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S tr. 2

Aktualności miejskie
Młodzieżowa Drużyna Strażacka

15 czerwca 2018 roku, w Domu Strażaka w Wiślicy, miało miejsce ślubowanie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej na sztandar jednostki działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiślicy. Służbę jednostce z dumą przyrzekło 32 druhów – uczniów klas IV – VII Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy. W uroczystości brało udział wielu zaproszonych gości,
m.in. Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica – pan Jacek Balicki, Dyrektor Zespołu szkolno –
Przedszkolnego w Wiślicy – pani Joanna Białkiewicz, ksiądz prałat – Wiesław Stępień,
członkowie Zarządu OSP Wiślica - prezes OSP Wiślica - Józef Siwy, komendant gminny Paweł
Służalski. Opiekunami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Wiślicy są: pani Anna Kaleta i dh
Agnieszka Cerazy. Po uroczystym ślubowaniu młodzi druhowie otrzymali legitymacje i zostali
oficjalnymi członkami jednostki z Wiślicy.
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K u rier wiś licki

Aktualności miejskie
Najlepsi strażacy w Gminie Wiślica!

24 czerwca 2018 roku na miejscowym stadionie w Wiślicy odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze. Była to świetna okazja do wzajemnej rywalizacji i demonstracji
wyszkolenia bojowego strażaków. Mimo niesprzyjającej pogody i padającego deszczu
publiczność dopingowała swoim drużynom. Najlepszą w gminie Wiślica okazała się drużyna z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie. Drugie miejsce zajęli strażacy z Wiślicy, trzecie
miejsce przypadło druhom z Kobylnik. Szczególne uznanie i gratulacje należą się Młodzieżowej
Drużynie Strażackiej OSP Wiślica, która pomimo krótkiego czasu na przygotowania dała z
siebie wszystko i wywalczyła pierwsze miejsce oraz dwa puchary.
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Aktualności ze szkół
ZSP w Wiślicy...
Wiosna z Mrówką
22 maja 2018 roku Mrówka z marketu w Busku – Zdroju uczestniczyła wspólnie z dziećmi
z Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy w akcji – „Wiosna z Mrówką”, która polegała
na sadzeniu osobnych krzewów wokół szkoły. Uczniowie wiślickiej podstawówki byli bardzo
zadowoleni z możliwości posadzenia drzew wzdłuż ogrodzenia i upiększenia placu wokół
swojej szkoły. Prace przebiegały bardzo sprawnie. Na koniec wizyty wszystkie dzieci
otrzymały od Mrówki drobne upominki. Praktyczne zajęcia z edukacji przyrodniczej na
pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów.

KURIER WIŚLICKI
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Aktualności ze szkół
Czas na szkolne wycieczki!

V b, IV a i V b
w Sandomierzu

VI a, VII b w Krakowie
i Kopalni Soli w Wieliczce
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Nagłówek artykułu w środku

Aktualności ze szkół

I a, I b, II a, II b
w Bałtowie

IV c i IV b w Kazimierzu
nad Wisłą i Janowcu
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Aktualności ze szkół

Grupa 5 i 6 latków w Teatrze Kubuś
w Kielcach i Babyjagowie w Szklanej
Hucie

Grupa 3 i 4 latków
do ZOO Leśne Zacisze w Lisowie
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Nagłówek artykułu w środku

Aktualności ze szkół
VI b i VII b

w Sandomierzu

KURIER WIŚLICKI
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Aktualności ze szkół
Dzień Dziecka - Święto każdego z nas!

Któż nie chciałby, choć na chwilę znów stać się dzieckiem? Dzień Dziecka to najlepsza
okazja, aby przypomnieć sobie o tym, że w każdym z nas jest jeszcze coś z malucha.
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy wykorzystano, więc to święto i
sprawiono, by było niezapomniane, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Często głowimy
się nad tym jak zorganizować ten wyjątkowy dzień. Jedno jest pewne, dzieci oczekują od nas
czegoś specjalnego. Wcale nie wielkich i drogich prezentów. Pomimo, że są małe, rozumieją,
że ważniejszy jest spędzony razem czas lub oryginalny pomysł. Docenią każdą naszą
inicjatywę, tym bardziej, im więcej pracy w nią włożymy. W Zespole Szkolno –
Przedszkolnym pamiętamy o tym! Już po raz kolejny przy udziale nauczycieli i Rady
Rodziców została zorganizowana szkolna impreza, w której udział wzięli wszyscy uczniowie
i ich rodzice. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16 :00 i trwała do 20:00. Wszyscy chętni, a
takich nie brakowało, wzięli udział w licznych atrakcjach specjalnie przygotowanych w tym
dniu: grach zespołowych oraz konkurencjach sportowych. Atrakcją była Foto – budka, gdzie
uczestnicy Dnia Dziecka chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Na najmłodszych
oczekiwał dmuchany zamek. Pamiętano także o poczęstunku i upominkach. Zespól rodziców
dzielnie „walczył z grillem”, aby nikt nie był głodny. Na szczęśliwców czekały także piękne
nagrody w loterii fantowej. Jak na ten dzień przystało pogoda i humory nam dopisywały, a
wokół echo roznosiło dźwięki piosenek i radosny śmiech wszystkich Dzieci.
Sylwia Złocka
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Nagłówek artykułu w środku
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Aktualności ze szkół
Fotorelacja z przebiegu imprezy
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Aktualności ze szkół
Zdali egzamin na Kartę Rowerową!

6.06.2018 r. uczniowie klas czwartych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Wiślicy przystąpili
do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części:
I teoretyczna - sprawdzająca wiadomości w formie pisemnej, która polegała na rozwiązaniu
testu składającego się z 8 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu
drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych
a także z zasad przejazdu przez skrzyżowanie.
II praktyczna – dotycząca obsługi technicznej roweru oraz umiejętności jazdy na rowerze z
zachowaniem bezpieczeństwa.
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszony policjant– asp.
Rafał Kosałka oraz nauczyciele: pani Gabriela Masłowska, pani Anna Majcher, pani Anna
Pustuła. Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 61 uczniów. Z pozytywnym wynikiem
kartę otrzymali wszyscy uczniowie.
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Cała Polska czyta dzieciom!
„Czytanie łączy” pod takim hasłem przebiegał XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiślicy. To największe, doroczne święto trwa
nieprzerwanie od 2001 roku, dzięki kampanii społecznościowej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Akcja ma na celu popularyzowanie codziennego czytania najmłodszym, jednocześnie uznając to
za świetną metodę ich wszechstronnego rozwoju. W tym roku do wspólnego czytania zostali
zaproszeni: pani Agnieszka Cerazy - drużynowa 86 BDWp, działającej w Zespole Szkolno Przedszkolnym, pani Wioletta Papaj z Zespołu Pieśni i Tańca Wiśliczanie oraz pan Rafał
Kosałka - dzielnicowy naszego regionu. Tegoroczne wydarzenie uświetniły występy wokalne i
taneczne młodszych uczniów szkoły oraz recytacja wierszy związanych z naszą ojczyzną. Cała
kampania wypadła doskonale, wszyscy świetnie się bawili.

KURIER WIŚLICKI
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Aktualności ze szkół
Gimnazjum w Wiślicy...
Bal Gimnazjalny 2018

Trzecioklasiści
z
Gimnazjum im. Króla
Kazimierza Wielkiego
w Wiślicy tradycyjnym
balem
rozpoczęli
pożegnanie ze szkołą, w
której murach spędzili ostatnie trzy lata. Były życzenia od dyrektora szkoły – pana Grzegorza
Kamińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica- pana Stanisława Krzaka, tradycyjny polonez
i część artystyczna w wykonaniu „bohaterów wieczoru” - uczniów klas trzecich. Odtańczony
polonez oraz montaż słowno - muzyczny wzbudził wzruszenie i wiele emocji wśród rodziców,
nauczycieli i gości.

Wycieczka do Czarnolasu

Znamy już wyniki egzaminów gimnazjalnych
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego
dla powiatów i gmin. Uczniowie z Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy zajęli
drugie miejsce w powiecie buskim.
A
o
to
suma
punktów,
którą
zdobyli
wiśliccy
gimnazjaliści.
Wiślica – 101,96 punktów (23,54 język polski + 20,62 historia i WOS + 15,94 matematyka +
16,44 przedmioty przyrodnicze + 25,42 język niemiecki, poziom podstawowy - 33 osoby i język
angielski poziom podstawowy - 19 osób) – 5 miejsce w 2017 roku; 1 miejsce w powiecie w
2016 roku, 1 w 2015 roku.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/busko-zdroj/a/egzamin-gimnazjalny-2018-wyniki-w-powiecie-buskimsukces-nowego-korczyna-i-wislicy,13268343/
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Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych...
Szkolny Konkurs Głośnego Czytania
W dniu 8 maja w SP Skotniki Dolne odbył się Pierwszy Szkolny Konkurs Głośnego Czytania.
Uczniowie w 3 kategoriach wiekowych przygotowali 20, 40 i 60 linijek tekstu - prozy do
prezentacji. Każda klasa wytypowała po 2 reprezentantów. Czytano fragmenty bajek, powieści
młodzieżowych czy utworów z kanonu lektur szkolnych. Jury miało trudne zadanie, aby
wybrać tych najlepszych. W I grupie wiekowej wygrała uczennica III klasy, w drugiej uczeń
klasy V, a w najstarszej uczennica klasy VII. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy a zwycięzcy zegarki zakupione dzięki sponsorowi. Kolejny konkurs głośnego
czytania już jesienią. Pomysłodawcą i opiekunem konkursu jest nauczycielka języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - D.Szafraniec.

15 maja 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Skotnikach Dolnych wyruszyli na szkolną
wycieczkę. Pierwszym punktem programu był
Czarnolas. Tam młodzież zwiedziła Muzeum Jana
Kochanowskiego i poznała jego życiorys. Następnie
udano
się do Pałacu Czartoryskich w Puławach.
Ostatnim punktem programu było zwiedzanie
Kazimierza Dolnego. Po wspinaczce na zamek i
poznaniu historii Kazimierza uczniowie podziwiali
panoramę miasteczka. Po zwiedzeniu Klasztoru p.w.
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wszyscy
mieli chwilę na spacer i kupno pamiątek. Wycieczka
była dość intensywna, ale bardzo udana.
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Dzień rodziny
1 czerwca, czyli kalendarzowy Dzień Dziecka był w tym roku w Szkole Podstawowej w
Skotnikach Dolnych dniem całej rodziny. W czasie obchodów tego wyjątkowego święta odbyły
się rozgrywki sportowe, w których brali uczniowie klas IV – VII. Po zawodach sportowych
wszyscy spotkali się na placu szkolnym przy wspólnym ognisku. Następnym punktem
imprezy był uroczysty apel z okazji Dnia Mamy i Dnia Ojca. Wszystkie dzieci podziękowały
swoim rodzicom za trud włożony w wychowanie. Wzruszenie i duma malowały się na
twarzach mam, szczególnie najmłodszych uczniów szkoły. Na koniec dzieci wręczyły
rodzicom własnoręcznie przygotowane upominki.
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Dzień z wychowawcami

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Niedługo zarówno uczniowie jak i nauczyciele udadzą
się na letni wypoczynek. Chcąc spędzić te ostatnie dni w miłej, w nieco luźniejszej
atmosferze, 19 czerwca w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych został zorganizowany
dzień z wychowawcami. Wszystkie klasy wraz ze swoimi opiekunami udały się do BuskaZdroju na przysłowiowe lody i spacer. Uczniowie ze swoimi paniami spędzili czas według
własnego uznania i pomysłu. W ramach przygotowań do wakacji w szkole odbyło się
również spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.

KURIER WIŚLICKI
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Warto przeczytać!

Cykl Cmentarz zapomnianych książek
Carlosa Ruiza Zafona

Mroczne tajemnice, wielowątkowe intrygi,
nieodkryte dotąd zagadki i szczypta magii - to wszystko znajdziemy w bestsellerowej serii
"Cmentarz zapomnianych książek” autorstwa hiszpańskiego pisarza Carlosa Ruiza Zafóna.
Każda kolejna część tego cyklu skupia się wokół nowych bohaterów i zawiera w sobie
niezwykłą historię. A ich fabuła i sposób, w jaki zostały napisane sprawiają, że ciężko jest
przejść obok nich obojętnie.
Jedną z książek tej serii jest „Cień wiatru". Jej główny bohater - dziesięcioletni Daniel
Sempere wraz z ojcem udaje się na Cmentarz Zapomnianych Książek, tam wybiera jedną z
publikacji autorstwa Juliana Caraxa o tytule "Cień wiatru". Od tego momentu chłopak
zaczyna poszukiwania kolejnych powieści Juliana, zmagając się przy tym z zaskakującymi
przygodami. Inną powieścią cyklu jest "Więzień nieba". Fabuła przenosi nas do księgarni
"Sempere i Synowie". Tym razem głównym bohaterem nie jest Daniel, a jego przyjaciela
Fermina de Torresa. Jego osoba owiana jest pewną tajemnicą, o której jeszcze nikt nie wie.
Wkrótce postanawia on wyjawić skrywaną prawdę, o której niełatwo będzie zapomnieć.
Ostatnią i najświeższą publikacją
Zafóna jest „Labirynt Duchów”. Autor zabiera
czytelnika w najbardziej nieprzeniknioną podróż po posępnych zakamarkach Barcelony.
Powieść jest bez wątpienia intrygująca, sprawia wrażenie, że na czytelnika czają się duchy
przeszłości, a z każdego rogu wyłaniają się nowe zagadki.
Twórczość Carlosa Ruiza Zafona oczarowuje swoją niebanalnością oraz bogactwem
przedstawionych historii. Gorąco polecamy
cykl „Cmentarz zapomnianych książek”,
naprawdę warto sięgnąć po te książki, nie pożałujecie!
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Wiślica nasza duma!

Królowie polscy i Wiślica
Cz. 2

Miasto Wiślica, bez wątpienia, swój rozwój i znaczenie zawdzięcza trzem władcom z końca
średniowiecza: Władysławowi Łokietkowi, Kazimierzowi Wielkiemu i Władysławowi
Jagielle. Nie znaczy to, że późniejsi władcy zapomnieli o Wiślicy. Syn Władysława Jagiełły Kazimierz Jagiellończyk pr zebywał w Wiślicy dwukr otnie -pierwszy raz, w 1468 r.,
rozmawiał tu z Małopolanami o wypłaceniu zaległego żołdu rycerstwu walczącego z
Krzyżakami w czasie wojny 13 - letniej, drugi - w 1473 r., spędził tu wraz z rodziną i dworem
święta Bożego Narodzenia. Z panowaniem tego władcy wiąże się też pobyt w Wiślicy Jana
Długosza - kanonika wiślickiego, fundatora domu dla wikariusz i kanoników kolegiaty
wiślickiej oraz dzwonnicy. Jest prawdopodobne, że właśnie w tym budynku pobierali nauki
synowie Kazimierza Jagiellończyka, który
wyznaczył Długosza na ich wychowawcę.
Wiślica gościła, więc nie byle jakie osoby, gdyż
aż czterech z nich zostało później królami Władysław stał się kr ólem Czech i Węgier , zaś
Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt r ządzili
jako królowie Polski. Tylko Kazimierz nie nosił
korony, ale za to został świętym Kościoła
katolickiego i patronem Polski i Litwy.
Kazimierz Jagiellończyk przekazał Wiślicę, jako
zabezpieczenie swej żonie Elżbiecie, a ona z
kolei zapisała ją
swej córce, też
Elżbiecie. W 1493 Jan Olbracht potwier dził wcześniejszy
przywilej Kazimierza Jagiellończyka o prawie składu soli,
czyli obowiązku zatrzymania się na pewien okres i sprzedaży
soli przewożonej przez kupców. Zygmunt I interweniował w
spór, jaki wybuchł między królewną Elżbietą a Żydami
wiślickimi- królewna chciała ich z Wiślicy usunąć, ale król
wziął ich w obronę. Zygmuntowi Wiślica zawdzięcza swój
pierwszy wodociąg - w 1528 r. król nakazał jego budowę
biegłemu w tym kunszcie Wacławowi Morawie. Inwestycja
ta nie kosztowała władcy zbyt wiele - ustalił, że będzie on
zrobiony na koszt miasta. Jako rekompensatę zezwolił
łaskawie magistratowi na „wieczyste” pobieranie dochodu
Kazimierz Jagielończyk
zwanego, „rurne”, z którego miała być finansowana naprawa
murów miejskich i upiększanie miasta. W sprawy Wiślicy interweniował też ostatni z
Jagiellonów - Zygmunt August. Chodziło
o spory między mieszczanami i Żydami. Ci
pierwsi uzyskali w 1566 roku postanowienie królewskie, że w mieście nie będzie przebywać i
zarobkować więcej niż trzech Żydów.

KURIER WIŚLICKI
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Wiślica nasza duma!
Losy Wiślicy często zależały od władców Polski, ale zdarzało się też, że w Wiślicy ważyły
się też losy królów. Dotyczyło to nie tylko Władysława Łokietka. Taka sytuacja pojawiła się
też podczas elekcji Zygmunta III Wazy, w 1587 roku. Wtedy to w Wiślicy miał się odbyć
zjazd potwierdzający jego wybór. Parę dni przed zjazdem została ona jednak zajęta przez
zwolenników drugiego kandydata do tronu - Maksymiliana Habsburga, którzy w ten sposób
chcieli uniemożliwić przeprowadzenie zjazdu. Jednak Jan Zamoyski zablokował swoim
wojskiem Wiślicę, a zjazd odbył się spokojnie na polach miedzy Wiślicą a Kociną i
potwierdził wybór Zygmunta na króla. Później król przebywał w Wiślicy jeszcze dwukrotnie.
Ale są to już ostanie przebłyski znaczenia Wiślicy. Syn Zygmunta, Władysław IV z powodu
kilkakrotnego zniszczenia miasta przez pożary, zwolnił je od wszelkich podatków na 4 lata.
Upadku miasta dopełnił najazd Szwedów. Król Stanisław August Poniatowski zezwolił w
1766 roku na rozbiórkę walących się murów i bram miejskich.
Ostatnia informacja mówiąca o pobycie króla w Wiślicy pochodzi z
roku 1787. Wtedy do Stanisław August, jadąc do Krakowa
zatrzymał się tu, aby obejrzeć zabytkową kolegiatę, co upamiętnił
wpisem do księgi w kancelarii grodzkiej.
Niestety, upadek Wiślicy przebiegał równolegle z upadkiem
państwa. Następnym władca, który wpłynął na losy Wiślicy nie był
królem, nie był też Polakiem. Jego decyzja nie poprawiła
możliwości rozwoju miasta, lecz przeciwnie - w listopadzie 1869
roku, odebrała Wiślicy prawa miejski. Osobą tą był władca Rosji,
car Aleksander II.

Car Aleksander II

Jacek Kowalski

Źródła: wikipedia.pl, wydawnictwo edukacyjne Wiking,
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich
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Nikola Kaleta, Julka Solarska, Nikola Łuczyńska, Kacper
Zaręba z panią Agnieszką Cerazy

Wywiad z panią Agnieszką Cerazy - drużynową 86 BDWp z Wiślicy

1.
Na początku prosilibyśmy, aby opowiedziała nam pani o sobie w kilku zdaniach.
Co mogę powiedzieć o sobie? Chyba znacie mnie doskonale. Wiecie, że mam poczucie
humoru. Jestem matką dwóch, wspaniałych córek, które mam nadzieję kiedyś pójdą w moje
ślady i wstąpią do harcerstwa. Mieszkam w Busku – Zdroju. Pracuję od 20 lat jako nauczyciel
katechezy. Pracowałam troszeczkę jako nauczyciel wychowania fizycznego, uczyłam techniki,
pracowałam też na świetlicy, byłam opiekunem w czasie dowozów i odwozów - jeździłam
autobusami, bardzo starymi. Staram się być radosna. Staram się nie podawać. Jak mi
zamykają drzwi, to wchodzę oknem.
2. Dlaczego chciała pani zostać harcerką i co pani w tym imponowało?
Jakoś przyszło to samo. Pamiętam w 4 klasie, kiedy przyszłam do szkoły w Wiślicy, bo
wcześniej przez pierwsze trzy lata uczyłam się w szkole w Szczerbakowie, był taki druh
Marek, który działał w naszej szkole. Kiedyś była tutaj harcówka, mięliśmy w niej zebrania,
akurat w tym miejscu, w którym teraz rozmawiamy. Pamiętam taką ogromną pajęczą sieć,
zrobioną ze sznurków, sztuczny kominek. Wszystko to powodowało klimat. Druh Marek
zaszczepił we mnie tę pasję do harcerstwa, która trwa do dziś.
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3. Ile lat jest pani związana z harcerstwem?
Od czwartej klasy szkoły podstawowej, czyli od 1988 do klasy ósmej. Później, po szkole
podstawowej przygoda z moim harcerstwem na pewien okres się skończyła. Poszłam do
liceum do Chrobrza, tam nie było drużyny harcerskiej, była drużyna sportowa, więc mogłam
się realizować i przynależeć do jakiejś grupy społecznej. Po liceum przyjęłam się do pracy i
przez pierwsze dwa lata nie miałam styczności z żadnymi drużynami. Dopiero, kiedy
całkowicie przeszłam do szkoły podstawowej do Wiślicy, czyli od września 2000 roku od
nowa rozpoczęła się moja przygoda z harcerstwem, z nową drużyną i trwa ona nieprzerwanie
aż do dnia dzisiejszego.
4. Kiedy dostała pani krzyż harcerski i jak bardzo musiała się pani o niego starać?
Na pewno był to koniec klasy czwartej, czyli 1988 rok. Musieliśmy się starać bardzo . Słynna
zupka, o której wiecie, to właśnie te czasy. Pamiętam, że musieliśmy mieć dużo punktów do
zrobienia, żeby ten krzyż harcerski otrzymać. A nie było to takie proste. Druh Marek
zajmował się tylko harcerstwem, więc miał czas, żeby poszerzać w nas ideały harcerskie.
Trzeba było się bardzo starać. Był obowiązek zbiórek, rajdów, które bez względu na wszystko
były obowiązkowe.
5. Od kiedy istnieje 86 BDWp z Wiślicy?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ początki harcerstwa w szkole, pamiętają panią
Krystynę Pałys, panią dyrektor Joannę Białkiewicz czy panią Sylwię Złocką, które były
drużynowymi, więc nie potrafię wam odpowiedzieć, od kiedy na terenie szkoły działa drużyna
harcerska, ale będzie to już około 50 lat. Drużyna w pewnym momencie przestała działać, nie
było opiekuna. Kiedy przyszłam do pracy do Wiślicy, reaktywowałam drużynę harcerską .
Początki były skromne, było tylko 5 osób, ja byłam szósta. Wspominam takie zdjęcia, kiedy
stoją drużyny podczas rajdów, jest ich 15, 30, a nasza liczyła skromną 5. Ta mała grupa rosła
w szeregi i obecnie jest nas bardzo dużo.
6. Kiedy została pani drużynową 86 BDWp z Wiślicy?
Drużynową zostałam od września 2000 roku, co jest ważne drużyny harcerskiej. Buska
drużyna harcerska przy takiej nazwie istniała 12 lat, do 2012 roku. Od 2012 roku nazwa
zmieniła się na Wielopoziomową Drużynę Harcerską. Dzięki współpracy z druhną Anną
Kaletą mogliśmy otworzyć kolejny szczep, do którego przyjęliśmy zuchów. I stąd ta nazwa.
Są zuchy, a później harcerze. Co fajne, mamy już wędrowników. Są to nasi byli harcerze,
często już pełnoletni , którzy dalej należą do harcerstwa i których spotykamy na rajdach.
Cieszę się, że kontynuują harcerską pasję.
7. W jakich uroczystościach na terenie naszego miasta biorą udział harcerze 86 BDWp
z Wiślicy?
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Kiedyś naszym największym przedsięwzięciem był udział w zjazdach młodzieży w Wiślicy.
Zjazdy te odbywały się zawsze pod koniec
czerwca, na tzw. łąkach świętych i
błogosławionych. Ksiądz Zygmunt Pawlik dawał nam duże pole do popisu. Wtedy w 100%
realizowaliśmy białą służbę, począwszy od sprzątania, grabienia, przygotowania placu, po
prace porządkowe po imprezie. Aktualnie staramy się angażować w imprezy na 11 listopada, 3
maja. Po raz pierwszy w tym roku wzięliśmy udział w czuwaniu przy grobie pana Jezusa i
procesji Bożego Ciała.

8. Jaka była pani najdziwniejsza/najśmieszniejsza przygoda na rajdzie/obozie?
Najciekawsze były zawsze Rajdy Ponidzia. Trwały dwa dni i wtedy działo się wszystko.
Pamiętam, jak kiedyś znakowałam trasę rajdu z Pińczowa do Chrobrza i z Chrobrza do
Wiślicy wzdłuż rzeki Nidy. Miałam bardzo szczegółowo opracowaną trasę w formie legendy,
znaków szczegółowych. Pamiętam, jak wtedy powiedziałam do druhny Ani, żebyśmy nie
pobłądzi w pewnym konkretnym miejscu i właśnie tam pobłądziliśmy. Skręciłam tam, gdzie
miałam napisane i podkreślone na czerwono, żeby nie skręcać. Szliśmy przez szuwary, przez
łąki. Teren był bagnisty, zaczął padać deszcz. Kiedy przyszliśmy do Wiślicy, to byliśmy cali
od stóp do głów w błocie. Inną sytuacją, którą do dziś pamiętam była walka Andrzeja Gołoty.
W tym dniu również mieliśmy Rajd Ponidzia. Po trudach rajdu doszliśmy do celu, a ponieważ
transmisja walki była w godzinach późnonocnych, poszliśmy spać. W nocy obudził nas druh
Adam, żeby każdy z nas mógł tę walkę zobaczyć. No, ale walka trwała bardzo krótko, był
nokaut i Andrzej Gołota padł. Ostatni rajd był także ciekawy. Dużo było takich sytuacji.
Właściwie każdy rajd jest wyjątkowy. Lubię czasem powspominać i wracać do nich po kilku
latach.
9. Czy ma pani jakieś plany co do rozwoju wiślickiej drużyny?
Chciałabym, żeby nasza pasja do harcerstwa wciąż się rozwijała. Wystarczy mi, żeby młodzi
ludzie, którzy należą do naszej drużyny wiedzieli, dlaczego należą do harcerstwa i żeby się
tym cieszyli. Czy plany są? Chciałabym, żeby nie było was mniej. Drugim moim marzeniem
jest to, żeby część osób z klasy siódmej, w przyszłym roku z klasy ósmej wzięła kurs
drużynowych i odciążyła mnie oraz druhnę Anię w obowiązkach prowadzenia drużyny i
gromady zuchowej.

10. Wiemy, że ostatnio współpracowaliście z Drużyną ZHP z Opatowca, proszę
opowiedzieć nam o tym projekcie?
Inicjatywa wyszła z Chorągwi Kieleckiej ZHP. Nasz ostatni rajd, który miał miejsce 15 - 16
czerwca 2018 roku opierał się na dwóch aspektach – pierwszy z nich to aspekt historyczny,
związany z obchodami 100 - lecia odzyskania niepodległości i odzyskania przez Wiślicę
praw miejskich. Drugi aspekt to aspekt ekologiczny. Kolejnym celem była integracja drużyn,
wymiana doświadczeń, wspólna nauka. Co ciekawe w spotkaniu tym uczestniczyły nie tylko
drużyny harcerskie, ale dwa ogniska środowiskowe z Bejsc i Czarnocina. Jeśli chodzi drużyny,
które wzięły udział w tym rajdzie, to oprócz naszej drużyny stawiły się drużyny z Opatowca,
Kazimierzy Wielkiej i Kielc. Nad oprawą całego tego przedsięwzięcia czuwała Druga Buska
Drużyna Wędrownicza jako drużyna sztabowa pod komendą druha Szymona.
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Kazimierzy Wielkiej i Kielc. Nad oprawą całego tego przedsięwzięcia czuwała Druga Buska
Drużyna Wędrownicza jako drużyna sztabowa pod komendą druha Szymona.
11. Co by pani powiedziała młodym ludziom, aby zachęcić ich do harcerstwa?
Powiem wam tylko tyle: nie bójcie się wyzwań! Jeżeli odrobinę złapaliście harcerskiego
bakcyla - idźcie z nim dalej. Pamiętajcie, że szerzenie ideałów harcerskich, wychowanie,
patriotyzm, to co powiedziane jest w haśle: Bóg, honor, ojczyzna są najważniejsze. Kierujcie
się nimi i czerpcie z zasobów harcerstwa. Uwierzcie mi to działa. Jest nas coraz więcej i
staramy się, żeby było nas coraz więcej. A i jeszcze jedno nie bójcie się śpiewać! Nie ważne,
czy ktoś umie, czy nie!

Rozmawiali:
Nikola Kaleta,
Nikola Łuczyńska ,
Julia Solarska
Kacper Zaręba
Joanna Prządo - Grelich
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Wyjątkowe postaci

Miłośnik wiślickiej historii i lokalny patriota.
Adrian Wieczorek – mieszkaniec Gorysławic koło Wiślicy.
Absolwent
wiślickiej
podstawówki
i
Liceum
Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. W Wiślicy znają
go wszyscy, dla znajomych jest po prostu Adkiem. To wielki
pasjonat Wiślicy i jej historii. Adrian Wieczorek uwielbia
rysować, choć obecnie z powodu braku czasu maluje
rzadziej. Spod jego ręki wychodzą piękne pejzaże i zabytki Wiślicy, również w drzewie. Pan
Wieczorek wspólnie z kolegą Cezarym Gruchałą, który mieszka teraz w Zakopanem
prowadzi stronę internetową poświęconą miasteczku i jego historii. Wiślicki portal
internetowy prowadzony przez Wieczorka i Gruchałę pełen jest informacji dotyczących historii
naszej osady oraz ciekawych zdjęć. W celu utrzymania strony pan Adrian komercyjnie
sprzedaje kalendarze i kubki opatrzone pięknymi zdjęciami Wiślicy. Od pewnego czasu
ogromną pasją mężczyzny jest zbieranie archiwalnych zdjęć naszego miasteczka. Jak sam
wspomina zaczęło się od fascynacji architekturą Wiślicy. Jak wyglądała i zmieniała się
Wiślica? Możemy się o tym przekonać przeglądając stronę internetową www. wislica.org, czy
profil W iślica na Facebooku. Obecnie prócz publikowania na portalu społecznościowym
starych fotografii, ilustrujących dawny wygląd naszego miasta, pan Adrian upowszechnia
zdjęcia jego mieszkańców. Fotografie te są naprawdę wyjątkowe. Pokazują nie tylko, jak
zmienili się ludzie, ale i jak historia została zatrzymana w obiektywie. Stare fotografie, które
co pewien czas pojawiają się na profilu prowadzonym przez pana Adriana, mają w sobie
wyjątkową moc. Przykuwają uwagę, zatrzymują w czasie, aż proszą się o komentarz. A
komentarzy pod publikowanymi zdjęciami nie brakuje. Kim są ludzie na fotografiach sprzed
lat? Dlaczego znajdują się właśnie w tym miejscu? Czy fotograf zaaranżował widoczną na
zdjęciu pozę? Pan Adrian przyznaje, że dawniej zdjęcie było czymś wyjątkowym. Aparaty nie
były tak powszechne, wiec gdy nadarzyła się okazja zrobienia zdjęcia, ludzie ubierali się w
najlepsze stroje. Dzisiaj w dobie
smartphonów fotografia trochę straciła na swej
niecodzienności i niezwykłości. Stała się rzeczą naturalną. Stare zdjęcia pozwalają nam odbyć
swoistą podróż w czasie – mają duszę. Mężczyzna zapytany przez nas o swoją kolekcję,
odpowiada że przez cały czas się rozrasta, ponieważ mieszkańcy Wiślicy podrzucają mu
ciekawe fotografie ze swoich prywatnych archiwum. Aktualnie pan Adrian pracuje nad
przygotowywania tzw. Wiślickiego Archiwum Cyfrowego, które być może pojawi się w
przyszłym roku jako dodatek, albo zakładka do portalu wislica.org.
Bardzo cieszymy się, że są tacy pasjonaci jak pan Adrian Wieczorek. Z całą pewnością można
o nim powiedzieć – Wyjątkowa postać związana z Wiślicą.

Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska,, Julia Solarska
Joanna Prządo - Grelich
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Rozrywka i sport!
Utalentowany biegacz
W czwartek, 10 maja 2018r. przy pięknej, słonecznej pogodzie na terenie Skateparku
w
Busku - Zdroju odbyły się XIV Gminne Biegi Przełajowe pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
I miejsce w swojej kategorii wiekowej zdobył uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wiślicy – Szymon Lasak.
To kolejny taki sukces młodego i utalentowanego biegacza. Był on również zwycięzca XII
Gminnego Biegu Przełajowego. Tym bardziej cieszymy się z jego sukcesu i gratulujemy!!!

Sylwia Złocka
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Rozrywka i sport!
Czas na aktywność… X Europejski Tydzień Sportu!
W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2018 roku Miasto i Gmina Wiślica po raz kolejny
przyłączyło się do X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz XXIV
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2018.
Całość przedsięwzięcia została zainicjowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W
ramach „Sportowego Tygodnia” zorganizowane zostały imprezy rekreacyjno – sportowe na
terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy. Tydzień ten miał za zadanie promować
integrację rodzinną oraz aktywność ruchową, jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu
i zdrowego stylu życia.
W przeciągu 7 dni odbyło się ponad 30 formy aktywności dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Każda grupa wiekowa mogła znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dużym
powodzeniem cieszyły się turnieje dla dzieci w wieku szkolnym, a wśród dorosłych rajd
rowerowy, nordic walking czy mecze piłki nożnej i siatkówki.

Fotorelacja

KURIER WIŚLICKI

S tr. 27

Rozrywka i sport!

Str. 28

R o k 2018, n u mer 4

Rozrywka i sport!
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
2 czerwca 2018 roku w Kieleckim Centrum Bilardowym odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików. Są to zawody zaliczane do Systemu Sportu Młodzieżowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wzięli w nim udział zawodnicy z województwa śląskiego,
małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Region Ponidzia reprezentowali Martyna
Matjas ,Albert Pawelec i Krzysztof Kolanowski. Tegoroczne mistrzostwa zgromadziły na
starcie zawodników z sześciu klubów.
Dla Klubu Bilardowego z Wiślicy były to bardzo udane mistrzostwa. Martyna Matjas z UKS
Miłek Wiślica zajęła drugie miejsce przegrywając tylko z Jakubem Chrobotem z Nosan
Kielce. Miejsce trzecie zajął Sebastian Kędzior z TCF HUB Kraków. Czwarty był Wojciech
Głąb (UKS Fair Play Jaworzno). Łącznie zawodnicy w województwa świętokrzyskiego
zdobyli osiem z szesnastu punktów w systemie ministerialnego współzawodnictwa dzieci i
młodzieży. Zarząd Klubu składa podziękowania dla pana Burmistrza Stanisława Krzaka za
umożliwienie dojazdu na zawody.

Martna Matjas z UKS „Miłek”
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Palce lizać!
Czas na grilla!
Długie dni i ciepłe, letnie wieczory to aura, która sprzyja spotkaniom z przyjaciółmi i rodziną
na świeżym powietrzu. Przydomowy ogródek czy działka, to idealne miejsca, aby zaprosić
gości na wspaniałą, grillową ucztę. W menu oczywiście obowiązkowo sałatki, grillowane
pieczywo, warzywne dipy czy deska serów oraz wędlin. Poniższe przepisy z pewnością
przypadną do gustu zarówno tradycjonalistom jak i miłośnikom zdrowego żywienia.

Wegetariańskie szaszłyki z miodowo - musztardowym tofu
Składniki:
2 opakowania tofu
2 czerwone papryki
1 cukinia
kilka pomidorów koktajlowych
kilka łyżek oleju
Marynata:
2 łyżki oleju
2 łyżki ostrej musztardy
2 łyżki syropu z agawy lub miodu
1 łyżka sosu sojowego
2 ząbki czosnku
1 mała gałązka rozmarynu
1 łyżeczka zmielonych ziaren kolendry
sól i czarny pieprz
Przygotowanie:
Kilka godzin lub dzień przed grillowaniem w naczyniu blendera zmiksować wszystkie
składniki marynaty. Tofu pokroić w dużą kostkę, zalać marynatą i zostawić na kilka godzin
w lodówce w szczelnie zamkniętym woreczku lub plastikowym pojemniku.
W dniu grillowania warzywa pokroić w duże kawałki, delikatnie natrzeć olejem i oprószyć
solą, nabijać na patyczki do szaszłyków na przemian z zamarynowanym tofu. Grillować z kilku
stron do czasu, aż warzywa będą miękkie i lekko przypalone. Pozostałą marynatą polać gotowe
szaszłyki lub jeść razem z domowym sosem, albo innym ulubionym.
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Grillowane skrzydełka w nalewce wiśniowej
Składniki
1 kg skrzydełek

sól morska
1/2 łyżeczki mielonego cynamonu
6 łyżek stołowych (każda po 15 ml) nalewki wiśniowej
2 łyżki oliwy lub oleju rzepakowego (lub innego roślinnego)

Sos jogurtowo-pomarańczowy z płatkami chili:
200 g jogurtu greckiego
szczypta skórki z pomarańczy
szczypta płatków chili lub zmielonej, ostrej papryki
sól morska

Przygotowanie:
Skrzydełka osuszyć papierowym ręcznikiem. Nożycami lub nożem odciąć końce skrzydełek (1/3
najcieńszą część). Skrzydełka włożyć do miski, natrzeć solą morską i cynamonem, następnie zalać
nalewką wiśniową i oliwą, dokładnie obtoczyły je w marynacie. Odstawić na minimum godzinę.
Skrzydełka podawać z sosem jogurtowo - pomarańczowym z chili.
Sałatka z grillowanym kurczakiem, ananasem, miętą i szpinakiem

Składniki
1 pojedyncza pierś kurczaka
2 grube plastry ananasa
1/2 małej cebuli lub dymki
1/2 cytryny
2 garście świeżych liści szpinaku
1/3 szklanki listków mięty
Winegret:
1 łyżeczka startego imbiru
2 łyżki oliwy
1/2 startego ząbka czosnku
starta skórka z połowy limonki
sok z jednej limonki
2 łyżeczki syropu klonowego (lub brązowego cukru)
(opcjonalnie) kilka kropel tabasco
Przygotowanie:
Składniki winegretu wymieszać w większej misce, doprawić solą i zostawić na dnie. Na wierzch
położyć szpinak i listki mięty.
Pierś kurczaka naciąć w 2 miejscach (jak na zdjęciu), położyć na rozgrzanym grillu (lub patelni
grillowej) razem z cebulą i cytryną, posolić.
Kurczaka przykryć plastrami ananasa posypanego pieprzem i odrobiną cukru i grillować z jednej
strony przez 8 minut, następnie przełożyć na drugą stronę i grillować kolejne 5 minut (ananasa na
tym etapie zdjąć z kurczaka i grillować obok).
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Grillowana papryka z serem feta
Składniki:
papryka
feta
olej lub oliwa z oliwek
ulubione przyprawy

Przygotowanie:
Opłukaną paprykę pokroić na pół lub na cztery części (tak by części papryki tworzyły jakby
łódeczki, które można wygodnie nafaszerować, nadziać). Paprykę pozbawić nasion. Skroić
i natrzeć paprykę olejem oraz obsypać ulubionymi przyprawami. Do papryk ponakładać
fetę. Do fety także można dodać ulubione przyprawy, farsz będzie dzięki temu jeszcze
bardziej wyrazisty i aromatyczny. Tak przygotowane papryki należy już tylko grillować
przed zjedzeniem.

Grillowany łosoś z masłem ziołowym

Składniki:
3 porcje filetu z łososia
sól, pieprz
sok z 1/2 cytryny
Masło ziołowe:
3 łyżki miękkiego masła
2 łyżeczki posiekanego koperku
2 łyżeczki posiekanych lisków mięty
2 ząbki rozdrobnionego czosnku
Przygotowanie:
Wszystkie składniki masła ziołowego dokładnie mieszamy. Z masła formujemy rulonik,
zawijamy w pergamin i schładzamy, najlepiej w zamrażalniku. Umyte i osuszone porcje
łososia skrapiamy sokiem z 1/2 cytryny, posypujemy solą i pieprzem. Grillujemy 5 minut z
każdej strony. Upieczonego łososia podajemy z masłem ziołowym pokrojonym w talarki.
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WARTO WIEDZIEĆ!

















2 czerwca 1891 r.
położono
kamień
węgielny pod budowę
gmachu Teatru im.
Juliusza Słowackiego
w Krakowie.
6 czerwca 1962 r. w
Warszawie
otwarto
pierwszy w kraju
Supersam.
8 czerwca 1900 r. w
Krakowie odsłonięto
pomnik
Mikołaja
Kopernika.
13 czerwca 1977 r.
odbyła się premiera
komedii
filmowej
„Kochaj albo rzuć” w
reżyserii
Sylwestra
Chęcińskiego.
19 czerwca 1669 r.
Michał
Korybut
Wiśniowiecki
został
wybrany na króla
Polski.
21 czerwca - początek
lata
22 czerwca - początek
wakacji
26 czerwca 1424 r.
przez teren Polski
przechodził
pas
całkowitego zaćmienia
Słońca.
30 czerwca 1996 r.
zaprzestano
całkowicie
eksploatacji złoża w
kopalni
soli
w
Wieliczce.
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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.

