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Wiślica monitoruje jakość powietrza
28 lutego 2019 roku podczas konferencji, która miała miejsce na miejskiej hali sportowej
w Wiślicy odbyło się uroczyste przekazanie profesjonalnego urządzenia pomiarowego do
badania jakości powietrza. Dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa Wiślica znalazła się wśród
grona 3 miast w województwie świętokrzyskim i 22 w Polsce, które dzięki specjalistycznej
aparaturze mogą monitorować i diagnozować obecność szkodliwych dla zdrowia człowieka
pyłów w atmosferze. Przekazane przez PSG urządzenie jest efektem kampanii społecznej
„Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, której celem jest walka ze smogiem, będącym ogromnym zagrożeniem zdrowia naszego i kolejnych pokoleń. Otrzymana tablica zamontowana
została na budynku Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, pozwoli każdemu mieszkańcowi naszej gminy do bieżącego śledzenia jakości powietrza, którym oddycha.
Autor: Joanna Prządo—Grelich

Koncert z okazji Dnia Kobiet
10 marca 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy odbył się koncert z okazji
Dnia Kobiet. Hala sportowa była wypełniona po brzegi mieszkańcami gminy. Orkiestra dęta pod
batutą Radosława Czajki wprowadziła panie w podniosły nastrój ich święta. Koncert rozpoczęła
pani dyrektor Joanna Białkiewicz życzeniami zarówno dla kobiet jak i panów, gdyż 10 marca to
święto mężczyzn. Wraz z ciepłymi słowami wręczyła wszystkim paniom kwiaty od burmistrza
Miasta i Gminy Wiślica Jarosława Jaworskiego. W koncercie uczestniczyli także przewodniczący
Rady Miasta Jacek Gocyk oraz przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Solarski. Na scenie wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego prezentując swoje umiejętności zarówno wokalne jak i taneczne.
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Program artystyczny był całkowicie poświęcony kobietom tym małym i tym dużym. W pokazie ,,salsa shines solo” Olga Szaruga i Natalia Głuc aktualne wicemistrzynie Polski reprezentowały Studio Tańca i Ruchu Scenicznego ,,Mimesis”. Dziewczynki pracują pod opieką trenerów Pauliny Snoch i Huberta Stachury. Koncert uświetnił występ zespołu muzycznego
"Milton”. Ten niezwykle miły i podniosły wieczór zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łatanic.
Autor: Ewa Gaweł, Edyta Wojtaszek
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Minister Gliński honorowym obywatelem Wiślicy

9 maja 2019 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wiślicy, pierwszym w historii
miasta jego honorowym obywatelem został minister kultury, wicepremier Piotr Gliński. Burmistrz Wiślicy Jarosław Jaworski zaznaczył, że nadanie Glińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta ma związek z zasługami, jakie wniósł w ochronę i ratowanie wiślickich zabytków, a także pomocą w odzyskaniu praw miejskich, które Wiślica ponownie uzyskała 1
stycznia 2018 roku. "Przyjmując ten tytuł jako wielki honor, uważam go również za zobowiązanie do dalszej i solidnej pracy na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, a także
jako zobowiązanie do reprezentowania i promowania tego wszystkiego co jest związane z Wiślicą i jej historią. Chciałbym, żeby Wiślica miała we mnie zawsze rzetelnego ambasadora walczącego o jej sprawy i wartości związane z naszym miastem i regionem świętokrzyskim" - powiedział Gliński. Poza tytułem honorowego obywatela Piotr Gliński otrzymał również symboliczne klucze oraz szablę kawaleryjską jako dar od mieszkańców i gminy. Wyjątkową uroczystość tego dnia uświetnił występ młodych aktorów z koła teatralnego Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego, którzy w piękny sposób przybliżyli zaproszonym gościom historię wiślickiego grodu.

Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Podziękowania za wieloletnią pracę

20.06.2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica burmistrz Wiślicy Jarosław Jaworki
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gocyk uroczyście pożegnali przechodzących lub
przebywających na emeryturze dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych: dyrektora
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiślicy doktora Tadeusza Romańskiego, dyrektora Gimnazjum im. Króla Kazimierza w Wiślicy Grzegorza Kamińskiego oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych Barbarę Głombińską. W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej zaproszeni goście otrzymali bukiety kwiatów
i drobne upominki - pamiątkowe grawerunki.

Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Razem od pół wieku

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale "złote gody" to jubileusz niezwykły, tak jak
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Tegoroczna uroczystość uhonorowania
16 par małżeńskich z gminy Wiślica miała miejsce 28.06.2019 roku z Zajeździe Kasztelańskim
w Gorysławicach. Słowa uznania pod adresem dostojnych jubilatów oraz podziękowania za
piękny przykład dla młodego pokolenia za

długie pożycie małżeńskie przekazali: poseł

Krzysztof Lipiec, w imieniu marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego radny sejmiku
Artur Konarski, a także Wiktor Kowalski, który reprezentował wojewodę Agatę Wojtyszek.
Małżonkowie z rąk burmistrza Jarosława Jaworskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wiślicy otrzymali w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów.
Tegoroczni jubilaci to:
1. Danuta i Stefan Cabajowie
2. Zofia i Jan Cielochowie
3. Halina i Marian Pytlewscy
4. Leokadia i Władysław Cukiernikowie
5. Janina i Andrzej Dudowie
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6. Teresa i Czesław Trzęsieniowie
7. Alina i Wiesław Wiekowie
8. Maria i Marian Gałęziowscy
9. Barbara i Stefan Jarosowie
10. Mieczysława i Ryszard Mycka
11. Józefa i Józef Trelowie
12. Halina i Mieczysław Zagożdzanowie
13. Anna i Zygmunt Krochmalowie
14. Helena i Jan Nowakowie
15. Barbara i Stanisław Zarębowie
16. Janina i Ryszard Źrebcowie
Autor: Joanna Prządo - Grelich

Jubileusz OSP w Łatanicach
7 lipca 2019 roku odbyły się obchody 50 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łatanicach. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej obok Domu Strażaka pod przewodnictwem

ks. Stefana Łasońia. Oprócz mieszkańców Łatanic w okrągłym jubileuszu udział

wzięli: radny sejmiku wojewódzkiego Mieczysław Sas, buski komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Artur Brachowicz, burmistrz Wiślicy Jarosław Jaworski, przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy Jacek Gocyk oraz strażacy z jednostek ochotniczych z Wiślicy, Kobylnik, Skorocic, Kuchar a także Jurkowa. Rocznica była okazją do wręczenia medali i odznaczeń najbardziej zasłużonym druhom z Łatanic.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Przygotowania do dożynek ruszyły pełną parą
Dożynki to święto, które jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i prośbą o pomyślność w
przyszłym, ich początek sięga czasów średniowiecznych. W Wiślicy ruszyły przygotowania do
uroczystości, która zaplanowana została na 15 sierpnia 2019 roku. Nad misterną dekoracją sceny
przez kilka dni pracowały nauczycielki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy. Efekt
ich pracy zapiera dech w piersiach!
Autor: Joanna Prządo - Grelich

Fotorelacja
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Święto Plonów w Wiślicy

15 sierpnia 2019 roku w Wiślicy odbyło się Święto Plonów. Uroczystość była podsumowaniem całego roku ciężkiej pracy w sołectwach oraz okazją do wspólnej zabawy i integracji!
Dożynki rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza Wiesława Stępnia. Po
nabożeństwie odbyła się oficjalna część uroczystości na placu Króla Kazimierza Wielkiego,
gdzie głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski, który przywitał zgromadzonych gości i mieszkańców. W swoim wystąpieniu burmistrz podziękował rolnikom za
całoroczny trud ciężkiej pracy na roli. Po przemówieniu odbyły się obrzędy dożynkowe. Starostowie tegorocznych dożynek pani Monika Kotuła i pan Damian Kaleta wręczyli gospodarzowi
gminy okazały bochen chleba z tegorocznego zboża. Zwieńczeniem obrzędowej części dożynek był występ Zespołu Pieśni i Tańca Wiśliczanie.
W wiślickich uroczystościach udział wzięli licznie przybyli goście, a wśród nich m.in. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł Michał Cieślak, wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, radny sejmiku wojewódzkiego Maciej Gawin, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach Józef Cepil.
W trakcie imprezy zapewniono wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dużą popularnością cieszył się konkurs „Zręcznie, sprawnie i zabawnie”. Zwycięzcy poszczególnych konkursów
otrzymali nagrody. Całość dopełniły piękne stoiska z przepysznym jadłem, przygotowanym
przez koła gospodyń wiejskich. Około godziny 17.30 rozpoczął się koncert zespołu Bajeraty.
Dynamiczna muzyka oraz wspaniała, przyjazna atmosfera spowodowały, że plac wypełnił się
uczestnikami imprezy chętnymi do wspólnej zabawy.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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ZSP w Wiślicy...
W nagrodę do muzeum
W pierwszym tygodniu ferii najlepsi uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy
zwiedzili Muzeum Podziemia Krakowa, które znajduje się pod płytą Rynku Głównego. Podziemia rynku krakowskiego to podróż w przeszłość, ożywiona po wiekach przez archeologów.
Już po przekroczeniu wejścia można było poczuć atmosferę panującą w średniowieczu. Duże
ekrany multimedialne, dźwięki pożaru, hałasu na targowisku, czy zwykłe odgłosy miasta płynące z głośników, pomogły wszystkim wyobrazić sobie jak kiedyś wyglądało codzienne życie
w XI wieku. W licznych gablotach zgromadzone zostały skarby minionej epoki, wykopane
podczas prac wykopaliskowych – monety, narzędzia, ozdoby czy naczynia ceramiczne. Wystawę wzbogacają oryginalne fragmenty starych dróg i traktów. Wycieczka była żywą lekcją historii i z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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ZSP w Wiślicy...
Turniej „ Szach- mat”
Jak co roku, 21 marca, nasza szkoła powitała pierwszy dzień wiosny. Klasy IV-VIII wzięły
udział w turnieju pt. „ Szach- mat”, zorganizowanym przez panią Barbarę Ciapałę. Tegoroczne
rozgrywki miały na celu zainteresować oraz zachęcić uczniów do gry w szachy. Przygotowania
do turnieju wymagały bowiem poznania podstawowych zasad tej gry wraz z wszystkimi jej
elementami. Okazało się, że zgłębianie jej tajników przyniosło naszej młodzieży wiele frajdy
oraz dobrej zabawy. Gra w szachy to szczególna dziedzina ludzkiej aktywności, to gra królewska, dostojna, od wieków skupiająca uwagę najwybitniejszych władców, monarchów i mężów
stanu. Z jej historią młodzież mogła zapoznać się podczas prezentacji multimedialnej, między
poszczególnymi konkurencjami. Nad całością zadań konkursowych czuwało jury, w składzie:
p. Edyta Poznańska- Gocyk, p. Ewa Gaweł oraz p. Dorota Madej. Wszystkie klasy prezentowały się znakomicie, wykazując się swą pomysłowością, kreatywnością, a przede wszystkim respektowaniem zasady gry fair play, tak ważnej w każdej dyscyplinie sportowej. Mamy nadzieję, że turniej „ Szach –mat” wpłynie na popularyzację tej gry wśród dzieci i młodzieży, a szachownice coraz częściej będą pojawiać się na szkolnych ławkach i domowych stolikach.
Autor: Elżbieta Morasiewicz
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Przedszkolaki pamiętają o Dniu Ziemi
Jak co roku przedszkolaki z Wiślicy nie zapomniały o Międzynarodowym Dniu Ziemi, który
przypada na 22 kwietnia. To coroczne wydarzenie poszerza świadomość ekologiczną dzieci
oraz uczy troski o Matkę Ziemię. Przedszkolaki wiedzą, że przyroda to nieodłączny element życia każdego człowieka, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Najmłodsi uczniowie wiślickiej szkoły po raz kolejny udowodnili, że nie jest im obojętny los naszej planety.
Autor: Joanna Prządo- Grelich, Martyna Nowocień
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ZSP w Wiślicy...
Dzień Mamy u najmłodszych
Piosenki, wiersze oraz wspólne tańce dla swoich mam przygotowały maluchy z oddziałów
przedszkolnych w Wiślicy. Przez kilka dni wszystkie grupy kolejno prezentowały swoje programy artystyczne. Przedszkolaki wspaniale zaprezentowały się recytując i inscenizując wiersze, śpiewając piosenki oraz tańcząc. A to wszystko dla najważniejszych kobiet w życiu maluchów – czyli ich ukochanych mam, które z dumą i wzruszeniem podziwiały artystyczne popisy
swoich milusińskich. Po występach były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów
i radości.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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ZSP w Wiślicy...
Dzień Dziecka
31 maja 2019 roku cała społeczność ZSP w Wiślicy świętowała Dzień Dziecka. Ten wyjątkowy
dzień rozpoczął się tradycyjną już Paradą Radości, która przeszła ulicami Wiślicy. Każda klasa
przebrała się tematycznie. W paradzie maszerowały: wspaniałe bociany, sportowcy i kibice, biedronki, kucharze, kowboje, zdyscyplinowane wojsko i bajkowe postacie. Było głośno, wesoło i
kolorowo. Kolejnym punktem tego wielkiego świętowania był piknik na placu rekreacyjnosportowym. Kolorowe koce, parasole, wiklinowe kosze pełne smakołyków, które pojawiły się
na zielonej trawie, zachęcały do wspólnego biesiadowania oraz zabawy. Piknikowi towarzyszyły
rozgrywki sportowe i gorąca, pachnąca kiełbaska z grilla przygotowana przez Radę Rodziców.
Autorzy: D. Madej, K. Piwowarczyk, E. Piła
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ZSP w Wiślicy...
Sportowcy czytają dzieciom
Jak co roku uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy przystąpili do ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Tegoroczna kampania organizowana była pod

hasłem

„Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”.
Najmłodszym czytali: pan
i

hobbistycznie

uprawia

Marian Świątek, który jest mieszkańcem naszego miasteczka
kolarstwo,

pan

Przemysław

Gruchała

-

nauczyciel

w-fu,

a także trener piłki nożnej UEFA oraz nasze wspaniałe uczennice – Olga Szaruga i Dominika Pawełczyk. Dziewczynki mimo swojego młodego wieku mają na swoim końce dużo sukcesów sportowych i wiele wyróżnień. Olga aktualnie jest mistrzynią Polski federacji WADF w salsie solo

i du-

ecie, finalistką wielu konkursów tanecznych. Reprezentuje Szkołę Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis w Busku – Zdroju.
Dominika to dwukrotna Mistrzyni Polski juniorek młodszych w bilardzie, drużynowa mistrzyni
Polski Kraków 2018, brązowa medalistka Międzynarodowego Turnieju Bilardowego Kielce 2019.
Reprezentuje klub UKS Miłek Wiślica.
Tegoroczne wydarzenie uświetniły występy zespołu tanecznego z grupy młodszej, zespół wokalno –
taneczny, Olga w pokazie salsy, uczennice z koła wokalnego – grupa starsza oraz młodzi aktorzy
ze szkolnego koła teatralnego w inscenizacji pt. „Kopciuszek na wesoło”. Cała kampania wypadła
doskonale, wszyscy dobrze się bawili.
Autor: Ewa Gaweł
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Wyjątkowi goście w wiślickiej szkole

29.05.2019 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy odwiedzili wyjątkowi goście: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
i Strategii Zbigniew Wojciechowski. Entuzjaści kolarstwa, będąc na trasie wycieczki rowerowej
do Czech wstąpili w mury wiślickiej placówki.
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ZSP w Wiślicy...
Pożegnanie klas ósmych

18 czerwca 2019 roku na uroczystej akademii społeczność szkolna pożegnała pierwszy rocznik
uczniów klas ósmych, kończących naukę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy.
„Chciałbym kiedyś tu powrócić, chciałbym kiedyś tu zapukać, porozglądać się dokoła, by dzisiejszy dzień odszukać”. Takie motto przyświecało dzisiejszej, bardzo wyjątkowej uroczystości, gdyż pożegnanie szkoły przez klasy ósme jest wydarzeniem niezwykłym i jedynym w życiu. Oficjalna część akademii rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i ślubowania, w którym ósmoklasiści zapewnili, że będą godnie reprezentować naszą szkołę. Dyrektor
szkoły, pani Joanna Białkiewicz, przypomniała kończącym szkołę uczniom o ich pierwszych
krokach w świat nauki i wiedzy, o radościach, a czasem i trudnościach, o udziałach w konkursach, zawodach sportowych, sukcesach i zwycięstwach. Pogratulowała im ukończenia pierwszego etapu nauki i zdobycia wysokich wyników z egzaminów ósmoklasisty.
Kolejnym punktem tej wyjątkowej akademii był krótki program artystyczny, który absolwenci
przygotowali wraz z wychowawcami Małgorzatą Przybysławską i Sylwią Złocką.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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ZSP w Wiślicy...
Pora rozpocząć wakacje

Zakończenie roku, które miało miejsce 19 czerwca 2019, było czasem, którego wyczekiwali
wszyscy: najmłodsi, ci troszeczkę starsi, nauczyciele, a nawet rodzice. Całą uroczystość rozpoczęła uroczysta msza, po której wszyscy udali się do szkoły. Na hali sportowej były podziękowania,
nagrody, dyplomy i świadectwa z paskiem, statuetki „super ucznia”, na które zapracowali najbardziej ambitni uczniowie naszej szkoły ze średnią powyżej 5,40 oraz listy gratulacyjne dla rodziców. W tym roku w gronie najlepszych uczniów znaleźli się:
Jakub Złocki z klasy IVa
Barbara Głowacka z klasy Va
Maria Jałocha z klasy Va
Roksana Skorupa z klasy Va
Amelia Strączek z klasy Va
Olga Szaruga z klasy Va
Magdalena Kaleta z klasy VIa
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ZSP w Wiślicy...
Zuzanna Śćipór z klasy VIa
Kacper Lisek z klasy VIb
Nikola Łuczyńska z klasy VIIa
Kamil Olender z klasy VIIa
Julia Solarska z klasy VIIa
Arkadiusz Baczyński z klasy VIIIb
Szymon Lasak z klasy VIIIb
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Olga Szaruga, która uzyskała jak dotąd najwyższą średnią 6,00 w historii naszej szkoły.
Po akademii wszyscy udali się do swoich sal, aby otrzymać świadectwa, pożegnać się ze swoimi wychowawcami i rozpocząć wakacje.

Autor: Joanna Prządo - Grelich
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SP w Skotnikach Dolnych...
Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest w naszej szkole już od kilku lat.
W tym roku odbywa się on pod hasłem "Działajmy razem". Przez cały miesiąc
odbywały się zajęcia dla uczniów mające na celu poprawienie ich bezpieczeństwa w sieci
- uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z korzystania z internetu. Podczas zajęć
uczniowie dowiedzieli

się,

co

robić,

kiedy poczują

się

zagrożeni

w

internecie.

Zgodnie z hasłem tegorocznego dnia, nauczyli się działać razem. Podsumowaniem
Dnia Bezpiecznego Internetu był apel przygotowany przez uczniów klasy VII.

Uczniowie

przedstawili krótkie scenki, w których zaprezentowali, jakie zagrożenia mogą wynikać z korzystania z internetu, jak sobie radzić z hejtem oraz przypomnieli najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci.
Autor: Anna Kotecka
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SP w Skotnikach Dolnych...
Dzień Kobiet

To był wyjątkowy dzień dla żeńskiej części szkolnej społeczności. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się,
aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym – niektórzy nawet witali swoje koleżanki i panie kwiatami w drzwiach. Odbył się uroczysty apel poświęcony kobietom. Życzeń dla naszych pań, tych małych i dużych, niebyło końca. W przedstawieniu brali udział prawie
wszyscy uczniowie szkoły. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Jako pierwsi życzenia swoim paniom, a także zaproszonym mamom, złożyli uczniowie klas młodszych. Chłopcy z klas starszych przedstawili wyniki ankiety na temat „Po co są kobiety na
świecie”. Nasi młodzi artyści podkreślili rolę kobiet w społeczeństwie - zostały
przedstawione zawody, które najczęściej wykonują panie. W tym dniu wszystkie kobiety w naszej szkole zostały obdarowane prezentem oraz szczerymi życzeniami,
płynącymi prosto z serc męskiej części społeczności szkolnej.
Autor: Anna Kotecka
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SP w Skotnikach Dolnych...
Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca to kolejny wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego. Nieczęsto można przyjść do
szkoły wiedząc, że nauczyciele nie będą pytać ani nie będzie żadnych sprawdzianów. Tego dnia
jest to możliwe, gdyż tradycją Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych stało się obchodzenie
tego dnia w uroczysty sposób. Przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się
kilka dni wcześniej m.in. zmieniając dekoracje szkolną z zimowej na wiosenną. Przyjście nowej
pory roku jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie za
sobą budząca się do życia przyroda. Witając wiosnę zorganizowaliśmy w szkole uroczystość, która rozpoczęła się przygotowanym przez uczniów klas młodszych i starszych programem artystycznym, gdzie mali artyści wierszykami i wesołym śpiewem starali się
przywołać wiosnę. Najbardziej oczekiwaną częścią dnia, było wyjście na spacer, podczas którego
mogliśmy pożegnać zimę, a powitać wiosnę. Uczniowie całej szkoły wraz z nauczycielami
maszerowali

radośnie w pochodzie z Marzanną na czele, którą pożegnaliśmy według tradycji.

Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych uczniów sprawią, że Wiosna zawita do nas na
dobre.
Autor: Karolina Lis-Kłys
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SP w Skotnikach Dolnych...
Dzień Wody
W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wody. Apel
przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Zych. W swoim wystąpieniu podkreślili rolę
wody w życiu człowieka, śpiewali piosenki o wodzie, a na koniec uczniowie klasy
VIII wykonali kilka doświadczeń z wodą, aby zaprezentować jej niezwykłe właściwości
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SP w Skotnikach Dolnych...
Dzień Ziemi

W kwietniu obchodziliśmy w szkole Dzień Ziemi. Apel z tej okazji przygotowali uczniowie pod kierunkiem
obejrzeć

pani

Haliny

Marzec. Podczas

krótkiego

apelu

mogliśmy

przedstawienie o tematyce ekologicznej. Uczniowie podkreślili rolę przyrody

w życiu człowieka. Pokazali jak dbać o środowisko. To była bardzo pouczająca i przydatna dla wszystkich lekcja.
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SP w Skotnikach Dolnych...
Konstytucja 3 maja

„Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i cała Polska powstała.”
Dnia 29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych odbył się uroczysty apel
z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. I chociaż wydarzenia te są odległe
czasowo, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski, uczniowie klasy V i VI pod opieką p. Lidii
Boksy, przygotowali montaż słowno -muzyczny o patriotycznej wymowie. Przybliżono
twórców pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej, która
była wynikiem dążeń patriotów do naprawy Rzeczpospolitej. Słowem i pieśnią uczniowie
przypomnieli wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Uroczystość
uświadomiła uczestnikom, iż obowiązkiem nas wszystkich jest codzienne pielęgnowanie
pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności.

Autor: Lidia Boksa
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Wycieczka do Ojcowa
Dnia 10 maja odbyła się wycieczka szkolna, w której udział brali prawie wszyscy uczniowie
naszej szkoły. W piątkowy poranek w świetnych humorach wyruszyliśmy w kierunku Ojcowa. Najpierw zwiedziliśmy Grotę Łokietka - dla niektórych było to ekscytujące doświadczenie, wszak nie każdy lubi przeciskać się w ciemności między skałami. Stamtąd szlakiem
Warowni Jurajskich zeszliśmy do Bramy Krakowskiej, a następnie udaliśmy się do autokaru,
którym pojechaliśmy do zamku w Pieskowej Skale, gdzie zwiedziliśmy dziedziniec zewnętrzny oraz zobaczyliśmy Maczugę Herkulesa. Kolejnym punktem wycieczki była Pustynia Błędowska, a ostatnim - ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Mimo pogody, która pod koniec
się popsuła, humory nas nie opuściły.
Autor: Anna Kotecka
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SP w Skotnikach Dolnych
Dzień Rodzinny
Dnia 3 czerwca 2019r. odbył się w naszej szkole Dzień Rodziny. Było to połączenie Dnia
Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. O godzinie 10:00 miała miejsce szczególna akademia przygotowana przez naszych uczniów dla ich rodziców. Dzieci wyraziły słowa miłości i wdzięczności dla swoich mam, a następnie wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Po wystąpieniu uczniów, mamy udały się na poczęstunek, a uczniowie na ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Były też gry i zabawy na placu szkolnym. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycił nas pan radny - Czesław Jaguś.
4 czerwca natomiast odbył się tradycyjnie dzień sportu z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele klas rywalizowali w różnych dyscyplinach - w piłce nożnej, ręcznej, siatkówce, badmintonie oraz wyścigach rzędów.
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SP w Skotnikach Dolnych...
„Wczytuję sztukę” - warsztaty teatralne

W maju i czerwcu mieliśmy okazję brać udział w projekcie „Wczytuję sztukę” - warsztaty
teatralne, zainicjowanym przez Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach.
W maju odbyły się spotkania pilotażowe z koordynatorem projektu, panią Karoliną Gregorczyk oraz reżyserami - Przemysławem Żmiejko i Roksaną Miner i aktorami – Anną Iwasiutą
-Dudek i Dawidem Czupryńskim. Uczniowie naszej szkoły wybrali do przedstawienia
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Na szkolnych spotkaniach dokonali podziału na role
oraz przygotowali zarys całego spektaklu. Trzecie spotkanie miało miejsce w Kielcach,
gdzie na scenie teatru, nasi młodzi aktorzy przygotowywali się do właściwego występu.
Dnia 11 czerwca w Kielcach odbył się finał projektu, w którym udział wzięły trzy szkoły
z województwa świętokrzyskiego. Z uczniami naszej szkoły wystąpiła pani Anna IwasiutaDudek.
Autor: Dorota Szafraniec
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Gimnazjum w Wiślicy...
Ostatni bal w historii wiślickiego gimnazjum
7 czerwca 2019 roku w restauracji Ponidzie w Wiślicy odbył się wyjątkowy bal, który nie tylko symbolicznie kończył naukę w trzeciej klasie, ale był też ostatnim w historii gimnazjum
w Wiślicy. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza, którego trudny układ zachwycił rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Po uroczystej części artystycznej
młodzież bawiła się przez wiele godzin. Świetna oprawa muzyczna sprawiła, że nogi, nie tylko uczniów, ale i nauczycieli same rwały się do tańca.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Warto przeczytać
Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafóna

Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafóna jest początkiem jednej, wielkiej przygody, gdyż otwiera cykl
powieściowy Cmentarz Zapomnianych Książek.
Lektura Cienia wiatru to prawdziwa przyjemność. Z rozkoszą można zanurzyć się w stworzonym
przez Zafóna świecie, funkcjonującym na pograniczu jawy i snu, w którym wszystko wydaje się
być możliwe. Fabuła jest bardzo ciekawa, pełna mrocznych tajemnic, magii i emocji. Jest to
książka, którą warto się delektować, rozkoszować się każdym jej zdaniem, a wspaniała i bardzo
skomplikowaną historia, która wciąga czytelnika, pochłania go bez reszty. Mamy tu jakby dwie
równoległe historie, jedną współczesną naszemu bohaterowi, Danielowi, i drugą, którą chłopak
odkrywa. Wydają się one wiązać ze sobą, wpływać na siebie, a w pewnym momencie nie da się
ich już od siebie rozdzielić.
Na uwagę zasługują wykreowane przez Zafóna postacie, bardzo różnorodne, oryginalne, zazwyczaj złożone. Większość z nich nie może być obojętna czytelnikowi, wzbudzają one duże emocje
i to zarówno pozytywne jak i negatywne. Odnosi się wrażenie, że autor do perfekcji opanował
tworzenie mrocznych postaci, bardzo tajemniczych, skrywających ciekawe historie.
Książka z całą pewnością jest wyjątkowa i na długo pozostaje w pamięci. Jest w niej potężny wątek miłosny oraz element kryminalny. Jest świetnie zawiązana przygoda, której zwroty śledzi się
z ogromnym zaciekawieniem. Do tego barwne opisy i wspaniałe, niezwykle wartościowe aforyzmy i spostrzeżenia.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska i Julia Solarska z dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy panią Joanną Białkiewicz

Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy
panią Joanną Białkiewicz

1. Proszę powiedzieć, co sprawiło, że została pani nauczycielem?
Myślę, że predyspozycje. To, że od najwcześniejszych moich lat zajmowałam się dziećmi na podwórku. Organizowałam im wycieczki, festiwale, co sprawiało mi ogromną radość. W momencie, kiedy trzeba było podjąć decyzję o przyszłym zawodzie, nieświadoma byłam faktu, że to jest
mój kierunek, ale życie szybko to zweryfikowało i okazało się, że to jest najlepsza droga życiowa
jaką mogłam wybrać. Generalnie chciałam być nauczycielem historii, która zawsze była mi bliska.
Zaczęłam od zdobycia kwalifikacji nauczyciela przedszkola. Później doszłam do wniosku, że
w przedszkolu jest fajnie, ale chciałabym pracować w szkole.

2. W jakiej szkole rozpoczęta pani swoją pierwszą pracę?
W Szkole Podstawowej w Hołudzy, nieistniejącej już, skąd korzenie wywodzi kilku nauczycieli
pracujących w naszej szkole, takich jak pani Bożena Wójcik, pani Lidia Soja, pani Nina Gawrońska, pan Przemysław Domagała, pani Edyta Wojtaszek, pani Dorota Madej. Było to dobre źródło
dokształcania młodych nauczycieli.
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3. Jak długo pracuje pani jako dyrektor ZSP w Wiślicy?
Pracuję od 2001 roku.

4. Jak to się stało, że zdecydowała się pani kandydować na dyrektora szkoły?
Nigdy nie planowałam bycia dyrektorem. Chciałam być nauczycielem, a nie dyrektorem. W 191997 roku nastąpiła zmiana dyrektora, a on powołał mnie na swojego zastępcę.
5. Czy zawsze uczyła pani informatyki?
Nie. Moim podstawowym wykształceniem jest nauczanie początkowe, czy dzisiejsza edukacja
wczesnoszkolna. Mam też kwalifikacje do pracy w przedszkolu, a po ukończeniu studiów podyplomowych do nauczania informatyki.
6. Z czego jest pani dumna, gdy myśli o naszej szkole?
Jestem dumna z dwóch rzezy: z dzieci i ich osiągnięć oraz z nauczycieli, ich stosunku do pracy i aktywności zawodowej.
7. Jak wiele zmieniło się w naszej szkole, od kiedy pani jest dyrektorem?
Wydaje mi się, że bardzo dużo. Szkoła w każdym aspekcie przeszła duże zmiany. Począwszy od
strony wizualnej przez mentalną aż po wyposażenie. Wzrokowo szkoła zmieniła się bardzo dużo, ponieważ została odnowiona i w tej chwili wygląda bardzo nowocześnie. Jest po prostu
piękna. Możemy się nią chwalić. Zmieniło się również wiele jeśli chodzi o metody nauczania,
ale niekoniecznie to tylko moja zasługa, po prostu zmienia się sposób przekazywania wiedzy,
środki jakimi dysponuje szkoła, która idzie do przodu ze swoimi metodami i formami pracy oddziaływania na dzieci. Podsumowując zmieniło się bardzo wiele. Natomiast niewielkim zmianom uległo formułowanie wiedzy jaką powinni opanować uczniowie, czyli podstawa programowa, a tu uważam że powinno zmienić się znacznie więcej. Również metody pracy powinny uleć
jeszcze większym przeobrażeniom niż do tej pory. Powinno być jak najmniej wiedzy książkowej, zdecydowanie więcej doświadczeń i przyswajania wiedzy bardzo przyjaznymi metodami
dla dzieci, czyli wtedy kiedy sprawia im to radość. Brakuje jeszcze wielu rzeczy do tego, żeby
dzieci mogły przez zabawę i działanie przyswajać wiedzę, czyli na przykład pomocy dydaktycznych, czy w pełni wyposażonej sali fizyczno – chemicznej.
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8. Czy lubi pani swoją pracę i dlaczego?
Lubię. Natomiast również lubię uczyć i gdybym nie miała kontaktu z dziećmi i nie mogłabym
uczyć, będąc tylko dyrektorem, nie dawało by mi to pełnej satysfakcji.
9. Jesteśmy ciekawi, jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole?
Bardzo lubiłam historię i język polski, czyli generalnie jestem humanistką. Po czasie okazało
się, że również matematykę, której początkowo nie lubiłam, ale miało to chyba związek z nauczycielem, który mnie uczył.
10. Czy miała pani ulubionego nauczyciela?
Tak. Był taki nauczyciel, który uczył mnie w szkole podstawowej. Zawsze później w różnych
doświadczeniach życiowych, czy na studiach, kiedy kazano nam rozwiązywać jakieś problemy, czy w czasie zajęć warsztatowych zawsze powracał wizerunek tego nauczyciela. Nazywał się Maciej Tyczyński, był nauczycielem biologii. Krótko uczył w naszej szkole. Pan Maciej potrafił niezwykle dobrze nawiązać pozytywne relacje z uczniami. Był dowcipny, ale bardzo wymagający. Umiał mobilizować do nauki, kiedy któreś z nas dostało pięć minus ze
sprawdzianu, było to dla niego powodem do skomentowania tego w taki sposób, że czuło się
zażenowanie gorszą oceną od kolegi czy koleżanki. Bardzo mobilizowało to nas to tego, żeby
następnym razem było lepiej. Szkoda, że tak krótko u nas uczył, ale wiem, że zaznaczył się
w pamięci wielu swoich uczniów.
11. Może pamięta pani jakąś zabawną historię ze swoich czasów szkolnych?
Dużą radość, szczególnie w szkole podstawowej sprawiała mi przynależność do harcerstwa,
które wyglądało inaczej niż obecnie. Drużna składała się z zastępów, a zastępy były budowane
z klas, więc tych zastępów było bardzo dużo. Każdy zastęp sam organizował sobie zbiórki, i to
było najfajniejsze. Były to zbiórki bez nauczyciela. Tylko od czasu do czasu pani Pałysowa
zaglądała i sprawdzała, czy nic się nie dzieje. Harcówka była obok mojego gabinetu i pamiętam, że pewnego pięknego dnia zorganizowaliśmy zbiórkę, na której zdobywaliśmy specjalność kuchcika i przegotowywaliśmy kanapki. Było wesoło, ale okazało się, że w tym samym
czasie w szkole, w swoim gabinecie pracował dyrektor pan Maciąg, któremu bardzo przeszkadzamy. Dyrektor zrugał nas strasznie, że krzyczymy. Mimo tego nie przeszkodziło nam
to, żeby zbiórki były dla nas świetnym czasem na spotkania z koleżankami i kolegami z klasy
i na wymyślanie różnych zadań, które tworzyliśmy sami.
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Kilka pytań do...
Byłam zastępową, więc jeździłam na szkolenia, podczas których uczono nas jak organizować
takie zbiórki i jak spędzać fajnie czas.
12. Gdyby miała pani okazję spotkać złotą rybkę, jakie byłyby pani trzy życzenia?
Uważam, że w życiu nie trzeba liczyć na złotą rybkę. Każdy człowiek może sam wypracować i
zdobyć określone przez siebie cele. Myślę, że czekanie na złotą rybkę jest wygodne ale mało
ambitne. W swoim życiu wolę liczyć na siebie i sama staram się zadbać o to, żeby osiągnąć
jakieś cele, niż żeby złota rybka mi coś dawała.
13. Jakie jest pani motto życiowe?
Na pewno żyć tak, aby nie przeszkadzać w realizacji planów życiowych innym.

14. Jak spędza pani czas wolny?
Uwielbiam czytać. Czytam w nocy, ponieważ w ciągu dnia swój czas poświęcam na inne rzeczy, w związku z tym często jestem niewyspana. Bardzo lubię podróże i poznawanie nowych
miejsc. Dużo czasu spędzam przy komputerze, szukając i zdobywając nową wiedzę. Zaczynam
od szukania wiadomości codziennych, a to najczęściej prowokuje mnie do tego, żeby zdobyć
na dany temat więcej informacji. Internet oferuje bardzo dużo materiałów na tematy historyczne, w związku z czym korzystam z tego źródła. W okresie wakacji bardzo lubię spędzać wolny
czas na działce. Pracując fizycznie odpoczywam. Daje mi to ogromną satysfakcję, kiedy wracam zmęczona i mogę odreagować huk szkoły i różne stresujące sytuacje, o które w szkole nietrudno.

15. Jakich rad udzieliłaby pani dzisiejszej młodzieży?
Daleka jestem od radzenie komukolwiek. Każdy musi znaleźć swoją drogę życiową. Jedyne co,
to w momencie, kiedy już znajdzie się tę drogę życiową, trzeba uparcie dążyć do celu. Myślę,
że każdy jest kowalem swoje losu.

Z dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego panią Joanną Białkiewicz rozmawiały:
Anna Gaweł, Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska, Julia Solarska
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Wiślica nasza duma
Wiślica na starych zdjęciach
Któż nie kocha starych fotografii? Gdy oglądamy zdjęcia minionego wieku, czujemy sentyment do danej epoki. Każde zdjęcie osnute jest jakąś historią, która samoistnie układa się
w opowieść. Dla starszych zdjęcia dawnej Wiślicy przywołują wspomnienia, dla młodszych
są prawdziwą lekcją historii. Dlatego w naszej gazecie zamieszczać będziemy stare fotografie
naszego miasta, dzięki którym przybliżymy dzieje naszej osady i poznamy jej przodków.

Kolegiata w Wiślicy przed
I wojną światową

wiślicki rynek i kolegiata podczas odbudowy lata 20 XX w.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej https://wislica.org/ (dostęp 18.08.2019 roku)
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Wyjątkowe postaci

Tadeusz Pałys – wieloletni nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Wiślicy. Żonaty z Krystyną Pałys, również nauczycielką związaną z wiślicką podstawówką. Pałys urodził się 22
sierpnia 1938 roku w Świniarach, w gminie Solec Zdrój. Wychował się w rodzinie rolniczej
Stanisława i Julianny z domu Starościak. Szkołę podstawową kończył w Podborzu. Później
kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Po zdaniu matury rozpoczął naukę w Studium Pedagogicznym w Opolu na kierunku matematyka. Następnie podjął zaoczne
studia z fizyki na WSP w Kielcach, które ukończył w 1976 roku. Hobbystycznie grał na pianinie
i akordeonie.
Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1959 roku w Szkole Podstawowej w Ostrowcach, gdzie
uczył matematyki. 1 września 1960 roku związał się z Wiślicą, początkowo jako nauczyciel,
a od 1984 aż do 1992 roku jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiślicy.
W czasie swojej pracy był niezwykle aktywny zawodowo oraz społecznie. Od września 1960
roku był członkiem ZNP. Uwielbiał podróże, często organizował i kierował wycieczkami organizowanymi przez ZNP.W latach 1963 - 1980 pełnił funkcję społecznego inspektora pracy. Od
1 września 1967 do 1 września 1980 był drużynowym ZHP w Wiślicy. W latach 1964 - 1975
sprawował obowiązki członka zarządu OSP w Wiślicy. Tadeusz Pałys niezwykle aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, najpierw jako członek zarządu wojewódzkiego w Kielcach, później jako prezes zarządu gminnego w Wiślicy. Od 1 sierpnia 1980 roku pełnił funkcję
zastępcy gminnego dyrektora szkół.
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Wyjątkowe postaci

Za swoją pracę został licznie odznaczony, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (9.07.1980 r.), Odznaką za Zasługi dla Kielecczyzny (17.09.1982 r.), Złotą Odznaką Zasłużonego

Działacza Towa-

rzystwa Przyjaciół Dzieci (18.04.1986 r.), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
(12.04.1988 r.), Odznaką Honorową PCK (6.10.1988 r.). Równie często nagradzany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.
Zmarł 27 sierpnia 1999 roku. Tadeusz Pałys był wspaniałym fizykiem, rozmiłowanym w swoim
przedmiocie. Posiadał rzadki talent przekazywania swojej wiedzy. W pamięci swych wychowanków, kolegów i środowiska zachował się jako człowiek mądry, uczynny i niezwykle skromny.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Rozrywka i sport
Dominika Pawełczyk z Łatanic w kadrze
narodowej bilardzistów

Dominika Pawełczyk, która na co dzień związana jest z UKS Miłek w Wiślicy w maju tego
roku dołączyła do kadry narodowej bilardzistów. Dziewczyna swoją przygodę z bilardem
rozpoczęła w 2015 roku, dołączając do wiślickiego klubu. Jak wspomina trener młodzieży
– Szczepana Sekuła szybko dała się poznać jako sumienna i zdyscyplinowana zawodniczka
z ogromny talentem.
O Dominice po raz pierwszy usłyszeć można było w 2017 roku, kiedy to zdobyła swój
pierwszy tytuł mistrza województwa świętokrzyskiego. Rok później znów została mistrzynią Polski juniorek w odmianie 8 bil. Obecny rok jest dla naszej bilardzistki bardzo szczęśliwy. Dominika zdobyła złoty medal mistrzostw Polski w odmianie 9 bil oraz brązowy medal
podczas prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego w Kielcach. Zwieńczeniem jej ogromnej pracy i zaangażowania jest powołanie do narodowej kadry bilardzistów.

Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Z książki kucharsiej
Czas na faszerowane warzywa
Jeśli macie ochotę na obiad z warzywami w roli głównej, ale wolicie coś treściwego, wybierzcie
faszerowane warzywa. To świetny sposób, aby wykorzystać dary lata i przy tym dobrze się najeść. Faszerowane warzywa wypełnione makaronem, kaszą czy ryżem z dodatkiem mięsa lub
innych warzyw to świetne danie na letni obiad. Wystarczy wydrążyć ulubione warzywo, wypełnić je smacznym farszem, zapiec i pyszne danie gotowe!

Pieczona papryka
Składniki:
filet z indyka (500 g)
papryka czerwona (4 sztuki)
czosnek (2 ząbki)
cebula (1 sztuka)
pietruszka drobno posiekana (2 łyżki)
kminek mielony (1 łyżeczka)
sól i pieprz
wywar warzywny (1/5 szklanki)
sos pomidorowy (1/5 szklanki)
oliwa
ryż brązowy (2 torebki)

Sposób przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 200°C. Odrobinę oliwy rozgrzać na patelni i wrzucić na patelnię pokrojoną cebulę i pokrojony czosnek. Podsmażyć ok. 2 min., dodać drobno posiekane (lub zmielone)
mięso z indyka. Doprawić solą i pieprzem, dodać mielony kminek. Smażyć aż mięso będzie
miękkie. Wlać sos pomidorowy i wywar warzywny.
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Z książki kucharskiej

Całość dusić na małym ogniu ok. 5 min. Papryki przekroić wzdłuż na pół i wydrążyć pestki.
Umieścić w szklanym naczyniu do pieczenia. Każdą połówkę papryki nafaszerować przygotowanym farszem i ugotowanym ryżem i posiekaną pietruszką. Faszerowane papryki umieścić w
naczyniu do pieczenia. Papryki podlać wodą lub bulionem. Naczynie przykryć i włożyć do nagrzanego piekarnika na około 35 minut.

Faszerowana cukinia
Składniki:
cukinia (2-3 szt.)
mięso mielone (0,5 kg)
papryka czerwona (0,5 szt.)
pomidory krojone z puszki (1 puszka)
cebula (1 szt.)
czosnek (2 ząbki)
koncentrat pomidorowy (1 łyżeczka)
ser żółty (150 gram)
zioła prowansalskie
sól
pieprz czarny mielony
olej do smażenia

Sposób przygotowania:
Cukinie umyć, przekroić wzdłuż na pół i oprószyć solą. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i podsmażyć na odrobinie oleju, dodać mięso, przyprawy i paprykę pokrojoną w kostkę. Pod koniec
smażenia dodać koncentrat pomidorowy, pomidory z puszki i czosnek przeciśnięty przez praskę.
Gotowym farszem napełniać cukinie, posypać tartym serem i wstawić do nagrzanego piekarnika
do 200 stopni. Piec ok 30-40 min aż cukinia będzie miękka.
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Z książki kucharsiej

Pieczone pomidory
Składniki:
duże pomidory (malinowe lub bawole serca 4)
kaszy kuskus (60 g)
kulka mozzarelli (1 - około 100 g)
garść orzechów włoskich
natka pietruszki (2 łyżki)

Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 stopni. Ostrym nożem zetnij płaskie kapelusze z pomidorów, łyżeczką wybierz miąższ do wysokiego garnka. Zmiksuj blenderem na gładki, gęsty przecier. Zmiksowany miąższ podgrzej. Kuskus włóż do miski, zalej podgrzanym miąższem (tak aby przykrywał kaszę na około 1 cm), przykryj talerzem lub pokrywką i odstaw na
5 minut, aby kuskus napęczniał. Rozgrzej patelnię, wrzuć na nią orzechy i praż 2 minuty, następnie je posiekaj. Pietruszkę posiekaj, mozzarellę pokrój na małe kawałeczki. Orzechy, natkę pietruszki i mozzarellę dodaj do kuskusu, wymieszaj. Otrzymanym farszem wypełnij wydrążone pomidory. Przykryj kapeluszami. Faszerowane pomidory przełóż do naczynia żaroodpornego i wstaw do rozgrzanego piekarnika na około 10 minut.
Autor: Joanna Prządo - Grelich
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Dodatek
Wiślica w obiektywie

Kurier Wiślicki to pismo szkolno - lokalne, które powstało w listopadzie 2017 roku. Dzięki
przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Jarosława Jaworskiegom udało kontynuować się rozpoczętą współpracę między szkołami a urzędem, czego owocem jest ww. pismo.
Kurier Wiślicki jest półrocznikiem, który ukazuje się na stronach internetowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz

Urzędu

Miasta i Gminy Wiślica. Opiekunem zespołu redakcyjnego jest Joanna Prządo - Grelich, nauczycielka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiślicy. Kurier tworzony jest przez
uczniów i nauczycieli zarówno z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 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.

