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W wyniku wyborów samorządowych 21 października 2018 roku nowym burmistrzem Wiśli-

cy został Jarosław Jaworski, który  startując z listy Nasze Miasto i Gmina Wiślica,  wygrał  

w pierwszej turze i  otrzymał  aż 66,91 % - 1838 głosów. Jarosław Jaworski ma 55 lata, 

mieszka w Kobylnikach. Jest żonaty z Ewą Jaworską, ma córkę 

Monikę, syna Wojciecha oraz wnuka Antoniego. Burmistrz Wiślicy 

jest absolwentem Wydziału Administracji i Zarządzania Akademii 

Świętokrzyskiej w Kielcach, ukończył również studia podyplomo-

we na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego w Krakowie.  Jaworski był  długo-

letnim pracownikiem  ARiMR w Busku – Zdroju.  

 Zmiany dokonały się także na stanowisku przewodniczącego Rady 

Miejskiej.  Dotychczasowego przewodniczącego Stanisława Bystrza-

nowskiego zastąpił Jacek Gocyk, kandydat ugrupowania Nasze Miasto 

i Gmina Wiślica. Gocyk ma 53 lata, mieszka w Wiślicy,  jest absol-

wentem Historii  WSP w Kielcach. Z zawodu jest nauczycielem, pracuje w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym i Gimnazjum w Wiślicy.  

Joanna Prządo—Grelich  

 11 listopada 2018 roku w całym kraju,  zarówno w małych miejscowościach, średnich mia-

stach, jak i największych metropoliach świętowano niezwykłą rocznicę- 100-lecie odzyska 

przez Polskę niepodległości. 

Również w Wiślicy miały miejsce wyjątkowe  uroczystości, w których  udział chętnie wzięli 

mieszkańcy gminy.   Obchody rozpoczęły się  Mszą Świętą za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej 

w Wiślicy pod przewodnictwem ks. prałata Wiesława Stępnia. Po nabożeństwie uczestnicy tego 

wydarzenia przeszli ulicami miasta. Nie zabrakło także najmniejszych obywateli naszej społecz-

ności, którzy dumnie prezentowali się w harcerskich mundurach. W dalszej części uroczystości 

głos zabrał Jacek Gocyk, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na zakończenie 

uczniowie ZSP w Wiślicy  pod opieką nauczycielek: Sylwii Złockiej i Lidii Boksy przedstawili 

patriotyczny montaż słowno-muzyczny.  

     Gminne obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości  

Aktualności miejskie  

       Nowe władze Wiślicy  
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Niezwykle uroczystego charakteru temu wyjątkowemu dniu dodało wypuszczenie  w powie-

trze 100 białych i czerwonych balonów napompowanych helem. Wspólne świętowanie uświa-

domiło wszystkim zgromadzonym,  jakim wielkim dobrem jest niepodległość naszego kraju, 

za którą nasi przodkowie przelewali krew.  

   Joanna Prządo - Grelich  

Aktualności miejskie  

          Fotorelacja  
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10 grudnia 2018 roku podczas uroczystej gali      

w Tatrze Narodowym w Warszawie  prezydent 

RP Andrzej Duda wręczył rozporządzenia przed-

stawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbo-

gacają listę Pomników Historii, czyli elitarnych 

miejsc z zabytkami o szczególnej randze dla pol-

skiej kultury narodowej.  Pomnik Historii to jedna 

z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie  i opiece nad zabyt-

kami, uznawane od 1994 roku.   Z każdym rokiem lista najcenniejszych polskich obiektów 

sukcesywnie powiększa się.  

     „Akcja Kotylion”  

 „Akcja Kotylion” to prawdziwa tradycja w Wiślicy. Rokrocznie  w to listopadowe święto na-

uczyciele wspólnie ze swoimi  uczniami rozdają  mieszkańcom gminy własnoręcznie przygoto-

wane biało-czerwone kotyliony. W tym roku podczas miejskich obchodów 100-lecia odzyska-

nia przez Polskę niepodległości akcja ta nabrała dodatkowego znaczenia. Po raz kolejny inicja-

tywa społeczności szkolnej z ZSP spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

Wiślicy.  

Joanna Prządo - Grelich  

Wiślickie zabytki na liście Pomników Historii  
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W tym roku na liście  Pomników Historii znalazł się  zespół kolegiaty pod wezwaniem Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem świętego Mikoła-

ja oraz grodzisko w Wiślicy. Dokument dotyczący włączenia wiślickich obiektów do listy Po-

mników Historii odebrał ks. Prałat  Wiesław   Stopnień  oraz burmistrz  Wiślicy Jarosław Ja-

worski.   

Joanna Prządo  - Grelich  

Umowa gazociągowa podpisana  

 

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbyła się 29 stycznia 2019 roku    

podpisany został list intencyjny w sprawie podłączenia Wiślicy do sieci gazociągowej. Doku-

ment podpisany został przez burmistrza Wiślicy Jarosława Jaworskiego oraz dyrektora  Zakła-

du Gazowniczego w Kielcach Radosława Słoniewskiego. Prace rozpoczną się pod koniec 2019 

roku.  Pierwszy etap zakłada wybudowanie dwóch kilometrów gazociągu od strony Nowego 

Korczyna w kierunku miejscowości Górki. Ponadto główny gazociąg zostanie poprowadzony 

od strony Buska-Zdroju. Będzie zasilał całą gminę Wiślica z możliwością rozwoju i wejścia do 

gminy Opatowiec – powiedział  Radosław Słoniewski. 

Według wstępnych informacji chętnych  przyłączeniem  do sieci gazociągowej w Gminie Wi-

ślica nie brakuje, jak podaje burmistrz - Na 1500 gospodarstw, 1100 jest zainteresowanych in-

westycją. Liczymy, że chętnych będzie jeszcze więcej. Planowana inwestycja jest kolejną         

z ekologicznych projektów  Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.  

Joanna Prządo - Grelch  
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  ZSP w Wiślicy... 

Aktualności  z lokalnych szkół  

12 października  2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy odbyła 

się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 

Podczas części artystycznej pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i wo-

kalne, czym wzbudzili  aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Po złożeniu ślubowania 

przed całą społecznością szkolną  Dyrektor Joanna Białkiewicz dokonała pasowania na ucznia. 

Każdy nowo pasowany uczeń otrzymał od przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego drobny  

upominek. 

 W dalszej części tej uroczystości uczniowie nie zapomnieli o zbliżającym się Dniu Edukacji 

Narodowej. Piosenkami i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych 

słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za 

codzienny trud, poświecenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie zabra-

ła głos Pani Dyrektor, która pogratulowała pierwszakom i przyjęła ich do grona uczniów ZSP. 

Mówiła także o trudnej pracy nauczyciela. Podziękowała im za dotychczasowe zaangażowanie 

oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. 

A. Majcher, G. Masłowska  
 

  Ślubowanie klas pierwszych i Dzień  Edukacji Narodowej  
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16 października 2018r. uczniowie ZSP W Wiślicy po raz kolejny bili rekord w jednoczesnym 

prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość 

osób. Organizatorem akcji jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bicie rekordu 

jest odpowiedzią polskich dzieci na Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W ciągu 

30 minut ponad 100 uczniów wiślickiej szkoły nieprzerwanie prowadziło resuscytację. 

Uczniowie mieli możliwość wcześniejszej nauki i sprawdzenia swoich umiejętności z podsta-

wowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć klatki piersiowej i wdechów ratowniczych 

na fantomach przekazanych przez WOŚP) podczas zajęć z Programu edukacyjne-

go  „Ratujemy  i Uczymy Ratować” oraz zajęć z Innowacji pedagogicznej „Mali ratownicy”. 

 
Anna Kaleta 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Bicie  rekordu  w udzielaniu PIERWSZEJ POMOCY 
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18 października 2018 roku w ramach edukacji ekologicznej  oraz doskonalenia zawodowego 

uczniowie kl. VIII a  pojechali na wycieczkę do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

w Rzędowie ( gmina Tuczępy). Młodzież wzięła udział w warsztatach ekologicznych, podczas 

których uczniowie zapoznali się z procesem gospodarki odpadami komunalnymi, które są tutaj 

przywożone z 18 gmin, min. z  gminy Wiślica. Wszyscy mogli się przekonać jak funkcjonuje 

zakład sortowni odpadów wraz z kompostownią oraz obiektami towarzyszącymi np. wagą samo-

chodową, gdzie ważone są przywożone śmieci. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli  

się również  jakie odpady można zakwalifikować  do odpadów problemowych, czyli  niebez-

piecznych i jak  należy je segregować. Każdy mógł na własne oczy przekonać się, że śmieci są 

ogromnym problemem, nie tylko w naszej gminie, ale na całym świecie.  

 
 

Marzena Boguszewska 

  ZSP w Wiślicy... 

Aktualności  z lokalnych szkół  

 „ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ” 



     NUMER 5 STR.  9  

W październiku 2018r., w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy, odbył się  Szkolny 

Konkurs Literacki pt. „Gdy na mapie nie było Polski…”, przygotowany przez   p. E. Mora-

siewicz oraz p. M. Przybysławską. Jego tematem przewodnim był  „ patriotyzm”,  a głównym 

celem- rozbudzanie zainteresowania historią swojego kraju i czytelnictwem. 

Młodzi twórcy mogli wykazać się nie tylko znajomością wybranych przez siebie kontekstów 

historycznych, ale również- opanowaniem zasad pisowni, własną wyobraźnią oraz wrażliwo-

ścią na otaczający świat. 

 Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV- VIII. Ich prace zostały ocenione w dwóch kate-

goriach wiekowych, a także w kategoriach rodzajowych: poezja- proza. 

Komisja konkursowa w każdej z powyższych kategorii wyłoniła zwycięzców oraz przyznała 

jedno wyróżnienie. 

Na łamach „ Kuriera Wiślickiego” mamy okazję poznać najpiękniejsze wiersze i opowiadania 

naszych laureatów, którym- oczywiście- z całego serca gratulujemy! 

 

Polska 

 

Na Targowickim parkiecie o blasku księżyca. 

W cichym zakątku płacze nieskalana dziewica. 

Gdy szlachta się bawi, świętując zwycięstwo. 

Ona ze smutkiem ocenia to posłuszeństwo. 

I chociaż przeraźliwy jęk rozchodzi się w Sali. 

 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Szkolny Konkurs Literacki    
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Bo zdradzoną Dziewicę, Polską umęczoną nazwali. 

To zabawa tak huczna u zdrajców się nosi. 

Że nie dostrzeżesz u szlachty zwykłych przeprosin. 

Lecz Dziewica ma w sercu wątłą nadzieję. 

Że zwykli bohaterowie odmienią jej dzieje. 

I znów rozkwitnie w promyki świetności. 

A miłość do niej w sercach Polaków zagości. 

 

                                                                                                                     Mateusz Adamczyk 

Gdy na mapie nie było Polski… 

 

Jeszcze Polska nie zginęła. 

Nawet gdy na żadnej z map 

jej nie ma. My , jej dzieci, do 

walki o nią staniemy . Do walki 

o wolność , szacunek , godność . 

Szczęśliwe życie naszych dzieci . 

Polski nie ma , i pomimo to , że 

nam zakazali, my ciągle o nasz 

język ojczysty dbamy . Walczymy 

bronią , piórem i tym, co posiadamy . 

Każdy z Polaków ojczyźnie pomoże 

jak może . Jest ciężko , zakaz za 

zakazem . Ale kto, jak nie my, nasz 

kraj odbuduje . Artyści , pisarze, trudne 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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czasy na obczyźnie przeczekują , 

a swoją tęsknotę na papierze opisują. 

 

Martyna Smorga 

 

„J.M. Mazurkiewicz” 
 

 - Zapiszcie proszę, także pracę dla chętnych: „Przyniosę pamiątki po I wojnie światowej 

w Polsce”, dziękuję. Możecie się spakować. 

 W tym właśnie momencie zadzwonił dzwonek, oznajmiający czas wolny, czyli przerwę. 

Cała klasa rozmawiała o tym, co mogłaby przynieść na następną lekcję historii. Natomiast ja, 

próbowałam skupić się na przypominaniu sobie tematu z chemii. 

 Po szkole, postanowiłam odwiedzić moich dziadków, w celu poszukania jakichś przed-

miotów na historię. Niestety po półgodzinnym szukaniu na strychu, nic nie znalazłam, aż w koń-

cu, ujrzałam pudło z napisem „J.M. Mazurkiewicz”. Babcia powiedziała mi, że jest to dla nas 

rodzina. 

Zajrzałam do pudełka : 

- Wreszcie ! Znalazłam „Kalendarz 1832/1833rok” 

Okazało się, że traktował go on- mniej więcej- jak pamiętnik. Postanowiłam, że właśnie tę książ-

kę wezmę do szkoły. 

Następnego dnia: 

- Zrobił ktoś zadanie dodatkowe ? - spytała nauczycielka. 

Kilka osób się zgłosiło i po kolei zaczęli opowiadać o przyniesionych przez nich przedmiotach. 

W końcu przyszła pora na mnie. 

Złapałam pamiętnik do ręki, następnie wzięłam głęboki wdech i ruszyłam, zbliżając się ku tabli-

cy. 

- Ja przyniosłam pamiętnik mojego dalekiego krewnego z okresu Wielkiej Emigracji. 

- Mogłabyś przeczytać nam chociaż kawałek tego, co jest tam zapisane ?  Przytaknęłam. 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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.- „Wjechaliśmy w Księstwo Badeńskie. O 8 wieczór stanęliśmy w Freiburgu.  Prezes powitał 

nas słowami: „Niech będzie błogosławiony dzień, w którym do nas zawitaliście, waleczni Pola-

cy”. Nazajutrz od rana masa ludzi koło hotelu. Z wnijściem naszym orkiestra ozwała się polo-

nezem i przy jego odgłosie po trzy razy oprowadzono nas dookoła sali, wśród oklasków             

i okrzyków: „Niech żyją Polacy!”, „Niech żyje Polska!”. Damy powiewały szarfami, chustka-

mi, rzucały kwiaty przed nami. Była to chwila do głębi wzruszająca; pamiętać ją będę do 

śmierci. Po raz pierwszy od opuszczenia ojczyzny uczułem się dumnym z imienia żołnierza, 

wygnańca polskiego.” 

                                                                                   Wiktoria Czerw 

 

 

Sen o wojnie  

 

Rozdział 1 

 

Dzisiaj były urodziny mojego młodszego brata. Mama zaprosiła jego znajomych z przedszkola. 

Kiedy przyjechali , było strasznie głośno. Poszłam do pokoju prababci. Lubiłam tam chodzić , 

ponieważ tam jest zawsze cicho. 

- Cześć babciu. 

- Cześć wnusiu.  

- Opowiesz mi jak było na wojnie? 

- Dobrze. Usiądź wygodnie. 

- Dziękuję babciu! 

Usiadłam na podłodze i oparłam głowę o kolana babci, a ona snuła swoje opowieści. Tak też 

nie wiadomo, kiedy zasnęłam. 

Nagle obudziła mnie Mama i poprosiła, żeby szybko się spakować. Poleciła zabrać tylko najpo-

trzebniejsze rzeczy. Nie wiedziałam po co. Bardzo kochałam mamę i o nic nie pytałam, wie-

działam , że stało się coś złego. Szybko zabrałam się do pracy. Nagle usłyszałam, jak coś wy-

buchło .Mama wpadła do mojego pokoju. Pytała czy nic mi się nie stało. Odpowiedziałam jej , 

że nic mi nie jest. 

Po chwili znowu zrobiłam się trochę senna. Zamknęłam oczy. 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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Rozdział 2 

Ktoś mnie budził. 

- Marysiu, obudź się. 

- Jaka Marysia? 

- No ty, kochanie.  

Przez chwilę  myślałam , że ktoś sobie robi ze mnie żarty. Ale prababcia miała na imię Marysia. 

Chyba jestem w jej ciele. 

- Zapomniałam sobie przez tę senność mamusiu. 

- Możliwe. Spakujesz się córuniu? 

- Tak mamusiu. 

Zaczęłam się pakować. Usłyszałam huknięcie. Babcia  wbiegła do pokoju. 

- Marysiu! Nic ci nie jest? 

-Nie. 

-Pomogę ci. 

Kobieta szybko zaczęła pakować moje torby. 

- Mamo? 

- Marysiu, nie teraz. 

- Dobrze. 

 

Rozdział 3 

Szłyśmy z mamą w stronę wojska. 

- Marysiu! 

- Idź się pożegnaj z tatusiem. 

Biegłam w stronę dziadka. 

-Pa tatusiu. Uważaj na siebie. 

-Postaram się. 

Dziadkowi spłynęły łzy. Babcia też nie uśmiechała się. 

-Chodź córciu, musimy iść. 

Teraz szłyśmy w stronę starej piwnicy , którą kiedyś mi pokazywała babcia. Gdy tam weszłyśmy 

zobaczyłam dużo ludzi. 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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- Marysiu! Siostrzyczko! 

Babcia Marysia miała siostrę. Miała na imię Antonina. 

-Tosia! 

-Siostrzyczko, nic Ci nie jest? 

-Nie, Tosiu. 

Tosia podeszła w stronę mamy. 

-Mamo, gdzie tata? 

-Musiał iść. 

Tosia usiadła na kocu. 

-Mam nadzieję , że mu się nic nie stanie. 

Zaczęła płakać. 

 

Rozdział 4 

Ktoś próbował wejść do piwnicy. Mama przysunęła do drzwi wszystkie ciężkie rzeczy. 

-Marysiu , Tosiu, schowajcie się . 

-Dobrze mamo. 

Rosyjscy żołnierze wyważyli drzwi. 

-Dziewczynki uciekajcie! 

Prześlizgnęłyśmy się z Tosią pod nogami Rosjan. Biegłyśmy w stronę wojska. 

-Tato! 

-Tatusiu! 

Krzyczałyśmy ile miałyśmy sił w gardłach. 

-Marysiu , Tosiu co wy tu robicie? 

-Tato!  

Przytuliłyśmy  się mocno do taty. 

-Co się stało dziewczynki? 

- Schowałyśmy się z mamusią w nasze starej piwnicy,  kiedy do drzwi dobijali się rosyjscy żoł-

nierze. W końcu wyważyli drzwi. Musiałyśmy uciekać i przybiegłyśmy tutaj. 

Zaczęłam płakać. To był koszmar. 

-Idę zawołać innych. 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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Chwilę potem dziadek przyszedł z kilkunastoma żołnierzami. 

-Prowadźcie  dziewczynki. 

Biegliśmy w stronę piwnicy. Gdy dotarliśmy- nikogo tam nie było. Ja , Tosia i tata zaczęliśmy 

płakać. 

-Jan! Tam są ślady! 

Rozdział 5 

 

Kilkanaście godzin szliśmy za śladami butów Rosjan. 

-Tosia, zobacz! 

Zauważyłam jakąś chatkę. Podbiegłam tam. 

-Marysia, nie! 

Rosyjscy żołnierze chyba usłyszeli jak Tosia krzyknęła, bo poszli w stronę drzwi. 

-Tośka, wiej! 

Biegłyśmy do lasku. Niestety nie udało nam się uciec. Żołnierze złapali nas. 

-Tato, pomóż! 

Krzyczałyśmy, ale nikt nas nie słyszał, ponieważ zawiązali nam chusty na twarzy. Słyszałam 

tylko  otwierające się drzwi, a potem o dziwo nas oswobodzili . 

-Mamo! 

-Dziewczynki nic wam nie jest? 

-Nie, mamo. 

-Gdzie my jesteśmy? 

-Nie wiem Marysiu. 

 

Rozdział 6 

-Co oni mówią? 

-Nie wiem, Teresko. 

-Ja wiem, co oni mówią. 

Ktoś się odezwał. I podszedł bliżej nas. 

-Mówią , że Polski już nie ma na mapie. 

-To straszne! 

Odezwałam się niepewnie. 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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.-Wiem, Marysiu. 

Siedzieliśmy tam kilka godzin, aż w końcu przybyło wojsko polskie . 

-Tatuś! 

Ucieszyłam się kiedy przyszedł dziadek. 

-Już was rozwiązuję. 

Dziadek i jego kolega rozwiązywali wszystkich. 

-Marysiu, mam dla ciebie specjalne zadanie. 

-Tak,tatusiu?  

-Ty i Tosia zaprowadzicie innych do lasu. 

-Dobrze. 

Wykonałam polecenie dziadka i zaprowadziłam z Tosią Polaków do lasu. 

 

Rozdział 7 

Byliśmy wszyscy w lesie. 

-Idę tam.-Powiedział  pan, który umiał tłumaczyć rosyjski . 

-Nie może pan! 

Próbowałam mu przemówić do rozsądku ale on nie słuchał i poszedł tam, gdzie byli Rosjanie. 

Nagle usłyszeliśmy huk. Las zaczął się palić. 

-Szybko uciekajmy! 

Prowadziłam innych na pole kukurydziane. 

-Mam dobre wieści! 

Przyszedł pan, który wyszedł z lasu. 

-Tak? 

-Polska powoli wraca na mapę! 

-Super! 

Znowu huk. Rosjanie weszli w pole kukurydzy. 

-Biegiem! 

Nie wiedzieliśmy, gdzie mamy się ukryć. Rosjanie wzięli nas w pułapkę. Zostaliśmy złapani. 

Zaprowadzili nas tam, gdzie innych niewolników - czyli do piwnicy. Brutalnie nas wrzucili       

i zamknęli drzwi na klucz. Słychać było płacz małych dzieci i kobiet. 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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Rozdział 8 

Minęło kilka lat, aż nadszedł rok 1918. 

-Marysia, Tosia, Felicja! 

-Tak ? 

-Polska odzyskała niepodległość! 

-Super! A skąd ty to wiesz? 

-Podsłuchiwałam Rosjan, Marysiu! 

-Naprawdę? 

-Tak, Felicjo! 

Nastąpił huk. Był bardzo głośny. Zniszczył sufit . 

-Chronić głowy! 

-Dobrze Tosiu. 

Kiedy opadł pył, zobaczyłam dziadka . 

-Marysiu, Tosiu, Felicjo! 

-Jan! 

Przytuliliśmy się i wyszliśmy z piwnicy. 

 

Rozdział 9 

-Tatusiu uważałeś na siebie jak Cię prosiłam? 

-Tak, Marysiu. 

-Janie jak się czujesz? 

-Dobrze. 

-Opowiesz nam wszystko? 

-Oczywiście, że tak. Zacznę od tych chwil, które najbardziej zapisały się w mojej pamięci. 

Najpierw Niemcy nas pokonali i trzymali w zamknięciu. Dwa lata potem wydostałem się stam-

tąd. Powiadomiłem naszych , gdzie jest baza żołnierzy z Rosji i tam też udaliśmy się. Zwędzili-

śmy armatę. 

-To dlatego dach piwnicy został zburzony? 

-Tak, Felicjo. 

-I przyszedłem was stamtąd wyciągnąć. 

 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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.-Byłeś tatusiu bardzo odważny. 

-Dziękuję Tosiu. 

 

Rozdział 10 

Czułam, jak ktoś mną szturcha. 

-Tosiu, obudź się! 

-Tak? 

-Zasnęłaś u babci. 

-Naprawdę? 

-Tak. 

Zeszłam na dół. Goście Franka nadal byli w domu. Weszłam do pokoju prababci. 

-Babciu nie uwierzysz, co mi się śniło! 

-Wiem Tosiu, co ci się śniło. 

-Skąd wiesz? 

-Mówiłaś przez sen. 

-Nie wiedziałam o tym. 

Anna Gaweł  

 

Ciężkie chwile 

Był lipiec 1914 roku, gdy Izabela, wraz ze swoim mężem Jerzym, szła po gazetę do kiosku.  

Zawsze kupowali tę samą, “Kurier Codzienny”. Lecz wtedy zamiast informacji o nowej fabry-

ce lub krzyżówek, na pierwszej stronie można było dostrzec obraz wojsk pruskich z podpisem 

“Arcyksiążę zastrzelony-początek wojny”.  Izabela próbowała powstrzymać łzy, ale emocje 

były silniejsze. Jerzy, jako młody żołnierz, był gotów oddać swe życie za ojczyznę. Uważał 

bowiem ,że będzie to idealny moment do zerwania kajdan i odzyskania wymarzonej przez 

wszystkich Polaków niepodległości. Kobieta zawsze obawiała się tego, iż zostanie sama. Bała 

się o Jerzego, po nocach śniły się jej koszmary. Wiedziała, że jej mąż zginie na wojnie. W taki 

sposób straciła już część rodziny, tak zginęli jej ojciec i dziadkowie oraz  wujowie, dlatego 

strach był jeszcze większy.  

 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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Gdy wrócili do domu, przywitał ich Franciszek, syn, który był pod opieką siostry Izabeli. 

Między kobietami wywiązała się taka oto rozmowa: 

-Witaj, Izabelo. 

-Witaj, Agnieszko. 

-Coś cię gryzie, Izabelo? 

-Kolejna wojna nas czeka, a co gorsza- Jerzy chce brać w niej udział. Wiesz, jak skończył nasz 

ojciec, dlatego nie chcę, by i Jerzego musiało to spotkać. 

-Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, ale wiesz, jaki on jest, nigdy nie da za wygraną. 

-Niestety, wiem- powiedziała smutno Izabela, a łzy popłynęły po jej policzkach. 

Kobiety udały się do kuchni, by podgrzać kaszę, którą wprawdzie jedli wczoraj, ale nie było ich 

stać na nic innego. Minęły dwa miesiące, Jerzy dołączył do Legionów Polskich pod dowódz-

twem Józefa Piłsudskiego, a Izabela trochę się uspokoiła, lecz nadal czuła strach, który z dnia na 

dzień coraz bardziej rósł. 

 Pewnego dnia, gdy Franciszek wyszedł na boisko, by chociaż na chwilę zapomnieć o tym 

wszystkim, został brutalnie pobity i zastrzelony przez grupę pruskich żołnierzy. Rodzice nie mo-

gli się pogodzić ze śmiercią jedynego syna. Ich życie było teraz pełne smutku i niepewności. Je-

rzy walczył na froncie. Izabela z niecierpliwością i niepokojem oczekiwała na wieści od męża. 

Mijał dzień za dniem , tydzień za tygodniem, a żaden list nie nadchodził. W jednej z krwawych  

i niosących za sobą śmierć tysięcy żołnierzy bitew, Jerzy został postrzelony w prawe ramię. Za-

brał go ze  sobą do domu pewien polski żołnierz, który opatrzył mu rany i u niego dochodził do 

zdrowia. Gdy Jerzy wydobrzał, pojechał do domu, gdzie czekała na niego żona, która obdarzyła 

go uściskiem oraz pocałunkiem. Po krótkim urlopie mężczyzna wrócił na wojnę. Walki toczyły 

się w różnych zakątkach świata, wieści nie napawały optymizmem. Minęły cztery lata, mało 

osób wierzyło, że szalę zwycięstwa można przechylić na swoją stronę i odzyskać upragnioną 

niepodległość.  

Nadeszła kolejna jesień, dni biegły powoli. Nagle Izabela usłyszała dzwony, lecz nie była to 

jeszcze  pora popołudniowej mszy, dlatego zdziwiona wyszła z domu i ujrzała tłumy żołnierzy    

i ludzi radujących się ,zawieszających flagę Polski.  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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Radość udzieliła się również jej. Kobieta czekała na to, kiedy będzie mogła uściskać męża        

i cieszyć się razem z nim. Zamiast męża w drzwiach domu stanął przyjaciel Jerzego, który kie-

dyś uratował mu życie. Przekazał jej tragiczną wiadomość o  śmierci  męża. Kobieta przez dłu-

gi czas nie mogła się otrząsnąć po tej tragedii, lecz kiedy już była w lepszym stanie, wyprawiła 

pogrzeb. W jej sercu Jerzy zostanie na zawsze bohaterem niepodległej Polski. 

   

                                                                                                              Wyróżnienie- Kinga Kalisz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Morasiewicz, M. Przybysławska  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
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W dniach od 8 do  9 listopada 2018 roku  do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy 

przyjechał Planetobus, czyli mobilne planetarium. Projekt realizowany jest przez Centrum Na-

uki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy uczniowie 

mogli w jasny dzień podziwiać niebo pełne gwiazd, a tajniki kosmosu były na wyciągnięcie 

ręki. Poznali najciekawsze konstelacje i inne obiekty astronomiczne. Planetobus zabrał uczniów 

w  przygodę, która rozbudziła w nich zainteresowania astronomią. Warsztaty odbywały się      

w specjalnej „kapsule” ustawionej na sali gimnastycznej i były prowadzone na żywo przez edu-

katorów z Kopernika.  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Planetobus w  Wiślicy  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Dnia 9 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy odbyła się uroczysta akade-

mia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z koła teatral-

nego przygotowali montaż słowno-muzyczny  pt. Pociąg do Wolności wzbogacony o prezen-

tację multimedialną. W obrazowy i przystępny sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, 

począwszy od zaborów, a skończywszy na dniu, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Inter-

pretacje muzyczne i recytatorskie pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o nie-

podległość. Duże wrażenie zrobiły  na odbiorcach układy taneczne przygotowane przez 

uczniów kl. II (opiekun: p. Beata Szalbirak) i zespół Puls ( opiekun: p. Monika Szaruga). Wy-

stęp młodych aktorów wzbogaciły pieśni patriotyczne śpiewane przez chór szkolny pod opie-

ką p. Edyty Wojtaszek. Nastrój powagi i wzruszenia był nagrodą dla tych, którzy uczestniczy-

li w przygotowaniu programu artystycznego pod kierunkiem p. Lidii Boksy i p. Sylwii Złoc-

kiej. Była to niepowtarzalna lekcja żywej historii – raz na 100 lat… 

 

Lidia Boksa  

Pociąg do Wolności  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Jest taka noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, ...wróżb. Od 

wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się jaka będzie ich 

przyszłość. Panowie, ciekawi,  co ich spotka,  zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. 

Katarzyny. Noc św. Andrzeja jest nocą niezwykłą. Niezwykła była też zabawa andrzejkowa, 

która odbyła się 30 listopada w wiślickiej podstawówce, integrująca społeczność uczniowską, 

zarówno tę młodszą   jak i starszą. Piękne wróżki z Samorządu Uczniowskiego przygotowały 

wróżby, a rodzice niespodziankę dla wszystkich w postaci przepysznych babeczek. Ucznio-

wie tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki.  

Anna Kaleta 

    Andrzejki  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Konkurs na najpiękniejszą  ozdobę rozstrzygnięty  

Jak co roku w okresie świątecznym nauczyciele świetlicy w Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Wiślicy  zorganizowali  konkurs plastyczny,  tym razem    na " Najpiękniejszą świą-

teczną ozdobę". Wszystkie zgłoszone do konkursu ozdoby  były ciekawe, oryginalne,  nie-

zwykle pomysłowe – często wykorzystane  z różnego materiału.  Komisja konkursowa sta-

nęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ pomysłowość uczniów przeszła wszelkie 

oczekiwania.  Ogromne gratulację dla wszystkich dzieci za ich zaangażowanie, pomysło-

wość oraz staranne wykonanie wszystkich przepięknych ozdób. 

 
 
Wyniki przedstawiają się następująco: 

Samodzielność  - Marcel Trzęsień 

Efektowność – Anna Maj,  Amelia Zielińska  

Innowacyjność – Alicja Koźmińska, Kaja Puszyńska, Natalia Wodecka 

Wkład Pracy – Aleksander Trzęsień 

Estetyka Wykonania Pracy – Maria Jałocha,  Amelia Waryło 

Naturalność – Klaudia Cabaj, Kacper Puszyński,   Julia Zaręba  

Joanna Prządo - Grelich  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich 

jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych jasełkami. W świąteczną atmosferę 

wprowadzili nas uczniowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wiślicy, którzy pod opieką na-

uczycieli: Sylwii Złockiej, Edyty Wojtaszek, Ewy Gaweł, Anny Majcher i  Anny Klepacz przygo-

towali przepiękne przedstawienie jasełkowe. Zaprezentowali je 21 grudnia 2018 roku, przypomi-

nając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się 

Boże Dzieciątko. Młodzi aktorzy swoim występem podbili serca publiczności i wszystkich wpra-

wili w świąteczny nastrój. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świą-

teczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. 

Joanna Prządo  - Grelich  

  Jak zawsze przepiękne 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

    Po raz kolejny zagrali z WOŚP 

 

Znane słowa brzmią: „Więcej szczęścia jest w dawaniu  aniżeli w braniu”, dlatego już od ćwierć-

wiecza, mimo mroźnej aury, jedna niedziela w styczniu  rozpala serca Polaków   i skłania do do-

broczynności. Świadomość niesienia pomocy najbardziej słabym i potrzebującym wyzwala w lu-

dziach wielką siłę, w związku z tym jak co roku uczniowie oraz nauczyciele z Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy włączyli  się w akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, aby kwestować na ulicach Wiślicy. 

Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu dla specjali-

stycznych szpitali dziecięcych. Również i tym razem mieszkańcy Miasta i Gminy Wiślica nie za-

wiedli.  Podczas tegorocznego finału uczniowie z wiślickiej podstawówki zebrali łącznie 8772,52 

zł. Wolontariuszami -  rekordzistami zostali: 

Maria Jałocha  z kl. Va – 868,30 zł 

Ola Curyło ze Szczerbakowa – 653,30 zł 

Kinga Piła z kl. IIIb – 546,70 zł 

Wojtek Prażuch z kl. IVa – 538, 20 zł 

Anna Gaweł z kl. Vc- 529, 30 zł 

 

Joanna Prządo - Grelich  
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12 października 2018r. poszerzył się o nowych uczniów krąg „braci uczniowskiej” Szkoły 

Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Tego dnia odbyło się „Ślubowanie klasy pierwszej”. 

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: Pani Dyrektor Barbara Głombińska, 

Rodzice, Nauczyciele oraz koleżanki i koledzy. Pani Dyrektor miło powitała uczniów ży-

cząc im sukcesów w nauce, zapewniając o tym, że nasza szkoła jest przyjaznym miejscem, 

w którym na pewno będą czuć się dobrze. W dialogu z dziećmi przypomniała o prawach    

i obowiązkach ucznia. Pierwszoklasiści długo przygotowywali się do tego wydarzenia pod 

kierunkiem wychowawczyni p. Marzeny Głombińska. Uczyli się piosenek i wierszy, które 

pięknie zaprezentowali zebranym gościom. Najważniejszym punktem uroczystości było 

złożenie przez nich ślubowania oraz pasowanie na ucznia przez Panią Dyrektor. Swoim 

występem i postawą uczniowie udowodnili, że w pełni zasługują na miano pierwszoklasi-

sty. Uczniowie klas starszych powitali swoich młodszych kolegów krótką częścią arty-

styczną. Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia dzieci otrzymały z rąk Pani Dyrektor 

upominki. Po części oficjalnej na wszystkich uczestników uroczystości czekał przygoto-

wany przez rodziców wspaniały poczęstunek. To było wydarzenie obfitujące w duże emo-

cje. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyst-

kim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym 

szkolnym świadectwie. Rodzicom dziękujemy za bardzo duże zaangażowanie w przygoto-

wanie tak pięknej uroczystości. 

Marzena Głombińska  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 
  Ślubowanie klasy I  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych...  

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, wzięliśmy udział w akcji "Ratujemy i Uczymy 

Ratować", organizowanej przez Fundację WOŚP. Chętni uczniowie naszej szkoły podjęli 

się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na szkolnych fantomach. Celem ak-

cji, jest szerzenie wiedzy i umiejętności przeprowadzania tzw. sztucznego oddychania. 

Dzięki temu dzieci oswajają się ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki. 

Jesteśmy pewni, że nasi uczniowie po takich ćwiczeniach, będą przygotowani do udziele-

nia pierw   szej pomocy potrzebującym. 

  Ratujemy, po raz kolejny  
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18 października o godz. 9:00 cały świat łączył się    

w modlitwie w ramach akcji: " Milion dzieci modli 

się na różańcu". Jest to międzynarodowa inicjatywa, 

która została zapoczątkowana w Wenezueli. W Pol-

sce akcję promuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie. Jak wiemy na świecie toczy się wiele konfliktów. Stąd też wezwa-

nie, aby milion dzieci wzięło do ręki Różaniec i pomodliło się w intencji pokoju na świecie. 

Wiara dzieci ma moc zmienić oblicze tej Ziemi. W tym dniu również i nasza szkoła przyłą-

czyła się do wspólnej modlitwy. Modlitwę poprowadziła pani katechetka. W modlitwie 

wzięli udział uczniowie kl. I - VIII, Pani Dyrektor i nauczyciele uczący w tych klasach. 

Wszyscy uczniowie stanęli w kręgu do wspólnej modlitwy. Na początku Roksana Gałęziow-

ska, uczennica kl. VIII, przedstawiła historię tej akcji, a później pani katechetka rozpoczęła 

modlitwę. Wierzymy, że wspólnie możemy zmieniać świat, szczególnie tam gdzie dochodzi 

do ciągłych ataków na chrześcijan. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. 

Joanna Zych  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

  Miliony dzieci na różańcu  

  Biblioteczny tydzień 

W tym roku w ramach tygodnia bibliotecznego odbył się poranek, na którym uczniowie za-

prezentowali w humorystyczny sposób, jak działa biblioteka, jakie książki można tam zna-

leźć, a także przedstawili typy bibliotekarek, które prezentowały swoje wdzięki na szkolnym 

wybiegu. Kolejnym punktem programu było przedstawienie teatralne. To już tradycja w na-

szej szkole. Tym razem, uczniowie klasy VIII wystawili „Kopciuszka”, a rolę główną brawu-

rowo zagrała Patrycja Szymanek. Młodszym widzom teatrzyk bardzo się podobał, o czym 

świadczyły gromkie brawa dla naszych aktorów. Całość przygotowała pani Anna Sabatowska 

– opiekun szkolnej biblioteki. 

Anna Sabatowska  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych  

 

 

 

 

 

 

Wyjątkowa lekcja patriotyzmu w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych. „Do kraju te-

go, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba… Tęskno 

mi Panie” C. K. Norwid „Moja Piosenka” Ten piękny wiersz był mottem przewodnim listopa-

dowego spotkania w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych, podczas którego uczniowie 

oddziału przedszkolnego i klas I –VIII zaprezentowali patriotyczny montaż słowno- muzycz-

ny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli 

udział zaproszeni goście : Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski, Szef Woje-

wódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk. Jarosław Molisak, Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Busku -Zdroju bryg, mgr inż. Artur Brachowicz, Zastępca Ko-

mendanta Policji w Busku - Zdroju nadkomisarz Jacek Grudzień,  

  100 rocznica odzyskania  niepodległości  



     NUMER 5 STR.  31  

ksiądz proboszcz parafii Zagość Kanonik 

Norbert Woszczek, radni Rady Miasta         

i Gminy Wiślica – sołtys Skorocic p. Danu-

ta Grigo, sołtys Skotnik - Dolnych Stani-

sław Bystrzanowski, sołtys Skotnik - Gór-

nych Czesław Jaguś. W akademii uczestni-

czyli też przedstawiciele grupy rekonstruk-

cyjno - historycznej z I LO im Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju w mundurach legio-

nowych wraz z opiekunem p. Witoldem Juwą, a także rodzice i dziadkowie. „Ojcowie Nie-

podległości 1918 - 2018” to hasło stało się główną myślą spektaklu słowno-muzycznego. Po 

powitaniu gości przez panią dyrektor szkoły Barbarę Głombińską, uczniowie poszczegól-

nych klas przybliżyli zebranym sylwetki     J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, W. Witosa,     

I. Paderewskiego, gen. S. Grota - Roweckiego, Prymasa Kardynała S. Wyszyńskiego. Każda 

klasa pod opieką swojego wychowawcy przygotowała również plakaty o swojej postaci, któ-

re stały się elementem scenografii. Następnie przy akompaniamencie muzyki na specjalnie 

przygotowaną scenę wkroczyli uczniowie. Recytowali oni wiersze m.in. C. K. Norwida. Nie 

zabrakło również nawiązania do przełomowych momentów w historii Polski i do ważnych 

postaci w dziejach drogi Naszej Ojczyzny do wolności:  Józefa Piłsudskiego, powstańców 

warszawskich czy Lecha Wałęsy.  Z uwagą i wzruszeniem słuchano fragmentów kazań św. 

Jana Pawła II dotyczących Polski. Słowom towarzyszyła muzyka – Polonez Ogińskiego, Bo-

gurodzica, Polonez Heroica Chopina, Ballada o Janku Wiśniewskim w wykonaniu K. Jandy 

i Człowieczy Los A. German. Pieśni „Rota”, czy „Warszawskie dzieci” i „Ojczyzno ma” 

wykonane przez uczniów wywołały wzruszenie wśród widowni. Na zakończenie uroczysto-

ści wszyscy wspólnie odśpiewali Hymn Polski - „Mazurka Dąbrowskiego”. Po skończonym 

występie głos zabrali zaproszeni goście, a także pani Dyrektor, która na koniec podziękowa-

ła wszystkim z przybycie i zaprosiła do zwiedzania wystawy książek i pamiątek poświęco-

nych 100 – leciu Niepodległej Polski i na słodki poczęstunek. Uczniowie mogli wczuć się   

w rolę Legionistów Piłsudskiego – dzięki starszym kolegom z I LO w Busku- Zdroju, którzy  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych...  

przywieźli ze sobą mundury z epoki. Chętnych do zrobienia sobie zdjęć w mundurze legioni-

sty było wielu – nawet dziewczynki. Inscenizację i scenografię przygotowała pani Dorota 

Szafraniec, pani Lidia Boksa wraz z panią Karoliną Kłys, przygotowały uczniów do wystę-

pów muzycznych.  

Dorota Szafraniec 
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 Na ten dzień wszystkie dzieci czekają z niecierpliwością. Dnia 06.12 w naszej szkole odby-

ły się mikołajki. Na specjalne zaproszenie naszych uczniów przybył niezwykły gość - Świę-

ty Mikołaj we własnej osobie! Uczniowie powitali Mikołaja piosenką, którą specjalnie na tę 

okazję przygotowali. Nasi uczniowie (oraz nauczycielki) należą do szczególnie grzecznych, 

dlatego każdy dostał prezent. Mikołajowi w rozdawaniu paczek pomagały śnieżynki – nasze 

uczennice. To był wyjątkowy dzień! 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

  Mikołajki  

  Jasełka   

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do kolędowania. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej w Skotnikach Dolnych 20 grudnia zaprezentowali Jasełka pt: " Maryjo, daj Polsce Jezu-

sa" nawiązując w spektaklu do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jasełka 

wyreżyserowane były przez całą społeczność szkolną pod opieką pani katechetki Joanny 

Zych. Młodzi aktorzy bardzo pięknie wcielili się w role biblijnych postaci, w ten sposób na 

nowo przeżyliśmy radość z przyjścia Zbawiciela na świat. Rodzice zadbali o piękne stroje      

i rekwizyty. Spektakl uświetnił śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci. W tym dniu na-

szą szkołę odwiedzili zaproszeni goście: ks. kanonik Proboszcz Parafii Zagość Norbert Wosz-

czek, pan Jacek Gocyk – przewodniczący Miasta i Gminy Wiślica oraz radni - pan Stanisław 

Bystrzanowski i pan Czesław Jaguś, a także rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy środowiska  
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lokalnego. Na koniec pani dyrektor mgr Barbara Głombińska złożyła wszystkim świąteczne 

życzenia, jak również pan przewodniczący podziękował małym aktorom za przepiękny wy-

stęp i złożył życzenia. Po zakończonych Jasełkach wszyscy udali się na wspólną Wieczerzę 

Wigilijną, gdzie ks. Proboszcz złożył życzenia i odczytane zostało Słowo Boże. Później wszy-

scy łamali się opłatkiem i spożywali potrawy przygotowane przez rodziców naszych uczniów. 

Zgodnie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia wszyscy wspólnie śpiewali kolędy. Mamy na-

dzieję, że ten dzień zapadnie na długo w naszej pamięci. 

  SP w Skotnikach Dolnych... 

Aktualności  z lokalnych szkół  
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Ferie zimowe to wyczekiwany czas dla dzieci i młodzieży. Ważne, by ta chwila odpoczynku 

od nauki nie była nudna i bezczynna. O tym właśnie pomyśleli nauczyciele Szkoły Podstawo-

wej w Skotnikach Dolnych, którzy zorganizowali "Słodkie popołudnie". W pierwszym tygo-

dniu ferii uczniowie Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych spotkali się pod okiem na-

uczycieli: p. Doroty Bakalarczyk, Zofii Gawęckiej i Marzeny Głombińskiej. Podczas spotka-

nia dzieci nabywały umiejętności przygotowania słodkich wypieków karnawałowych oraz 

innych przekąsek. Pyszne gofry, orzeszki nadziewane i tosty były efektem wspólnej pracy. 

Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek każde dziecko mogło znaleźć coś 

dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić wolny czas. Chętnych nie brakowało. Każ-

dy miał okazję się czegoś nauczyć. Po ciężkiej, ale jakże słodkiej pracy uczniowie zaprezen-

towali tańce, zabawy i pląsy przy muzyce. Tego popołudnia swoją obecnością zaszczycił rów-

nież Burmistrz miasta i gminy Wiślica, pan Jarosław Jaworski. Pan burmistrz przybył do 

dzieci z koszem pełnym cukierków. Dzień zakończyła wspólna dyskoteka. Było słodko, rado-

śnie a przy tym bardzo kolorowo! 

D. Bakalarczyk, Z. Gawęcka, M. Głombińska  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

Słodkie zimowe ferie 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  Gimnazjum w Wiślicy... 

15 listopada 2018 roku uczniowie trzecich klas wiślickiego gimnazjum mieli możliwość 

obejrzenia w Kazimierskim Centrum Kultury adaptacji „Kamieni na szaniec” Aleksandra 

Kamińskiego. Uczniowie mogli porównać oryginalne widowisko teatralne z tekstem lektury 

obowiązkowej.   

Realizatorzy przedstawienia zastosowali konwencję wywiadu oraz fragmenty dokumentów 

filmowych i fotografii z czasów okupacji hitlerowskiej  II wojny światowej. W kieleckiej 

adaptacji wykorzystano również muzykę polskiego zespołu crossoverowego Lao Che oraz 

fragment filmu fabularnego w reż. Jana Łomnickiego "Akcja pod Arsenałem" w scenie odbi-

cia Rudego z rąk hitlerowców. Dzięki temu statyczna opowieść nabrała dynamizmu i sku-

tecznie przykuwała uwagę młodych widzów.  

 

 Julita Król i Paulina Pietrzyk 
 uczennice klasy III b gimnazjum  

Joanna Prządo - Grelich  

    Oryginale widowisko teatralne  
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14 grudnia 2018 roku z okazji Mikołajek uczniowie Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Wiślicy pojechali na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem wyjazdu był spacer po  Sta-

rym Mieście oraz Krakowskim  Przedmieściu. Dużą atrakcją okazała się zmiana warty przy Gro-

bie Nieznanego Żołnierza.   Kolejnym punktem  podróży była wizyta w Pałacu w Wilanowie, 

gdzie oprócz zwiedzania gimnazjaliści mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych 

warsztatach edukacyjnych. Ostatnią atrakcją tego dnia była iluminacja świetlna w pałacowych 

ogrodach, która w tym roku połączona została z muzyką klasyczną. Dodatkowemu blaskowi tej 

plenerowej wystawie dodawała świąteczna atmosfera oraz padający śnieg.   Wszyscy uczniowie 

zgodnie stwierdzili, że wycieczka ta była jedną z lepszych w jakich uczestniczyli.   

 

 Julita Król i Paulina Pietrzyk 
 uczennice klasy III b gimnazjum  

Joanna Prządo - Grelich  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  Gimnazjum w Wiślicy... 

  Mikołajkowa wycieczka do stolicy 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  Gimnazjum w Wiślicy... 

W grudniu 2018 roku uczniowie Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy 

wspólnie z nauczycielką zajęć artystycznych Małgorzatą Boberek zorganizował wystawę 

kartek bożonarodzeniowych. Na ścianach holu zawisły bardzo różnorakie kartki,  nawiązu-

jące tematyką do nadchodzących świąt. Mnogość rodzajów czy  technik wykonania uświa-

domiła  jak różnorodne mogą być kartki i to dotyczące tylko jednej tematyki. Galeria 

uczniowskich prac przypomniała także o odchodzącej już do lamusa  tradycji  wysyłania 

życzeń świątecznych na okolicznościowych kartkach. Podziwiając prace uczniów każdy 

bez wątpienia stwierdził, że tylko taka wersja kartek  świątecznych  ma swój niepowtarzal-

ny urok i czar.  

 

 Julita Król i Paulina Pietrzyk 
 uczennice klasy III b gimnazjum  

Joanna Prządo - Grelich  

  Wystawa kartek świątecznych 
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Co prawda długie, zimowe wieczory powoli odchodzą w zapomnienie, ale na dobry krymi-

nał bądź thriller zawsze znajdzie się czas. Kto zaczytywał się już w powieściach kryminal-

nych, ten doskonale wie, że można się od nich  łatwo uzależnić. Za najlepszych  twórców 

kryminałów uznawani są Skandynawowie, a wśród nich  Camilla Läckberg i  Stieg Lars-

son. A czy możliwy jest dobry, polski kryminał? Z całą pewnością tak. Polscy pisarze two-

rzą świetne książki z tego gatunku.  Tu za najlepszych uznawani są Marcin Wroński, Ry-

szard Ćwirlej, Katarzyna Bonda czy Wojciech Chmielarz. Ostatnio natrafiłam na Katarzynę 

Puzyńską i jej Motylka, który jest pierwszą książką z cyklu o Lipowie, fikcyjnej wsi na Ma-

zurach i jej „niby zwyczajnych”  bohaterach. Po  pierwszych kartkach już  wiedziałam, że 

czas poświęcony na Puzyńską, nie będzie czasem zmarnowanym. Motylek – debiut pisarki 

okazał się znakomitym, a przede wszystkim przemyślanym i dopracowanym kryminałem. 

Na pozór sielskie Lipowo to bardzo przewrotna miejscowość, w której pewnego zimowego 

poranka ginie tajemnicza kobieta.  Początkowo policja stwierdza potrącenie, jednak z cza-

sem pojawia się coraz więcej wątpliwości,  tropów i niepokojących zdarzeń. Po pewnym 

czasie, również  w dziwnych okolicznościach ginie kolejna kobieta. Po tym wydarzeniu w 

głowach czytelników pojawiają się pytania: Czy obu morderstw dokonała jedna osoba? 

Czy tylko przypadek sprawił, że w małej wsi doszło do takiej tragedii? Czytanie tej książki 

to przyjemność obcowania z literaturą na wysokim poziomie. Przemyślane ciągi przyczy-

nowo-skutkowe, szybka akcja, zgrabna narracja.   Na uwagę zasługuje również fakt, jak 

doskonale autorka ożywia swoje postaci, jak wgłębia się w ich myśli i niespokojne dusze.  

Motylek jest bardzo „wciągający”,  czyta się go niemal jednym tchem. Na pewno przypad-

nie do gustu nie tylko miłośnikom kryminałów. Warto sięgnąć po tę pozycję.    

Joanna Prządo - Grelich  

Warto przeczytać 

Motylek Katarzyny Puzyńskiej 
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            Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica, Panem Jarosławem Jaworskim   

 

Panie Burmistrzu wygrał Pan w pierwszej turze bardzo dużą liczbą głosów, przypomnijmy że 

uzyskał Pan 1 838 (66,91%), co Pańskim zdaniem przesądziło   o wygranej w wyborach?  

W mojej ocenie na ten dobry wynik wyborczy trzeba pracować przez lata, czyli generalnie być 

otwartym na mieszkańców, na ludzi. W moim przypadku moja poprzednia praca w ARiMR spro-

wadzała się do tego, że miałem ten kontakt  z mieszkańcami, trwało to dwanaście lat. W tym czasie 

pomagałem sporo ludziom i myślę, że to między innymi  efekt tego, że ten wynik jest rzeczywiście 

dobry, nawet bardzo dobry. Również moje wcześniejsze kontakty, ponieważ  pracowałem już         

w Urzędzie Gminy w Wiślicy. Myślę, że ludzie potrafią to ocenić i właśnie to jest ta ocena.  

Co skłoniło Pana do kandydowania na Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica?  

Jeśli chodzi o moją decyzję, to skłoniło mnie przede wszystkim moje wcześniejsze doświadczenie, 

o którym wspominałem jak również moja wcześniejsza praca związana          z samorządem. Kie-

dyś pracowałem w gminie, konkretnie przez szesnaście lat, między innymi pełniłem funkcję zastęp-

cy wójta gminy w tamtym czasie i w związku z tym oceniłem, że  moja wiedza oraz doświadczenie 

przydadzą mi się. Czuję się związany z tym miejscem pracy, z tym środowiskiem, dlatego też ta 

decyzja o kandydowaniu. Uważam też, że jest sporo do zrobienia.  Znam te potrzeby jako osoba 

działająca już w samorządzie, więc to również przekonało mnie do tej decyzji.  

Kilka pytań do... 

Kacper Zaręba, Nikola Kaleta, Julia Solarska, Anna Gaweł  
oraz Nikola Łuczyńska podczas wizyty  

u Pana Burmistrza  
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Co chce Pan zmienić w gminie Wiślica? Jaką ma Pan wizję rozwoju naszego regionu? 

Przede wszystkim chciałbym, żeby do Gminy Wiślica przyciągnąć jak największą rzeszę tury-

stów, ponieważ dla Wiślicy to jedyny możliwy kierunek rozwoju. Jesteśmy gminą o charakterze 

turystycznym, ale i rolniczym.  Nie mamy przemysłu,  w związku z tym musimy stawiać na tu-

rystykę  poprzez dalszą rewitalizację samej Wiślicy czy Grodziska. Moim zamiarem jest inwe-

stycja związana z kąpieliskiem,  odtworzeniem zalewu w miejscu obecnego płytu czy starorze-

cza. Myślę, że przez takie działania przyciągniemy amatorów zabytków, sportów wodnych, re-

kreacji. Nie tylko z zewnątrz, ale i mieszkańców, ponieważ nie musimy szukać fajnych miejsc 

gdzieś na terenie naszego województwa, mamy je tutaj   u siebie. Jesteśmy Naturą  2000, w pew-

nym sensie nas to ogranicza, tak więc musimy iść   w kierunku turystyki. 

 Od ponad dwóch miesięcy pełni Pan obowiązki włodarza miasta i gminy, co do tej pory 

udało już się zrealizować? 

Rzeczywiście czas szybko leci, zacząłem swoją pracę  dziewiętnastego listopada. Pierwszą moją 

decyzją było złożenie wniosku o do ARiMR na zakup specjalistycznego sprzętu – koparki, który 

będzie służył naszym mieszkańcom do utrzymania i restauracji urządzeń melioracyjnych, ro-

wów, naszych gminnych dróg i wielu innych rzeczy.  Planujemy go wykorzystywać przy awa-

riach, które się zdarzają w wodociągach czy kanalizacji. Sądzę, że jest to ważna sprawa dla na-

szej gminy. Reaktywowałem również spółkę wodną, która kiedyś była założona i była w takim 

„uśpionym” stanie. Złożyliśmy również wniosek odnośnie zakupu śmieciarki, która jest potrzeb-

na do segregowania i zbierania odpadów z naszego terenu.  W przyszłości na terenie Spółdzielni 

Usług Rolniczych, którą przejęliśmy chcemy ulokować Zakład Gospodarki Komunalnej i sprzę-

ty te były by jego wyposażeniem, a co za tym idzie służyłyby mieszkańcom gminy.  Kolejnym 

zadaniem, które udało nam się zainicjować to gazyfikacja. Planujemy spotkania z mieszkańcami, 

ponieważ duża grupa naszych mieszkańców zadeklarowała, że przystąpi do tej inwestycji. Liczę 

na to, że ludzie będą podpisywać te umowy. Wiemy, że gaz to czyste środowisko, czyste powie-

trze, w związku z tym jest to pożądana inwestycja.  Będziemy również wnioskować do Urzędu 

Marszałkowskiego o środki na wymianę oświetlenia ulicznego z obecnego na energooszczędne 

ledowe, co też jest ważne, ponieważ jak wiadomo prąd jest drogi, więc  perspektywie przyniesie 

nam pewne oszczędności. Przy tej okazji uda nam się zabezpieczyć te odcinki, gdzie tego oświe-

tlenia nie ma. W tym krótkim czasie udało się również zachęcić nasze społeczeństwo do organi-

zowania się i tym sposobem mamy szesnaście nowych kół gospodyń wiejskich. Panie wykazały 

dużą wolę integracji, cieszymy się z tego bardzo. Są na to środki rządowe,  wspierające  te dzia-

łania. Wiemy, że panie te  mają już na swoich kontach pieniądze, które w zależności od  

Kilka pytań do... 
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wielkości  koła wahają się   od trzech  do  pięciu tysięcy złotych, więc  można je  przeznaczyć 

na rozpoczęcie działalności statutowej, zakupu sprzętu czy wyposażenia. Uważam, że jest to 

inicjatywa, która powinna mieć miejsce. Kolejną sprawą w tej działalności  jest planowane  

przez nas złożenie wniosku do Europejskiego Funduszu Socjalnego o dofinansowanie na re-

monty istniejących świetlic, strażnic. Wiązać się to będzie z wyposażeniem tych świetlic, nie 

tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz poprzez tworzenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych. 

Środki te będą przeznaczone również na organizowanie różnego rodzaju kursów dla młodzie-

ży, ale i pań z kół gospodyń wiejskich.   Następną inwestycją jest światłowód.  Jedenaście 

miejscowości z naszej gminy będzie tym zadaniem objęte. Kolejną inwestycją będą inteligent-

ne wodomierze. Jeśli nic się nie zmieni, to koło miesiąca czerwca będziemy wymieniać stare 

wodomierze na urządzenia nowej generacji.   

Czy są planowane inwestycje w zakresie oświaty? 

Jeżeli chodzi o oświatę to zaraz po objęciu przeze mnie stanowiska  złożyliśmy wniosek doty-

czący Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy jak i Szkoły Podstawowej                        

w Skotnikach Dolnych na środki w wysokości sześciuset tysięcy złotych na zwiększenie infra-

struktury edukacyjnej, ale również sportowej. W szkole w Wiślicy będziemy robić bieżnię. 

Dzięki temu poprawi się komfort uczniów jak i nauczycieli. Będziemy montować system TV 

korytarzach na hali i rozbudowywać  sieć komputerową. Planujemy też malowanie wewnątrz, 

wymianę drzwi w szkole.     

Jak wyglądał Pański pierwszy dzień w urzędzie? 

Mój pierwszy dzień w urzędzie zaczął się od godziny siódmej, dziewiętnastego listopada. Zo-

stałem przywitany przez pracowników urzędu bardzo mile, dostałem kwiaty i upominek         

w postaci pióra. Także ciepło wspominam ten moment. Następnie o ósmej odbyła się msza 

święta, dla nowo wybranych władz  Wiślicy.  O godzinie dziewiątej rozpoczęła się pierwsza 

sesja, na której byłem zaprzysiężony. Około godziny dwunastej wraz z panem posłem Micha-

łem Cieślakiem  i radnym wojewódzkim Michałem Gawinem,  którzy uczestniczyli w tej sesji 

udaliśmy się do urzędu, gdzie rozmawialiśmy na temat możliwości pozyskiwania środków       

z różnych źródeł dla naszej gminy.   

Kim Pan chciał być w dzieciństwie? 

Jeśli chodzi o moje zainteresowania z dzieciństwa to generalnie uczyłem się grać na instrumen-

tach klawiszowych.  Przez rok czasu miałem takie zainteresowania. Później grałem na gitarze. 

Chciałem być muzykiem.  

Kilka pytań do... 
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Jak wspomina Pan lata spędzone w szkole?  

Lata spędzone w szkole wspominam przyjemnie. Z perspektywy czasu to były lata beztro-

skie. Życie dorosłe niesie wiele obowiązków i zajęć. To był czas, kiedy  zdobywałem nową 

wiedzę, doświadczenie, umiejętności, przyjaciół czy znajomych. Myślę, że wszyscy z senty-

mentem wracamy do szkolnych lat.   

Czy ze szczególnym sentymentem  wspomina Pan któregoś nauczyciela? Prosimy o uza-

sadnienie. 

Uczyłem się w Kobylnikach, wtedy były to klasy od pierwszej do czwartej. Do  piątej klasy 

chodziłem już do Wiślicy. W tamtym okresie w Kobylnikach  moją wychowawczynią była 

pani Zofia Lech. Bardzo dobrze ją wspominam.  To od niej zdobywałem pierwsze nauki, 

wiedzę. Pierwszy nauczyciel zapada w pamięci szczególnie. Panią Zofię wspominam bardzo 

ciepło. W szkole w Kobylnikach, panowała  domowa, specyficzna atmosfera. Tym bardziej 

miło ten okres w swoim życiu pamiętam.  

Na zakończenie prosimy powiedzieć, co Burmistrz Miasta i Gminy Wiślicy robi             

w wolnym czasie, kiedy nie pracuje?  

Do tej pory, kiedy miałem więcej czasu niż obecnie moim hobby było wędkowanie. Mam 

taki swój mały staw, gdzie często bywałem. Natomiast drugim zainteresowaniem są spacery         

z psem. Mam psa haskiego, który wabi się Sonia. Ktoś  wyrzucił ją do lasu, więc ją przygar-

nęliśmy. Kiedy ta decyzja zapadła okazało się, że ten pies ma ze sobą pięć małych szczeniąt.  

Kilka pytań do... 
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Udało  się je rozdać pomiędzy znajomych, a Sonia z nami została. Jeżeli mam czas, a staram 

się go mieć to sceruję z Sonią albo nad rzekę,  albo do lasu. Zauważyłem, że służy to zdrowiu. 

Dobry jest kontakt z przyrodą. Polecam każdemu ruchu na świeżym powietrzu. Spacery te 

trwają już ponad trzy lata, trochę kilometrów przeszliśmy. Kiedyś to obliczałem, myślę że 

przeszedłem dwa razy Polskę od gór do morza. Staram się  robić sześć do dziesięciu kilome-

trów. Spacery z psem i kontakt z naturą to  fajne zajęcie.  

 

 

 

Z Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica rozmawiali: 

Anna Gaweł, Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska, Julia Solarska, Kacper Zaręba   

Kilka pytań do... 
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Wiślica nasza duma 

Znani z Wiślicy i znani w Wiślicy 

Wiślica to małe miasto, ale z wielką historią. Kilkakrotnie miały 

tu miejsca wydarzenia ważne dla całego kraju, przebywali        

w niej królowie i królowe Polski. Jednak pamięć o jej znaczeniu 

utrwaliła się także dzięki działalności nie tak dostojnych postaci. 

Z pewnością najsłynniejszym nie królem był opisany juz w po-

przedniej części Jan Długosz. Ponadto z Wiślicy pochodziły 

dwie ważne dla rozwoju kultury polskiej postaci, Byli to Ioan-

nes Visliciensis, czyli Jan z Wiślicy i Michał z Wiślicy.  

Pierwszy z nich, to urodzony w Wiślicy ok.1485 r.  poeta rene-

sansowy. Kształcił się w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał 

prawdopodobnie tytuł bakałarza. Upamiętnił się, jako autor 

pierwszej renesansowej epopei historycznej o "wojnie pruskiej" 

- Bellum Prutenum (1516). W trzech księgach pisanych klasycy-

zującą, wzorowaną na Wergiliuszu łaciną, ukazał legendarne 

przyczyny konfliktu polsko-niemieckiego (podanie o Wandzie), 

bitwę pod Grunwaldem, losy dynastii Jagiellońskiej; w zakoń-

czeniu poematu zawarł pochwałę Zygmunta Starego. 

Ciekawą postacią był Michał z Wiślicy (ok. 1499–1575), profe-

sor astrologii i teologii Akademii Krakowskiej, kanonik kate-

dralny. Michał z Wiślicy zapisał się na kartach historii nie tylko 

jako dydaktyk i dosyć kontrowersyjny duchowny, ale przede 

wszystkim jako autor wielu dzieł o tematyce astronomiczno- 

astrologicznej. 

W czasach już nam bliższych w Wiślicy przebywał znany archi-

tekt - Adolf Szyszko - Bohusz. Pod jego kierunkiem, w latach 

1919 - 1926, odbudowana została, po zniszczeniach wojny świa-

towej kolegiata wiślicka. Niestety, w 1923 roku ten sam archi-

tekt dopuścił jednak do zawalenia się - i w konsekwencji  

Jan z Wiślicy  
  Bellum Prutenum  

oryginał 
Biblioteka Jagiellońska  

                                                             
Widok kolegiaty  sprzed  I wojny  

Światowej  
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Wiślica nasza duma 

- dwóch romańskich wież będących pozostałością po kolegiacie z I połowy XIII wieku.                                     

Ciekawą postacią był Michał z Wiślicy ok. 1499–1575), profesor astrologii i teologii Akademii 

Krakowskiej, kanonik katedralny. Michał z Wiślicy zapisał się na kartach historii nie tylko jako 

dydaktyk i dosyć kontrowersyjny duchowny, ale przede wszystkim jako autor wielu dzieł o tema-

tyce astronomiczno- astrologicznej. 

W czasach już nam bliższych w Wiślicy przebywał znany architekt - Adolf Szyszko - Bohusz. Pod 

jego kierunkiem, w latach 1919 - 1926, odbudowana została, po zniszczeniach wojny światowej 

kolegiata wiślicka. Niestety, w 1923 roku ten sam architekt dopuścił jednak do zawalenia się -       

i w konsekwencji rozebrania - dwóch romańskich wież będących pozostałością po kolegiacie        

z I połowy XIII wieku.                                     

W latach 50- tych ubiegłego wieku, w Wiślicy gościł dawny żołnierz „Łupaszki” a później znany 

pisarz i publicysta Paweł Jasienica. Przybył do Wiślicy kierowany swoimi zainteresowaniami hi-

storycznymi, zachęcony dokonanym właśnie odkryciem słynnej płyty wiślickiej. Relację z pobytu 

zawarł w książce „Słowiański rodowód”.                                                                                       

Sama Wiślica nie zrobiła na nim na nim najlepszego wrażenia. Tak ją 

opisał: „Przejmujące wrażenie sprawia widok miasteczka, oglądanego    

od Nidy. Kupka niedużych domków, trwożnie skupionych na spłaszczo-

nym wzniesieniu, trzymających się siebie jakby ze strachu przed oko-

liczną pustką. A nad tym wszystkim, nad żałosną mizerią nowszej doby 

historii, dwa ogromne ceglane masywy. Gotycka kolegiata króla Kazi-

mierza Wielkiego i takiż dom Jana Długosza, historyka, kanonika i arcy-

biskupa. Wiek XIV i XV. Czasy późniejsze nie pozostawiły w Wiślicy 

nic godnego uwagi.” Na szczęście te niezbyt pochlebne spostrzeżenia 

wyrównuje pełnym podziwu opisem dokonanych odkryć archeologicz-

nych. Powinien go przeczytać każdy, kto chce zrozumieć ich wyjątkowość i niezwykłość nie tylko 

na skalę ogólnopolską, ale i europejską. 

Tyle z przeszłości. Także w czasach nam współczesnych do Wiślicy przybywa wielu gości. Wśród 

nich bywają i ważne osobistości. Miejmy nadzieję,  że urok położenie i pamięć o przeszłości Wi-

ślicy będzie przyciągać ich jak najwięcej.  

Jacek Kowalski 

 Źródła: wikipedia, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/michal-z-wislicy, 
 P Jasienica - Słowiański rodowód 

  

Paweł Jasienica  
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Józef Kwaśniewski –  wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej   

w Wiślicy.  Żonaty z  Lucyną Kwaśniewską,  również nauczycielką Szkoły Podstawowej w Wi-

ślicy, ojciec  Dariusza, pracownika naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

 Kwaśniewski urodził się  12 lipca 1940 roku w Jurkowie, w gminie Wiślica. Wychował  się    

w czteroosobowej, rolniczej  rodzinie  Agnieszki i Andrzeja.  Do siódmego roku życia uczęsz-

czał do Szkoły Podstawowej w Jurkowie.  Kolejne klasy kończył w Szkole Podstawowej w Wi-

ślicy.  Po ukończeniu podstawówki rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Busku – 

Zdroju. Tu aktywnie działał w  ZMS. 27 maja 1960 roku  zdał maturę przed Państwową Komi-

sją Egzaminacyjną  Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach. Zaraz po egzaminie dojrzałości  

rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Wiślicy.  W latach od 27 października 1960 do 30 

czerwca 1962 odbywał zasadniczą służbę wojskową.  Absolwent Akademii  Wychowania Fi-

zycznego  w Krakowie, którą ukończył  13 czerwca 1977 roku.  

Józef Kwaśniewski związany był z wiślicką podstawówką od  16 sierpnia 1960 do 31 sierpnia 

2000 roku. W okresie tym aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz środowiska lokalnego oraz 

szkoły, w której pracował. Przez cały ten okres rozwijał wśród uczniów zamiłowanie do sportu  

i turystyki, propagował zwłaszcza  koszykówkę, piłkę nożną i tenisa stołowego. Był opiekunem  

Szkolnego Klubu Sportowego oraz pierwszym założycielem strażackiej drużyny dziewcząt.     

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadził także drużynę harcerską chłopców. Lekcje z Józe-

fem Kwaśniewskim nigdy nie były takie same.  Do historii przeszły już  lodowiska, które zaw-

sze organizował w czasie zimy.  

Wyjątkowe postaci  
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Był wymagający, wzbudzał sympatię i wielki szacunek. Młodzi nauczyciele zawsze mogli li-

czyć na jego pomoc i wsparcie. W 2000 roku otrzymał ocenę wyróżniającą od dyrektora Grze-

gorza Kamińskiego.  

Zmarł 27 sierpnia 2018 roku. Wszyscy zapamiętamy do jako człowieka lubianego przez mło-

dzież, bardzo energicznego, zaangażowanego, chętnego do pomocy, serdecznego,  niezwykle 

wesołego i dowcipnego.  

 

Joanna Prządo - Grelich  

Wyjątkowe postaci  
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11 stycznia 2019 roku w Hali Sportowej w Wiślicy odbyło się zebranie sprawozdawczo - 

wyborcze  Uczniowskiego Klubu Sportowego "Podgrodzie" Wiślica, działającego przy 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiślicy.  

 

Podczas obrad wybrano nowy Zarząd, w składzie: 

 

Przemysław Gruchała - prezes  

Mariusz Pawelec - wiceprezes 

Monika Szaruga - skarbnik 

Grzegorz Trzęsień - sekretarz  

Joanna Białkiewicz - członek zarządu 

 

Do Komisji Rewizyjnej powołano następujących członków stowarzyszenia : 

 

Marcin Madej - przewodniczący  

Krzysztof Olender - zastępca przewodniczącego 

Aneta Czyszczoń - członek. 

 

Pozostali członkowie UKS "Podgrodzie": Dorota Kubicka, Piotr Wieloch, Kazimierz Ko-

tuła, Anna Kaleta, Sylwia Złocka, Grzegorz Malara, Przemysław Domagała, Anna Koru-

ba, Damian Musiał i Agnieszka Cerazy.  

 

 
Monika Szaruga  

Rozrywka i sport  

Nowe władze UKS Podgrodzie  
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3 stycznia 2019 roku w Hali Sportowej w Wiślicy został rozegrany Feryjny Turniej Teni-

sa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica. Konkurs został zorganizowa-

ny przez UKS "Podgrodzie" działający prze Szkole Podstawowej w Wiślicy. Do rywali-

zacji przy stołach tenisowych przystąpiło aż 53 zawodników  z terenu naszej gminy oraz 

z powiatów: pińczowskiego i proszowickiego. Turniej został rozegrany w następujących 

kategoriach: chłopcy do lat 13, chłopcy 14 - 17 lat, dziewczęta i senior open. 

Po kilku godzinach zaciętych meczach, tenisowe zmagania zakończyły się następująco: 

 

CHŁOPCY DO LAT 13: 

I - Błażej Głuszek 

II - Bartosz Nowak 

III - Mateusz Soja 

 

CHŁOPCY 14 - 17 LAT: 

I - Damian Głuszek 

II - Filip Jasiński 

III - Jakub Kwiecień 

 

DZIEWCZĘTA: 

I - Aleksandra Borzęcka 

II - Kamila Dratwa 

III - Nikola Łuczyńska 

 

SENIOR OPEN: 

I - Grzegorz Trzęsień 

II - Filip Jasiński 

III - Piotr Wieloch 

 

Rozrywka i sport  

Feryjny Turniej Tenisa Stołowego  
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Cieszymy się, że turniej zgromadził tak wielu miłośników tenisa stołowego i stał się okazją 

do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na 

kolejne sportowe spotkania. 

Monika Szaruga  

Rozrywka i sport  
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Karnawał to pora zabawy do białego rana, niezapomnianych imprez, a także... pysznego je-

dzenia!  Tradycyjnie  to czas przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, podczas którego możemy 

sobie pozwalać na dietetyczne grzechy. Kulminacją karnawału jest Tłusty Czwartek     (w tym 

roku obchodzony 28  lutego), kiedy niezjedzenie puszystych pączków i kruchych faworków 

grozi pechem i sprowadzeniem na siebie nieszczęścia w życiu. 

Jakie przepisy najlepiej sprawdzą się w karnawałowym menu? Mamy dla was dwie   propozy-

cje!  

Karnawałowe pączki  
 

Składniki ( na 24 porcje):   
4 szklanki mąki 

5 żółtek 

1 szklanka kwaśnej śmietany 

5 dag drożdży 

2 łyżki cukru 

2 łyżki oleju 

1/2 kieliszku spirytusu 

szczypta soli 

sok z 1/ 2 cytryny 

marmolada - najlepsza różana 

10 dag margaryny 

cukier waniliowy 

cukier puder do posypania 

 

Przygotowanie:  

Do śmietany dodajemy żółtka, rozkruszone drożdże, cukier i mąkę. Wyrabiamy ciasto. Pod 

koniec wyrabiania wlewamy roztopione masło oraz spirytus. Nadal wyrabiamy. Dobre ciasto 

musi być elastyczne i miękkie. Tak przygotowane ciasto przykrywamy ściereczką                   

i odstawiamy do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość,  formujemy z niego małe 

krążki, na środku każdego kładziemy marmoladę. Układamy na stolnicy,  aby wyrosły.  

Z książki kucharsiej 

Karnwałowe słodkości  
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Wyrośnięte pączki smażymy obustronnie pod przykryciem na jasnozłoty kolor. Gorące pącz-

ki kładziemy na ręczniku papierowym, aby obeschły a potem posypujemy cukrem i wanilią.  

Faworki - chrust  

Składniki  (na 60  porcji):  

400 g mąki pszennej 

szczypta soli 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 jajko 

5 żółtek 

1 łyżka cukru pudru 

6 łyżek gęstej kwaśnej śmietany 

1 łyżka spirytusu lub octu 

1,5 kg smalcu lub 2 litry oleju 

cukier puder 

Przygotowanie:  

Mąkę przesiać do miski, dodać sól i proszek do pieczenia, wymieszać. W drugiej misce ubić 

jajko i żółtka z łyżką cukru pudru na puszystą i gęstą pianę (ubijać przez ok. 8 minut, począt-

kowo najlepiej na parze,  aby żółtka się ogrzały). Masę dodać do mąki, następnie wlać śmie-

tanę i spirytus, zmiksować lub wymieszać łyżką. Połączyć składniki i zagnieść gładkie cia-

sto. Uformować kulę, zawinąć w folię spożywczą i odstawić na około 30 - 45 minut             

w temperaturze pokojowej (po tym czasie ciasto będzie łatwiejsze do wałkowania). Ciasto 

zagniatać przez ok. 7 minut, następnie rozwałkować na placek, złożyć na pół i znów rozwał-

kować, ponownie składać i rozwałkowywać jeszcze 2-3 razy, w międzyczasie można też tłuc 

ciasto wałkiem. W ten sposób uelastyczniamy ciasto i wtłaczamy w nie powietrze. Ciasto 

podzielić na 4 części i kolejno rozwałkowywać na jak najcieńsze placki. Resztę ciasta trzy-

mać zawinięte w folię spożywczą. Nożem lub radełkiem wycinać paski (ścięte na końcach 

prostokąty), mniejsze niż średnica garnka. W środku każdego paska zrobić nacięcie, przez 

które przełożyć (przewlec) jeden koniec ciasta. Złapać za końce i delikatnie potrząsnąć,  aby 

faworek miał ładny kształt. Odkładać na bok i trzymać pod ściereczką podczas wycinania 

kolejnych faworków. Rozgrzać olej do 180 stopni C w szerokim garnku i wkładać do niego 

po kilka faworków jednocześnie (szybko urosną i pokryją się pęcherzami powietrza). Sma-

żyć na złoty kolor, po około 30 - 60 sekund z każdej strony. Faworki układać na ręcznikach 

papierowych. Po ostudzeniu posypać cukrem pudrem.  

Z książki kucharskiej  
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WARTO WIEDZIEĆ:  

 6 lutego  1633 roku Władysław IV 
Waza został koronowy na króla Pol-
ski w  katedrze na Wawelu  

 14 lutego - Walentynki, czyli Dzień 
Zakochanych 

 17 lutego  - Dzień Kota 

 21 lutego - Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego.  Święto zostało 
ustanowione w 1999 roku przez 
UNESCO.  

 26 lutego 1927 roku oficjal-
nie ustanowiono Mazurek Dąbrow-
skiego hymnem Polski.  

 26 lutego – w 1815 roku Napoleon 
Bonaparte uciekł z Elby sięgając po 
raz kolejny po władzę we Francji  

 28  lutego -  Tłusty Czwartek - ostatni 
dzień karnawału  

Kurier Wiślicki to szkolno - lokalne pismo, które powstało w listopadzie 2017 roku. 

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Jarosława Jaworskiego, udało  

kontynuować się rozpoczętą współpracę między szkołami a urzędem, czego owocem jest 

ww. pismo. Kurier Wiślicki jest kwartalnikiem, który ukazuje się na stronach interneto-

wych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach 

Dolnych, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy oraz   Urzędu Miasta   

i Gminy Wiślica. Opiekunem zespołu redakcyjnego  jest Joanna Prządo - Grelich, na-

uczycielka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiślicy i Gimnazjum im. Króla Kazi-

mierza 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 zainte-

resowań i uzdolnień. 


