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K u rier wiś licki

Aktualności miejskie
Amerykanie żydowskiego pochodzenia odwiedzili Wiślicę

W całej Polsce znajduje się mnóstwo żydowskich kirkutów. Jeden z nich zlokalizowany jest
w Wiślicy przy ul. Złotej, w zachodniej części miasta. Jest to obiekt bardzo stary, założony
w XVII wieku i dość duży, jego powierzchnia to 1,3 ha. Cmentarz ten podobnie jak inne żydowskie
cmentarze w Polsce został zdewastowany podczas II Wojny Światowej. Niemcy niszczyli cmentarze,
a także znajdujące się na nich nagrobki. Płyty nagrobkowe zabierano po to, aby móc utwardzić ulice.
Nagrobki były więc traktowane jak zwykły materiał budowlany. Na terenie kirkutu w Wiślicy
zachowało się kilka fragmentów rozbitych nagrobków i jedna stojąca macewa (stela nagrobna).
W 2016 roku cmentarz żydowski w Wiślicy został uporządkowany i ogrodzony. Prace zostały
sfinansowane przez prywatnych darczyńców: rodzinę Shpilsky, rodzinę Topel, rodzinę Landy oraz
fundację Rodziny Nissenbaumów w Warszawie.
Z inicjatywy tejże fundacji 22 lutego 2018 roku wiślicki kirkut odwiedziła młodzież amerykańska
pochodzenia żydowskiego. Wśród przybyłych gości była Anna Shpilsky, której przodkowie zostali na
nim pochowani. Młodzież z USA została przywitana przez przedstawicieli Miasta i Gminy Wiślica
oraz młodzież z Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Przy tablicy upamiętniającej
społeczność żydowską Anna Shpilsky opowiedziała po angielsku historię swojej rodziny oraz
położyła symboliczne kamienie na znak pamięci. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Goście
otrzymali pamiątkowe gadżety i upominki z Wiślicy. Młodzież z Gimnazjum miała możliwość
spotkania rówieśników ze Stanów Zjednoczonych i wykazania się umiejętnością komunikowania w
języku angielskim.
Edyta Gocyk
Joanna Prządo - Grelich
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Aktualności miejskie
Kiermasz wielkanocny

Jak co roku, przed świętami nauczyciele z ZSP
w Wiślicy zorganizowali kiermasz wielkanocny.
Opiekunowie wraz z dziećmi własnoręcznie
przygotowali świąteczne „cudawianki”, wśród
których nie zabrakło wiosennych stroików,
oryginalnych pisanek oraz tradycyjnych palm
i baranków.
W Niedzielę Palmową wiślicki rynek rozbrzmiał
szczebiotem wielkanocnych kurczaków i kicaniem
zajączków. Na osłodę mieszkańcy mogli zakupić
pyszne babeczki.
Słoneczna pogoda sprawiła, że wielu kupujących
odwiedziło kiermasz, który przyniósł mnóstwo
radości i zadowolenia z udanych zakupów.

Nina Gawrońska
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Aktualności miejskie

Nagłówek artykułu w środku

Modernizacja nadbrzeża nad Nidą

W dalszym ciągu
trwają

tu

prace

modernizujące
nadbrzeże. Projekt
przewiduje

m.in.

budowę parkingu, chodników, plaży, pola biwakowego,
Przestrzeń nad Nidą na
wysokości Wiślicy powoli
zmienia swoje oblicze.

altany oraz przystani.

Obiekt będzie także oświetlony.

Wiślickie nadbrzeże ma być miejscem przeznaczonym do
rekreacji i dodatkową atrakcją turystyczną miejscowości.
Joanna Prządo - Grelich

Minister Gliński w Wiślicy
22 kwietnia 2018 roku
w Wiślicy gościł Piotr
Gliński
wicepremier,
minister
kultury
i
dziedzictwa
narodowego.
Pierwszym punktem jego j
wizyty było spotkanie w
Domu
Długosza,
gdzie
wicepremier mógł przekonać
się jak funkcjonuje mobilne
pogotowie remontowe, czyli
nowoczesne
laboratorium
chroniące wiślickie zabytki.
Kolejnym punktem
tej
wizyty było spotkanie z
mieszkańcami gminy. W
trakcie swojego wystąpienia,

wystąpienia
minister
przypominał, że
Wiślica która 1
stycznia 2018
roku odzyskała
prawa miejskie,
niebawem ma
zostać wpisana
na
listę
Pomników
Historii.

Joanna Prządo -Grelich
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Obchody 3 maja, czyli Święto Konstytucji w Wiślicy
Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt
narodowych. Rocznicowe obchody zgromadziły w Wiślicy przedstawicieli władz miasta,
strażaków, harcerzy , turystów oraz jej mieszkańców. Tradycyjnie rozpoczęły się one zbiórką
delegacji
i Pocztów Sztandarowych pod budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, skąd nastąpił
przemarsz do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Po mszy świętej w intencji
Ojczyzny delegacje oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na rynek miasta, gdzie przed
pomnikiem odbyła się dalsza część uroczystości.
Nie zabrakło przemówień
okolicznościowych, apelu pamięci oraz złożenia kwiatów. Wiślickie uroczystości uświetnił
występ Młodzieżowej Orkiestry Strażackiej z Wiślicy.

Joanna Prządo - Grelich

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
W ramach powołania
Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
uczniowie z Zespołu
Szkolno
Przedszkolnego
w
Wiślicy rozpoczęli
współpracę z OSP
Wiślica. Kandydaci
do MDP włączyli się
w akcję pod hasłem
„Sprzątamy
naszą
okolicę”. W tym
roku
posprzątana
została trasa prowadząca na nad Nidę. Strażacy usuwali stare krzewy z
pobocza, a uczniowie zbierali śmieci. Na zakończenie całej akcji odbył się
wspólny grill nad rzeką.
Agnieszka Cerazy
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ZSP w Wiślicy...
Mitologiczni herosi!

Od jakiegoś czasu uczniowie z ZSP w Wiślicy przygotowywali się do konkursu
mitologicznego. Po eliminacjach wewnątrzszkolnych, przyszedł czas na etap gminny.
Nasi konkursowicze i z olimpijskim spokojem zmierzyli się z zadaniami.
Wysiłek ten nie okazał się syzyfową pracą, najlepsza „dwójka” tj. Kamil Olender i Julia
Solarska, uczniowie klasy VI a zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Życzymy im
powodzenia w tej walce o laur olimpijski.

Nina Gawróńska

Welcome to London!

W środę

21 marca w ZSP w Wiślicy odbył się Turniej

Klas z okazji pierwszego dnia wiosny. Tradycją jest,
że co roku wydarzenie to organizowane jest w innym
stylu. Był już styl lat

sześćdziesiątych – szkoła

dawniej i dziś, styl jaskiniowców, styl perfekcyjnej
pani domu, styl dzikiego zachodu. W tym roku
rozgrywki, w których brali uczniowie klas 4-7
odbyły się pod hasłem „Turniej klas w Londynie”.
Rywalizacja odbywała się w kilku konkurencjach
wiedzowo –sprawnościowych.

Str. 7
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Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju uczniowie wraz z wychowawcami we współpracy

z

rodzicami mieli za zadanie przygotowanie plakatu, w postaci kolażu, przedstawiającego wybrane
londyńskie atrakcje turystyczne. Zaangażowania uczniów oraz ich inwencji wymagało także
przygotowanie przebrania, bądź elementu ubioru całej klasy nawiązującego do Wielkiej Brytanii.
Ocenie podlegały pomysłowość oraz zaangażowanie całej klasy. Kolejnym wyzwaniem stojącym
przed uczniami był wybór i zaprezentowanie wybranej piosenki anglojęzycznej. Odbywało się
to na zasadzie programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Liczyła się pomysłowość, upodobnienie
do oryginału oraz wykonanie

i choreografia. Po krótkim wstępie w którym przedstawione

zostały najważniejsze informacje dotyczące Wielkiej Brytanii, uczestnicy przystąpili do
działania.
Już w trakcie trwania turnieju poszczególne klasy rywalizowały poziomami w kilku
konkurencjach. Pierwszą z nich było układanie na czas puzzli przedstawiających zabytek
Londynu. Klasy czwarte musiały ułożyć obrazek przedstawiający najsłynniejszą wieżę zegarową
w Londynie, Big Ben. Klasy piąte układały widok ze zdjęciem słynnego koła widokowego
London Eye, klasy szóste zdjęcie Tower Bridge, znanego londyńskiego mostu zwodzonego.
Klasy siódme musiały zmierzyć się

z widokiem rezydencji królowej brytyjskiej – Pałacu

Buckingham, jak się okazało był to chyba najtrudniejszy obrazek do skompletowania. Kolejną
konkurencją był quiz wiedzowy, dotyczący kultury Wielkiej Brytanii. Dzieci odpowiadały na
pytania dotyczące między innymi znanych osób związanych z Londynem oraz Wielką Brytanią,
brytyjskiej rodziny królewskiej, zwyczajów czy topografii stolicy

i całego Zjednoczonego

Królestwa. Pomimo obaw uczniów dotyczących tego zadania, poradzili sobie oni

z nim

wyjątkowo dobrze. Następnie współzawodniczyli w konkurencji polegającej na udzielaniu
odpowiedzi na proste pytania komunikacyjno – gramatyczne. Ostatnim zadaniem był strzał do
celu. Zadnie to łączyło w sobie elementy sportów polo

i golfa, czyli narodowych sportów

angielskich.
W trakcie obrad jury, w którego skład wchodzili pani dyrektor Joanna Białkiewicz, pani Dorota
Madej, pani Edyta Wojtaszek oraz pani Klaudia Piwowarczyk, społeczność szkolna była
zabawiana przez występ zespołu Puls oraz uczennicy klasy siódmej Aleksandry Borzęckiej.
Zwyciężyła klasa 4A, drugie miejsce zajęła klasa 6A, natomiast trzecie przypadło klasie 7A.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim klasom wraz z wychowawcami dziękujemy za włożoną
pracę i zaangażowanie, które zagwarantowały wspaniałą zabawę.
Dorota Soja
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Fotorelacja
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W kierunku natury...

20 kwietnia 2018 r.
uczniowie
ZSP w Wiślicy
uroczyście obchodzili Światowy Dzień Ziemi, któremu
w tym roku przyświecało hasło: „Mniej plastiku więcej
tlenu”. Uczniowie dużo wcześniej przygotowywali się do
udziału w imprezie, czego efektem były ich przepiękne
stroje. Jury oceniało je pod względem estetyki oraz
wykorzystania surowców plastikowych. Nikt nie
przypuszczał, że
z kolorowych worków na śmieci
można wyczarować tak prześliczne suknie balowe.
Podczas konkurencji dzieciaki wykazały się bardzo dużą
wiedzą z zakresu naszego najbliższego środowiska.
Prawie bezbłędnie posegregowały śmieci, rozpoznały
zwierzęta związane z środowiskiem wodnym, a także
udzieliły odpowiedzi na wszystkie ekologiczne zagadki.
Sportowy duch walki towarzyszył im do końca.
Wyłonienie zwycięskiej klasy było trudnym zadaniem dla
jury.
Karolina Wanat - Kucięba

Podniebne skoki w FLYSKY w Kielcach
24 kwietnia uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy odwiedzili park
trampolin FlySky w Kielcach. Wyjazd ten był nagrodą dla klasy IV A za zajęcie pierwszego
miejsca w turnieju klas „Welcome to London” oraz dla uczniów biorących udział w jasełkach
bożonarodzeniowych. Godzina spędzona na trampolinach minęła bardzo szybko i bardzo
energicznie. Największym powodzeniem cieszyły się baseny z gąbkami. Uczniowie mieli także
okazję stoczyć walkę gladiatorów na specjalnej równoważni, a najodważniejsi wykonać skok
na specjalną poduszkę powietrzną.
Karolina Wanat - Kucięba
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Z wizytą w teatrze

W czwartek, 19 kwietnia br. uczniowie klas siódmych mieli okazję obejrzeć spektakl Bożeny
Suchockiej pt. „Balladyna”. Sztuka odegrana została w teatrze im. Ludwika Solskiego w
Tarnowie. Siódmoklasiści z zapartym tchem oglądali kolejne sceny dramatu. Ciekawa kreacja
Balladyny oraz głębokie studium psychologiczne postaci przyciągnęły uwagę oglądających.
Razem z bohaterką przeżywali krwawe i pełne okrucieństwa zmagania w dążeniu do władzy.
Niezwykły kunszt aktorski, kostiumy, scenografia, sceny budujące napięcie i grozę nie
pozostały obojętne naszym widzom.
Spektakl był nie tylko cenną lekcją literacką i głębokim przeżyciem estetycznym, ale z całą
pewnością przygotował uczniów do lepszego odbioru dramatu Juliusz Słowackiego, z którego
treścią zetkną się niebawem.
Nina Gawrońska
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Gimnazjum w Wiślicy...
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z wiślickiego gimnazjum

Wychowankowie Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy w roku szkolnym
2017/2018 odnieśli spory sukces w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. O tym, że konkursy te mają spore znaczenie wiedzą wszyscy. Pokazują, jaką
wiedzę mają uczniowie i ile trudu wkładają ich nauczyciele w przygotowanie swoich
wychowanków do poszczególnych jego etapów. A stawka jest naprawdę wysoka. Laureaci
konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej, a finaliści dodatkowe
punkty podczas rekrutacji. Laureatami zostali: Aleksandra Błachut - laureatka konkursu
przedmiotowego z języka polskiego z klasy III a, nauczyciel – Elżbieta Morasiewicz, Jakub
Kwiecień – laureat konkursu przedmiotowego z matematyki z klasy III a, nauczyciel Barbara
Ciapała. Wśród finalistów znaleźli się: Mateusz Boguszewski – finalista konkursu
przedmiotowego
z historii, uczeń klasy III a, nauczyciel – Jacek Gocyk, Ewa Warchał –
finalistka konkursu przedmiotowego z języka polskiego z klasy III c, nauczyciel - Lidia Boksa.
Uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Joanna Prządo - Grelich

Egzaminy gimnazjalne
Termin egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 nieubłaganie nadszedł.
Uczniowie III klas Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego 18 kwietnia mierzyli się z
egzaminem z części humanistycznej, 19 kwietnia z matematyczno-przyrodniczej, a 20 kwietnia z
wybranego przez siebie języka obcego. Opinie gimnazjalistów po testach są podzielone, choć
większość z nich uważa, że były dość łatwe i jeśli ktoś uczył się przez trzy lata, to nie powinien
mieć
większego
problemu
z
ich
rozwiązaniem.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. A ilości zdobytych podczas
egzaminów punktów będzie miała wpływ na dostanie się przez uczniów do szkoły średniej.
Swoje wyniki tegoroczni abiturienci poznają 15 czerwca.

Joanna Prządo - Grelich
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Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych...
Ojczyzna Polszczyzna

W
dniach 5-6 marca w Szkole
Podstawowej w Skotnikach
odbył się Tydzień Kultury
Języka.
Uczniowie
uczestniczyli w rożnych
formach
aktywności
i
ekspresji, których celem było
rozwijanie wrażliwości na
kulturę języka i promocję
czytelnika. Zorganizowano
m.in..
wycieczkę
do

Biblioteki Pedagogicznej w
Busku-Zdroju. Uczniowie z
klas IV-VII zapoznali się z
organizacja biblioteki, poznali
sposoby
wyszukiwania
materiałów potrzebnych do
własnej nauki. W części
warsztatowej
wykonali
ćwiczenie,
wykorzystując
katalogi kartkowe i on-line.
Ponadto uczniowie obejrzeli w

BSCK
spektakl
teatralny
pt.”Ten obcy”. Kontakt z
żywym słowem przyczynił się
do podniesienia kompetencji
kulturalnych
w
zakresie
odbioru sztuki. W naszej
Szkole zorganizowano
i
przeprowadzono
Konkurs
Ortograficzny, który miał
formę dyktanda z licznymi
pułapkami
ortograficznymi.
Laureatami konkursu zostali:
Gabriel Ściubis (kl.V) – I
miejsce Alicja Kucięba (kl.VII)
– II miejsce Dominika
Walczak (kl.VII) – III miejsce .
Uczniowie
otrzymali
pamiątkowe dyplomy
i
nagrody książkowe, które
wręczono na uroczystym apelu.
Tydzień
Kultury
Języka
obchodzony
w
Szkole
Podstawowej w Skotnikach
Dolnych był okazją do
zgłębienia wiedzy
o języku
ojczystym oraz wspaniałą
formą nauki przez zabawę.
Lidia Boksa

DZIEŃ KOBIET
Dzień 8 marca był w naszej Szkole
szczególnym dniem dla pań - tych małych
oraz tych dużych.
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Chłopcy
śpiewali
piosenki
dedykowane
koleżankom
i
paniom
nauczycielkom.
Przedstawili również zabawną scenkę o tym, jak
panowie widzą panie. Każda kobieta została
obdarowana smacznym i zdrowym upominkiem.
Na
koniec
rozstrzygnięto
konkurs
na
najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole zostało wyróżnionych 10 dziewcząt z największą
liczbą głosów (oddawanych wyłącznie przez
chłopców). To był wyjątkowy dzień...
Dorota . Bakalarczyk

DZIEŃ WIOSNY
Wiosna jest wyjątkową porą roku, dlatego jak co roku
postanowiliśmy uczcić jej przybycie. Dnia 21 marca odbył się
krótki poranek z okazji pierwszego dnia wiosny. Uczniowie
zaprezentowali piosenki o tej pięknej porze roku. Odbył się
również quiz dla wszystkich uczniów szkoły - zagadki wiosenne.
Niestety ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie
udało nam się wyjść na zewnątrz, by pożegnać zimę w
tradycyjny sposób - topiąc Marzannę. Mamy jednak nadzieję, że
mimo iż Marzanna z nami została, to wiosna nie pozwoli długo
na siebie czekać.
Anna Kotecka
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UCZCILIŚMY ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II
Dnia 27 marca w naszej
szkole odbył się apel z okazji
13 rocznicy śmierci Jana
Pawła II. Montaż słownomuzyczny pt: "Magazyn
Katolicki”
przygotowali
uczniowie klasy IV-VII,
który
uświetniony
był

pokazem slajdów z
życia Jana Pawła II i
przemówieniami
samego
Papieża.
Dziewczynki
z
chórku
pięknie
śpiewały Papieżowi
piosenki,
które

porywały całą społeczność
szkolną
do
śpiewu.
Na
zakończenie
wspólnie
jak
wielka rodzina zaśpiewaliśmy
Ojcu Świętemu ulubioną pieśń
oazową Barkę.

Joanna Zych

Festiwal Filmowy WATCH DOCS w Szkole Podstawowej w Skotnikach
Od 2003 r. we współpracy
z wieloma partnerami z całej
Polski
–
organizacjami
pozarządowymi,
ośrodkami
akademickimi,
teatrami,
kinami i innymi instytucjami
kulturalnymi – organizowany
jest
Objazdowy
Festiwal
Filmowy WATCH DOCS.
Prawa Człowieka w Filmie.
Festiwal powstał i rozwija się
wyłącznie w wyniku inicjatyw
oddolnych, w 2018 roku
odwiedzi ponad 30 miast.
Partnerzy Helsińskiej Fundacji
Praw
Człowieka
–
współorganizatorzy festiwalu
objazdowego
w
poszczególnych miastach –
wybierają filmy z repertuaru
ostatniej edycji warszawskiego
MFF
WATCH
DOCS.
Opracowują
też
własny
program
imprez
towarzyszących, takich jak
spotkania
z
ekspertami,

dyskusje panelowe, fora
organizacji pozarządowych,
wystawy fotografii, koncerty
czy
spektakle.
Festiwal
WATCH DOCS powstał w
2001 roku jako program
polskiej
organizacji
pozarządowej – Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka.
Powstanie
Fundacji
poprzedziła
siedmioletnia
działalność
Komitetu
Helsińskiego w Polsce, który
pracował w podziemiu od
1982 roku. Obecnie Fundacja
Helsińska jest jedną z
najbardziej doświadczonych
europejskich
organizacji
pozarządowych zajmujących
się
prawami
człowieka.
Prowadzi
programy
edukacyjne, interwencyjne i
monitoringowe.
Znaczna
część jej działalności dotyczy
praw człowieka w państwach
powstałych po rozpadzie

ZSRR. Współorganizatorem
festiwalu od początku jego
istnienia jest Centrum Sztuki
Współczesnej
Zamek
Ujazdowski w Warszawie –
pierwszy
i
największy
interdyscyplinarny ośrodek
kultury i sztuki w Polsce i
Europie
Wschodniej,
o
statusie Narodowej Instytucji
Kultury.
Trzeci
współorganizator WATCH
DOCS, Społeczny Instytut
Filmowy, został powołany w
2005 roku w celu wspierania
filmu
dokumentalnego,
obecnie specjalizuje się w
promocji zaangażowanego
społecznie
filmu
dokumentalnego
w
szczególności społecznego
dokumentu
z Europy
Wschodniej i Środkowej. W
tym roku w ramach spotkań
z młodym widzem w Szkole
Podstawowej w Skotnikach
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odbyła się projekcja
duńskiego filmu pt.
„Oczekiwanie”
w
reżyserii
Emila
Langballe,
Andrea
Storm Henriksen. Jest to
historia Rochsar, która
mieszka w Danii z
rodzicami
i
pięciorgiem
rodzeństwa. Chodzi do
szkoły, świetnie gra w
piłkę nożną, często się
uśmiecha,
a
od
koleżanek na pierwszy
rzut oka różni ją tylko
ciemniejszą karnacją. W
rzeczywistości jej życie
płynie
w
cieniu
dramatycznych wspomnień
oraz
dojmującej
niepewności. Mając 10 lat
Rochsar
uciekła
z
Afganistanu z rodzicami
i rodzeństwem dzień po tym,
jak jej najstarszy brat został
zamordowany. Przez kolejne
cztery
lata
rodzinie
odmawiano azylu, choć
powrót
do
Afganistanu
oznacza dla nich pewną
śmierć. Ponieważ to Rochsar
najszybciej się zintegrowała
i nauczyła duńskiego, to ona
kontaktuje się z urzędnikami
czy prawnikami, ona czyta i
tłumaczy rodzinie pisma
zapowiadające deportację,
ona dba o to, by jej rodzice
mogli porozumieć się z
przedstawicielami
władz.
Kiedy okazuje się, że
ostatnią deską ratunku dla
rodziny jest ubieganie się
o azyl ze względu na dobro
dziecka – czyli samej
Rochsar – odpowiedzialność
i psychologiczny ciężar
zaczynają być dla niej nie do
zniesienia. Film pokazuje,

jak przewlekłe procedury
dewastują życie ludzi, którzy
uciekli ze swojej ojczyzny,
aby je ocalić. Reżyserowi
udało się subtelnie pokazać
skomplikowany
świat
afgańskiej
rodziny,
a
jednocześnie opowiedzieć o
życiu dziecka, które staje się
ofiarą najpierw konfliktu
politycznego,
a
potem
maszyny urzędniczej. Po
filmie uczniowie klas V,
VI,VII
mieli
okazję
porozmawiać
z
wolontariuszką
Marią
Złonkiewicz, jedną
z
założycielek
inicjatywy
Chlebem i Solą pracującą z
dziećmi uchodźców
w
Polsce. Opowiedziała ona o
tym, jak wygląda sytuacja
uchodźców w Polsce,
a
zwłaszcza jakie bariery muszą
pokonać
dzieci,
które
zaczynają edukację
w
polskich
szkołach.
Jak
wygląda praca wolontariusza,
który pomaga tym dzieciom
odnaleźć się
w nowej
rzeczywistości,
bez
znajomości języka, kultury,
zwyczajów.

Lokalnym współorganizatorem
festiwalu jest I LO im Tadeusza
Kościuszki w Busku - Zdroju,
a partnerami BSCK i Szkoła
Podstawowa w Skotnikach
Dolnych wraz z nauczycielką
mgr Dorotą Szafraniec.

mgr Dorota Szafraniec nauczycielka
języka polskiego i historii SP Skotniki
Dolne
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DZIEŃ ZIEMI
Dnia 23 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Skotnikach
Dolnych
obchodziliśmy
kolejny
Dzień
Ziemi.
Uczniowie
klas
IV-VI
przestawili
inscenizację
słowno-muzyczną pt. „Dla
Ciebie
Ziemio”.
Opowiedzieli, jak musimy
postępować, aby zasoby
przyrody
przekazać
następnym pokoleniom, jak
chronić rośliny i zwierzęta,
jak dobrze gospodarować
surowcami mineralnymi, jak
chronić powietrze, wodę i
glebę. Po spełnieniu tych

postanowień
wszyscy
możemy
cieszyć
się
pięknem naszej Planety.

Halina Marzec

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Dnia 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w
Skotnikach Dolnych odbył się uroczysty apel z
okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z
historii Polski, uczniowie pod opieką p. Lidii
Boksy, przygotowali montaż słowno muzyczny
o
patriotycznej
wymowie.
Przybliżono twórców pierwszej w Europie i na
świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej, która
była wynikiem dążeń patriotów do naprawy
Rzeczpospolitej. Słowem
i
pieśnią
uczniowie
przypomnieli
wydarzenia
związane z uchwaleniem
Konstytucji
3
maja.
Uroczystość, która przeniosła
wszystkich w minione wieki
była okazją do udziału w
żywej lekcji historii.

Lidia Boksa
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Warto obejrzeć!

Cudowny chłopak - film dla całej rodziny!

Film Stephena Chbosky'ego pod tytułem Cudowny Chłopak to idealna propozycja dla całej
rodziny. Można się na nim nie tylko pośmiać, czy popłakać ale i zastanowić nad tym, co jest
prawdziwie wartościowe w życiu każdego człowieka
Główny bohater, Auggie Pullman to dziesięciolatek, który wychowuje się w normalnej,
amerykańskiej rodzinie. Chłopiec ma kochających rodziców, siostrę Olivię i suczkę o
imieniu Daisy. Uwielbia nauki ścisłe i jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. Jego życie nie
jest jednak tak super, jak mogłoby się początkowo wydawać. Auggie w wyniku powikłań
genetycznych i dużej ilości operacji ma zdeformowaną twarz. Problemy zdrowotne chłopca
powodują, że przez całe swoje dotychczasowe życie edukowany był indywidualnie przez
mamę,
z dala od rówieśników i szkolnego zgiełku. Nadchodzi jednak moment w życiu
chłopca, kiedy w końcu musi przekroczyć szkolne progi i zmierzyć się z rówieśnikami. A jak
wiadomo dzieciaki potrafią być w tym wieku bezlitosne, dla kogoś, kto jest od nich inny.
Oglądając film razem z tytułowym bohaterem doświadczamy poniżania, braku akceptacji,
ale i dobroci oraz życzliwości.
Podsumowując Cudowny chłopak to wzruszająca opowieść o rodzinie, przyjaźni, miłości
i tolerancji. O odmienności, która niesie ze sobą ważne wartości. To uniwersalna i
ponadczasowa historia, po którą powinny sięgnąć wszyscy bez względu na swój wiek.
Julia Solarska kl. 6 a
Joanna Prządo - Grelich
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Wiślica nasza duma!

Początki królewskiego miasta Wiślica.

Od 1 stycznia 2018 roku Wiślica znów jest miastem ! Dokładniej odzyskała prawa miejskie,
zostając najmniejszym miastem w Polsce. Jednak dla dzisiejszych mieszkańców, prócz
autentycznej dumy, nic praktycznie się nie zmieniło. Nadal chodzą tymi samymi uliczkami,
borykając się z codziennymi problemami. Płacą takie same podatki i inne lokalne opłaty.
Nawet nie muszą zmieniać dowodów osobistych lub innych dokumentów. Jedynie na nowych
tablicach urzędowych pojawił się napis „ Miasto Wiślica”. Wójt gminy został burmistrzem
miasta, a rada gminy to teraz rada miejska. Jednak nie zawsze tak było. W średniowieczu
status miasta oznaczał dla jej mieszkańców, czyli mieszczan nie tylko mnóstwo przywilejów,
ale
i wiele obowiązków. Społeczeństwo średniowiecznej Polski jak i całej ówczesnej
Europy podzielone było na stany społeczne: duchowieństwo, rycerstwo ( później szlachtę)
mieszczaństwo i chłopów. Każdy z nich miał swoje prawa oraz zobowiązania. Duchowni i
szlachta przywileje, a mieszczanie i chłopi obowiązki. Porównując wszystkie te warstwy
położenie mieszczan było o wiele korzystniejsze niż chłopów. Upraszając , posiadali
przywileje gospodarcze, mieli własny samorząd i miejskie sądownictwo. Od XIII wieku
rozpoczęła się w Polsce akcja zakładania nowych wsi i miast na prawie niemieckim. Najpierw
na Śląsku, a później w Małopolsce i Wielkopolsce. Miasta w Polsce wzorowane były na
dwóch miastach niemieckich, na południu wzorem był Magdeburg, a na północy Lubeka.
Nowe miasta zakładano najczęściej przy dużych ośrodkach grodowych, podgrodziach,
nieopodal ośrodków targowych, albo przy dużych obiektach sakralnych najczęściej
klasztorach. Tak powstały nowe miasta np. Kraków, Sandomierz, Nowe Miasto Korczyn czy
też Busko - Zdrój. Miasta zakładali inaczej lokowali właściciele ziemi, nadając konkretne
prawa miejskie. Prawo lokacji miast w tym czasie mieli głównie monarchowie lub biskupi
kościoła, później również bogaci rycerze. Dlatego w Polsce były trzy rodzaje miast, które
różniły się poszczególnymi prawami i przywilejami. Najwięcej praw posiadali mieszczanie
miast królewskich, potem miasta kościelne, a najmniej mieszczanie miast prywatnych szlacheckich. W XIII wieku najwięcej miast założyli polscy książęta dzielnicowi. Proces
tworzenia miasta podlegał ścisłej procedurze i trwał wiele lat. Najpierw książę lub król
wydawał akt lokacyjny zaufanej osobie zwanej „zasadźcą”, który stawał się organizatorem
całego przedsięwzięcia. Po wybudowaniu miasta zasadźca lub jego spadkobiercy otrzymywali
od króla urząd wójta . Wójt reprezentował władzę króla nad miastem i przewodniczył sądowi.
W akcie lokacyjnym znajdowały się zapisy: gdzie miało powstać nowe miasto, w jaki sposób
miało być zbudowane i jakimi przywilejami mieli się cieszyć jego mieszkańcy. Budowę
miasta rozpoczynano od wytyczenia placu handlowego czyli rynku. Liczba rynków była
różna. Duże miasta posiadały ich kilka np. Wiślica, która miała ich aż trzy. Kiedy powstało
królewskie miasto Wiślica? W literaturze historycznej problem pierwotnej lokacji Wiślicy
wzbudzał wiele rozbieżności. Obecnie historycy uważają,
że pierwsza lokacja była
związana z akcją osadniczą księcia Bolesława Wstydliwego lub Leszka Czarnego w drugiej
poł. XIII wieku. Wiślica jako trzecia w hierarchii miast Małopolski, po Krakowie i
Sandomierzu nie mogła być lokowana później niż mniejsze ośrodki lokowane w tym samym
czasie np. Busko. Ponowna lokacja miała prawdopodobnie nastąpić pod koniec panowania
króla Władysława Łokietka lub na początku rządów jego syna, w latach czterdziestych XIV
wieku. Pierwsze wzmianki o lokacji miasta znajdują się w przekazie Jana Długosza , który
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koniec panowania króla Władysława Łokietka lub na początku rządów jego syna, w latach
czterdziestych XIV wieku. Pierwsze wzmianki o lokacji miasta znajdują się w przekazie Jana
Długosza, który zanotował, że w 1304 roku Władysław Łokietek „zajął miasto położeniem
warowne”. W kolejnym przywileju z 1317 roku król pozwolił mieszczaninowi Michałowi na
wystawienie młyna pod zamkiem wiślickim na Nidzie. Określenie civitas pojawia się również
w dokumentach kościelnych z lat dwudziestych XIV wieku. W 1409 roku, król Władysław
Jagiełło odnowił akt lokacyjny Wiślicy. W wyniku tragicznego pożaru ( ogień strawił
większość drewnianej zabudowy) spłonęło całe archiwum miejskie w ratuszu. Zniszczone
zostały dokumenty, przywileje oraz najcenniejsza dla miasta pieczęć miejska. Wzorem dla
odnowionego przywileju były prawa miejskie Krakowa i Sandomierza. Akt lokacyjny
Wiślicy zawierał wszystkie prawa i obowiązki miasta wobec króla i korony m. in. opisywał
przeniesienie
z prawa polskiego na magdeburskie i prawa wójta do sądzenia. Zgodnie z
dokumentem mieszczanie zostali wyjęci spod sądownictwa urzędników królewskich np.
wojewody czy kasztelana. Przywilej lokacyjny był w przyszłości na nowo potwierdzany przez
polskich władców z dynastii jagiellońskiej. W 1493 roku Jan Olbracht potwierdził przywilej
miejski, a w 1548 uczynił to Zygmunt I Stary. Wiślica jako miasto królewskie opierało swój
ustrój samorządu o prawo magdeburskie. Miastem rządziła rada miejska pod
przewodnictwem burmistrza. Pierwsze wzmianki o tym urzędzie pochodzą z początku XVI
wieku. Rada liczyła 4 rajców. Podobnie jak w innych miastach rajcy wywodzili się z bogatej
elity patrycjuszy. Od miasta zostało oddzielone wójtostwo. Pierwszym znanym z imienia
wójtem na początku XV wieku, był Pietrasz Bębenek. Jednym z obowiązków wójta było
przewodzenie sądowi ławniczemu. W Wiślicy było siedmiu ławników. W latach 20 XVI
wieku miasto podejmuje starania wykupienia wójtostwa. W 1535 roku udaje się rajcom
wykupić wójtostwo z rąk Michał Kulchana. W
roku następnym król Zygmunt I potwierdził tę
transakcję. Obrady rajców miejskich oraz
rozprawy sądowe odbywały się
w ratuszu
miejskim. W XVI wieku był już murowany.
Władzę samorządu miejskiego symbolizowała
pieczęć miasta. Pieczęć była godłem – herbem
miasta nadanym za zgodą monarchy.
Prawdopodobnie pieczęć Wiślicy powstała w
okresie lokacji Kazimierza Wielkiego.
Wizerunki pieczęci pochodzą z XVII wieku.
Pieczęć przedstawiała bramę krakowską dwupiętrową, blankowaną wieżę obronną
z otwartą bramą. W obwodzie pieczęci został
wyryty napis Sigillum Visliciensis. - Pieczęć
Miasta Wiślica.

odbitka wiślickiej pieczęci z XVII wieku

Jacek Gocyk
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Kilka pytań do...

Julka Solarska, Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska z panią
Gabrielą Kiełtyka - Sołtysiak przed siedzibą muzeum

Wywiad z panią Gabrielą Kiełtyka Sołtysiak kierownikiem Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Kiedy muzeum zostało utworzone?
- Muzeum powstało 20 maja 1966 roku z inicjatywy Zespołu Badań nad Polskim
Średniowieczem. Jego nadrzędnym celem była ochrona tych zabytków i stanowisk, które w
trakcie badań odkryto, czyli pawilonu archeologicznego, podziemi. Później do muzeum
włączony został Dom Długosza. Początkowo wiślickie muzeum było muzeum regionalnym,
gdzie organizatorem była tutejsza gmina. Natomiast od 1 stycznia 2017 roku jest to oddział
Muzeum Nordowego w Kielcach.
Warto pamiętać, że w Polsce mamy tylko dziesięć
Muzeów Narodowych, więc jest to niesamowite dla nas wyróżnienie. Jesteśmy piątym
oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach, a jego dokładana nazwa to Muzeum
Archeologiczne w Wiślicy.
Kto pracuje w naszym muzeum?
- Na razie w muzeum mamy ograniczoną kadrę, nie jest nas dużo. Są przewodnicy, którzy
zajmują się oprowadzaniem zorganizowanych grup turystycznych oraz indywidualnych
turystów. Jest kadra zarządzająca. Na pewno w przyszłości będziemy powiększać muzeum o
pracowników
merytorycznych, czyli tych, którzy będą się specjalnie zajmować tylko i
wyłączanie obiektami archeologicznymi oraz ich konserwacją.

Str. 21

R o k 2018, n u mer 3

Jaki charakter ma wiślickie muzeum?
- Muzeum w Wiślicy jest specyficznym muzeum.
To Muzeum Archeologiczne,
ukierunkowane przede wszystkim na archeologię tutejszego terenu, głównie Wiślicy i
zabytków, które w niej mamy.
Gdzie znajdowała się pierwsza siedziba muzeum?
- Na początku powstania muzeum znajdowało się w budynku Domu Kultury w Wiślicy,
w którym dzisiaj jest gimnazjum. Później zostało przeniesione do Domu Długosza, do sali
którą obecnie możemy zwiedzać. Natomiast z biegiem czasu rozrosło się na trzy obiekty, czyli
pawilon, podziemia i Dom Długosza. Pierwsze biuro muzeum istniało na ul. Plac Solny.
Obecnie siedziba muzeum znajduje się tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w budynku przy ul.
Batalionów Chłopskich 2A.
Co wchodzi w skład muzeum?
- Muzeum składa się z kilku obiektów. Jest to pawilon archeologiczny, w którym
prezentowane są najstarsze zabytki jakie mamy do pokazania w Wiślicy, następnie podziemia
Bazyliki, gdzie z kolei można zobaczyć najcenniejsze zabytki Wiślicy, czyli Płytę Orantów,
która jest unikatem w skali europejskiej. Ostatnim obiektem jest Dom Długosza, najmłodszy,
ale równie ciekawy jak pozostałe, tam znajdują się oryginalne polichromie z 1460 roku.
Co ciekawego można zobaczyć w podziemiach Domu Długosza i Bazyliki?
- W podziemiach pod Bazyliką znajdują się najcenniejsze rzeczy, jakie mamy do pokazania
w muzeum. Są tam pozostałości kościoła z XII wieku, ze słynną Płytą Orantów z 1175 roku,
która jest unikatem sztuki romańskiej. Oprócz tego jest późniejszy kościół z XIII wieku,
w którym warto zwrócić uwagę na jego podłogę z tzw. typu wawelskiego czy też
krakowskiego. Jest to podłoga zbudowana z płytek ceramicznych, pięknie zdobionych. Są
świadki archeologiczne, czyli przekroje przez ziemię pokazujące jak kształtowało się
nawarstwienie na ziemi. Jeśli chodzi o Dom Długosza, my jako muzeum udostępniamy jego
górną salę, gdzie znajdują się polichromie, na których znajdują się oryginalne przedstawienia
Długosza i Chrystusa Zmartwychwstałego. W samych podziemiach znajduje się ekspozycja,
która należy do Proboszcza.
Jakie znane osoby odwiedziły wiślickie muzeum?
- Naszym ambasadorem jest historyk sztuki i podróżniczka Elżbieta Dzikowska. Przez
wiślickie muzeum przewinęła się spora liczba profesorów, którzy zajmują się archeologią czy
historią sztuki. W ostatnim czasie muzeum odwiedzają politycy, dlatego że nasza placówka
stała się Muzeum Narodowym.
Czy muzeum ma ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży?
- Tak mamy ofertę edukacyjną. Jest ona jednym z wielu działań muzeum. Oferta ta
skierowana jest do dzieci i młodzieży. Są to warsztaty edukacyjne czy lekcje muzealne.
Mogą w nich uczestniczyć dzieci w różnym wieku. Począwszy od przedszkolaków aż po
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka warsztatów
jest zróżnicowana, od
najprostszych do bardziej skomplikowanych historycznie, jak chociażby początki państwa
polskiego. Oprócz warsztatów możemy oprowadzić uczniów po mapie pradawnej Wiślicy.
W swojej ofercie mamy również projekt pod hasłem „Muzeum bliżej nas” , który skierowany
jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzimy go nie tylko u nas w siedzibie, ale
również wyjazdowo.
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Kilka pytań do...

projekt pod hasłem „Muzeum bliżej nas” , który skierowany jest do dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, prowadzimy go nie tylko u nas w siedzibie, ale również wyjazdowo.
Jakie studia trzeba skończyć, żeby pracować w muzeum?
- Z racji specyfiki naszego muzeum mile widziane są u nas osoby po studiach
archeologicznych. Natomiast, żeby pracować w muzeum, niekoniecznie trzeba wybierać
archeologię.
Można skończyć historię sztuki, malarstwo, zarządzanie, czy samo
muzealnictwo.
Czy praca w muzeum jest pani pasją?
- Zdecydowanie tak. Gdyby nie pasja, to z pewnością by mnie tutaj dzisiaj nie było. Moja
praca sprawia mi ogromną przyjemność, satysfakcję i spełnienie zawodowe.

Rozmawiali:
Nikola Kaleta,
Nikola Łuczyńska ,
Julia Solarska
Joanna Prządo - Grelich
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Najlepsze lody w Wiślicy są... u Bałagi!

Pytając wielu mieszkańców Wiślicy o dobre, tradycyjne
lody
w naszym mieście z pewnością usłyszymy
odpowiedź – u Bałagi. Lodziarnia ta jest z całą
pewnością wyjątkowa, a każdy kto chociażby raz zjadł z
niej loda, niewątpliwie wróci do tego miejsca.
Historia lodów od Bałagi sięga lat pięćdziesiątych XX w.
W
1956 roku Stanisława i Kazimierz Bałaga z
czteroletnim wtedy synem Andrzejem
postanowili rozpocząć produkcję lodów.
Pan Andrzej Bałaga, syn założycieli - Stanisławy
Rodzina Bałagów pochodzi z Wiślicy.
i Kazimierza Bałagów
Obecne właścicielem lodziarni jest
najmłodszy syn pana Andrzeja, Paweł, który pomimo innego zawodu postanowił przejąć
rodzinny interes. Pan Andrzej wspiera syna, mówi: Będę tu, dopóki pozwoli mi zdrowie.
Pierwszy raz pani Stanisława i pan Kazimierz Bałaga ze swoimi lodami z tzw. wózka wyszli
na wiślicki rynek w 1956 roku. Po roku czasu, wózek zmienił się w budkę, a sprzedażą lodów
oprócz właścicieli zajmował się również siedmioletni wtedy pan Andrzej. Pierwsze lody
kręcone były z lodem, który wydobywany był z pobliskiej Nidy i płytu. Zwożenie tego lodu
trwało zwykle od 1 stycznia do 20 lutego, ponieważ właśnie wtedy był największy mróz. Pan
Andrzej wspomina, że w 1956 roku jego rodzice pozyskali 50 wozów lodu tzw. gumek.
Wydobywanie takiego lodu było niezwykle trudne i skomplikowane. Były to kwadraty o
wymiarach 1x1 metr i grubości 50 cm. Państwo Bałaga cieli go piłą ręczną, do której
przymocowany był 5 kg odważnik, pomocna była również 5 metrowa deska oraz bosaki z
hakami. Żeby kawałki lodu wychodziły na powierzchnię, trzeba było wyciąć kilka takich
kwadratów, jeden musiał zostać też zatopiony. Waga zwożonego lodu dochodziła do 450 kg.
Te skomplikowane i żmudne prace trwały 3-4 dni. W całym tym przedsięwzięciu właścicielom
pomagali pracownicy ze Szczytnik. Wydobyty lód przechowywany był w lodziarni,
wymurowanej z trwałego pustaka cementowego, który zimą pełnił funkcję lodówki. Cały
ten lód układany był
w kształt piramidy. Kiedy temperatura osiągała ponad -10 stopni
pan Kazimierz Bałaga wodą z pobliskiego płytu, zalewał lodowy stożek. Jak mówi pan
Andrzej, przedsięwzięcie to wymagało od jego ojca dużo trudu i wysiłku, ponieważ w
ówczesnej Wiślicy nie było bieżącej wody, a takich wiader potrzebnych było od 10 do 15.
Woda była konieczna, ponieważ zamarzała i likwidowała wszystkie dziury w lodowni.
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Na tym nie kończyło się przechowywanie lodu. W połowie marca piramida zostawała
zasypywana świeżymi trocinami, na grubość 20 cm po to, żeby nie przedostawało się tam
powietrze. Wydobywany lód leżał do września, czasem nawet do października. W kolejnych
latach powstał jeszcze jeden dołek na lód, w którym mieściło się 15 wozów. Był to tzw. dołek
rezerwowy.
Pierwsze lody o smaku śmietankowym, truskawkowym i jagodowym kręcone były ręcznie.
Kolejne przez maszynę żeliwną. Niestety urządzenie to było bardzo głośne. Słyszano ją nie
tylko w kościele. Pan Andrzej wspomina: Pamiętam, że w Wiślicy mieszkała pani Sitko, żona
naszego weterynarza, która lubiła przychodzić do rodziców na lody właśnie, kiedy były
robione, czyli w nocy. Zjadała 3-4 lody i szła spać. Jedynym plusem tej maszyny było to, że
lody zrobione przez nią wyglądały jak puch –wyjaśnia mężczyzna.
Kolejnym smakiem, który powstał u Bałagów były lody ananasowe. Z powstaniem tego smaku
wiąże się ciekawa historia. W Wiślicy mieliśmy księdza prałata Pawła Wołoszyna. Byłem
u niego ministrantem, mój ojciec również. On zawsze zamawiał u nas lody ananasowe.
Pamiętam, że dzwonił do ojca i mówił: Kaziu potrzebne mi są lody na niedzielę. Ojciec mu
mówił, dobrze ale skąd wziąć ananasy? Wtedy, ksiądz Wołoszyn mu odpowiadał: Kaziu,
moja w tym głowa. Bardzo je lubił i lody o tym smaku, były produkowane tylko na jego
prośbę. Normalnie nie można było ich kupić – opowiada pan Andrzej.
Właśnie takie lody w 17 lipca 1966 roku po koronacji Matki Boskiej Łokietkowej na obiedzie
u księdza Wołoszyna jedli kardynał Stefan Wyszyński i arcybiskup Karol Wojtyła.
Jeśli chodzi o smaki lodów, to wybór jest niełatwy, ponieważ dziś właściciele produkują aż
osiem tradycyjnych smaków. Od początku powstania lodziarni, aż do dnia dzisiejszego
zmieniali się właściciele, wystrój i maszyneria, ale jedno jest pewne - smak tych lodów taki
sam, jak w 1956 roku.
Wyjątkowe zdjęcia, które można
podziwiać w lodziarni:

Rozmawiali:
Nikola Kaleta,
Nikola Łuczyńska ,
Julia Solarska
Joanna Prządo - Grelich

Julka, Nikola, Nikola, Kacper , Pan
Andrzej i jego syn Paweł
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Rozrywka i sport!
Złoty medal dla bilardzistki z UKS Miłek

4 maja 2018 roku w Kielcach zakończyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów w Bilard 2018.
Spośród zawodniczek z całej Polski najlepsza
okazała się Dominika Pawełczyk, zawodniczka
UKS Miłek. Dziewczyna mieszka w Łatanicach
i jest uczennicą klasy 7a Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy. W rywalizacji
juniorek młodszych 8 bil pokonała Bognę
Światała i wywalczyła złoto. Oprócz nagród
Dominika otrzymała także nominację do kadry
narodowej. Gratulujemy!

Joanna Prządo - Grelich
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Palce lizać!
Wiosenne sałatki - smaczne i zdrowe!
Najwyższy czas przywitać wiosnę także na swoim talerzu. Pełne witamin, świeże,
pachnące warzywa i owoce, to jest to, czego teraz najbardziej potrzebujemy. To one
pomogą nam wrócić do pełni sił po długiej zimie. Są lekkie, sycące, bardzo smaczne i
uniwersalne - sprawdzą się przy każdej okazji. Mogą być zarówno zdrowym śniadaniem,
obiadem oraz kolacją. Ważne jest również to, że przygotowuje się je błyskawicznie. W
czasach wielkiego boom na zdrowe odżywianie, przedstawiamy sprawdzone przepisy.

Brokuły z fetą i migdałami
Składniki:








brokuł
ser feta
płatki migdałowe
jogurt naturalny
oliwa z oliwek ok. 4 łyżek
sól, pieprz
3 ząbki czosnku

Sposób przygotowania:

Brokuły ugotować w osolonej wodzie, podzielić na różyczki. Fetę kroimy w kostkę, na
suchej patelni prażymy migdały. Czosnek przeciskamy przez praskę, łączymy z oliwą z
oliwek, jogurtem naturalnym, solą i pieprzem.
Układamy na półmisku brokuły, na nich pokrojony w kosteczkę fetę, polewamy sosem
i posypujemy prażonymi migdałami.

Sałata z rukoli z kurczakiem, papryką i selerem naciowym
Składniki:










jedna pierś z kurczaka
żółta papryka
rukola
mała cebula
2 łodygi selera naciowego
2 ząbki czosnku
sól i pieprz
oliwa z oliwek
sos balsamico do polania sałatki
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Sposób przygotowania:

Kurczaka kroimy w paski i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Paprykę oczyszczamy,
tniemy w ćwiartki i dodajemy do kurczaka. Selera naciowego siekamy w kawałki, cebulę
w pióra . Składniki te wkładamy do naczynia. Wszystko zalewamy oliwą z oliwek, dodajemy
posiekany czosnek oraz sól i pieprz do smaku. Całość mieszamy i wkładamy do piekarnika
nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy około 20 minut.
Następnie na talerzu układamy rukolę, a na nią kładziemy upieczone składniki. Całość
polewamy sosem balsamico.

Sałata z arbuza, fety i bazylii
Składniki:





arbuz
ser feta
świeża bazylia
sos balsamico

Sposób przygotowania:

Pozbywamy się pestek z arbuza i kroimy go w
Ser również. Układamy na talerzu i mieszamy z
bazylii. Wszystko polewamy sosem balsamico.

kostkę.
listkami

Sałatka z kurczakiem, pomarańczami i serem pleśniowym
Składniki:










2 główki sałaty rzymskiej
jedna pierś z kurczaka
łyżeczka tymianku
łyżeczka oregano
łyżeczka bazylii
pół łyżeczki papryki ostrej
100 g sera pleśniowego
2 pomarańcze
oliwa z oliwek lub sosem balsamicznym

Sposób przygotowania:

Kurczaka kroimy w kawałki, posypujemy ziołami i
podsmażamy na patelni. Umytą sałatę kroimy i
przekładamy do miski. Dodajemy do niej kurczaka, pomarańcze oraz ser. Wszystko mieszamy.
Sałatę polewamy oliwą z oliwek lub sosem balsamicznym.
Joanna Prządo - Grelich
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WARTO WIEDZIEĆ!



















1 maja - Święto Świętego
Józefa Rzemieślnika i
Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto
Konstytucji 3-go Maja
4 maja 1981- premiera
filmu „Miś„ w reż.
Stanisława Barei
7 maja 1867 we wsi
Kobiele Wielkie koło
Radomska urodził się
Władysław Reymont,
pisarz, publicysta, autor
m.in.. powieści
„Konopielka”, „Ziemia
obiecana” oraz „Chłopi”
12 maja 1935 roku w
Belwederze o godz. 20.45
zmarł marszałek Józef
Piłsudzki
16 maja 1929 roku w Los
Angeles odbyła się
pierwsza ceremonia
wręczenia Oskarów
19 maja 1480 roku w
Krakowie zmarł Jan
Długosz, kronikarz,
historyk, autor
„Roczników, czyli kronik
sławnego Królestwa
Polskiego”
21 maja 1921 roku
ukazał się pierwszy
numer „Przeglądu
Sportowego”
27 maja 1983 roku „Dar
Pomorza” został
przekształcony w statek muzeum
30 maja 1431 roku we
została spalona na stosie
Joanna d’Arc, francuska
bohaterka narodowa z
okresu wojny stuletniej
miedzy Anglią i Francją
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Kurier Wiślicki to szkolno - lokalne pismo, które powstało w listopadzie br. . Dzięki przychylności
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, Pana Stanisława Krzaka udało nawiązać się współpracę między
szkołami i urzędem, czego owocem jest ww. pismo.
Kurier Wiślicki jest kwartalnikiem, który ukazuje się na stronach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.
Opiekunem zespołu redakcyjnego jest Joanna Prządo - Grelich, nauczycielka Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy. Kurier
tworzony jest przez uczniów i nauczycieli zarówno z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Gimnazjum
w Wiślicy jak i Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Redaktorzy publikują artykuły o
wydarzeniach z życia lokalnych szkół, aktualnościach z gminy, historii naszego regionu.
Dla uczniów jest to doskonała okazja nie tylko do nauki, ale i odkrywania w sobie zainteresowań i
uzdolnień.

