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21  września 2019 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej poseł Krzysztof Lipiec – 

prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości otrzymał tytuł Honorowego 

Obywatela Wiślicy.  Poseł Lipiec to druga po profesorze Glińskim osoba, która  została 

wyróżniona tym zaszczytnym tytułem.   Jak podkreślają władze Wiślicy Krzysztof  

Lipiec  ma ogromne zasługi w promocji i wspieraniu Wiślicy. Poseł znacząco przyczynił się 

do tego, aby miejscowość ponownie stała się miastem.  XV sesja Rady Miejskiej zakończyła 

się występem artystycznym dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Wiślicy.  

 

Magdalena Czyszczoń, Anna Gaweł, Patrycja Piotrowska  

Joanna Prządo - Grelich  

Aktualności miejskie  

 Kolejny Honorowy Obywatel Wiślicy 

   Doroczna  kwesta na cmentarzu  

 

Jak co roku podczas uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w 

Gorysławicach prowadzono kwestę, której celem jest  odnowa najstarszych pomników 

znajdujących się na naszym cmentarzu.  Wśród kwestujących mogliśmy spotkać między 

innymi burmistrza Wiślicy Jarosława Jaworskiego, radnych gminy, strażaków ze straży 

ochotniczych z Wiślicy, Kuchar i Kobylnik oraz  nauczycieli i uczniów z wiślickiej 

podstawówki.     



 Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe 

wpisane w kalendarz uroczystości organizowanych w Wiślicy. Jest wyrazem szacunku dla 

dokonań przodków, walczących w obronie naszej ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej        

i patriotycznych doświadczeń.   

Wiślickie obchody  Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji naszej 

ojczyzny w Bazylice Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy  pod 

przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława Stępnia.Po nabożeństwie uczestnicy obchodów, w 

twym  przedstawiciele władz gminnych i kościelnych udali się pod pomnik  upamiętniający 

ofiary II wojny światowej, aby  oddać hołd tym, którzy okupili wolność naszej małej ojczyzny 

swoją krwią a nawet życiem.  

 

     Gminne obchody Święta Niepodległości 
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Pomimo przenikliwego zimna i mgły kwestującym udało się zebrać 5 963,47 złotych, 2 dolary 

amerykańskie   i   2,5 euro.  

Magdalena Czyszczoń, Anna Gaweł, Patrycja Piotrowska, 

Joanna Prządo - Grelich 

   

Aktualności miejskie  
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Aktualności miejskie  

 Podniosłość tego dnia uświetniły tradycyjna już akcja kotylionowa zorganizowana przez 

nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy oraz niepodległościowy 

koncert Strażackiej Orkiestry Dętej pod batutą Radosława Czajki.  

Amelia Strączek  

Joanna Prządo - Grelich  
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To już kolejny kiermasz, którego organizatorem jest świetlica   Zespołu  Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy. 15.12.2019 roku mieszkańcy Wiślicy mieli możliwość nabycia 

świątecznych ozdób, własnoręcznie wykonanych przez nauczycieli, którym jak zawsze 

przyświecał  szczytny cel. Tym razem dochód ze sprzedaży  przeznaczony został dla Nikodema 

Śledzia z Łatanic, który od lat choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz epilepsję.  Na 

stanowisku można było  znaleźć prawdziwe rękodzieła m.in. bombki, stroiki i choinki, które 

wykonane zostały z naturalnych materiałów. W świątecznych ozdobach dominowała czerwień,  

złoto i srebro.  

 

Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska, Julia Solarska, 

Joanna Prządo - Grelich  

Świąteczny kiermasz na szczytny cel 

Aktualności miejskie  
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Mieszkańcy Wiślicy hucznie przywitali Nowy Rok 

31 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Jacek Gocyk wraz z mieszkańcami Wiślicy hucznie powitali Nowy Rok    

20192020. Tradycyjnie jego początek obwieściły syreny  Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiślicy        

a także  pokaz sztucznych ogni. Nie zabrakło szampana dla dorosłych oraz słodkiego 

poczęstunku dla dzieci. Na wiślickim rynku zarówno starsi jak i młodsi, bawili się przy 

dźwiękach muzyki. 

Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska, Julia Solarska 

Joanna Prządo - Grelich  

 

Aktualności miejskie  
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa, jednodniowa zbiórka charytatywna        

w kraju, podczas której szaleństwo ogarnia całą Polskę. Co roku w tę  styczniową niedzielę  

liczą się tylko gorące serca i chęć pomagania innym. 

12 stycznia 2020 roku odbył się  28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas 

którego zbierano fundusze na dziecięcą medycynę zabiegową. Uczniowie i nauczyciele z 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy po raz kolejny grali z fundacją Jurka Owsiaka.     

W tym dniu na ulice  Wiślicy  wyszło 31  wolontariuszy, którzy chęć kwestowania zgłosili 

dwa miesięcy wcześniej. Tak jak zawsze uczniowie   spotkali się z ogromną życzliwością oraz  

ofiarnością mieszkańców naszego miasta, dzięki którym udało się zebrać 10 382,96 zł.  

Tradycyjnie w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy młodzi aktorzy z wiślickiej 

podstawówki zaprezentowali swój talent,  wystawiając przedstawienie jasełkowe dla 

społeczności lokalnej.  

 

       Amelia Strączek 

        Joanna Prządo - Grelich 

Aktualności miejskie  

   Po raz kolejny grali z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

17 września 2019 roku VIII klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy, korzystając     

z zaproszenia posła Krzysztofa Lipca, wzięły  udział w wycieczce do Warszawy. Celem 

podróży było zwiedzenie siedziby Sejmu Rzeczpospolitej – najważniejszego organu władzy 

ustawodawczej.  Po przybyciu na miejsce, poseł Lipiec oprowadził młodzież po sejmowych 

pomieszczeniach i  przybliżył  im ich historię. Uczniowie zwiedzili najważniejsze 

pomieszczenia budynku, w tym salę obrad, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dla obywateli 

naszego kraju.  Ostatnim   punktem wycieczki był obiad w sejmowej restauracji, a po nim 

spacer na warszawską starówkę.  

 

Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska, Julia Solarska  

Kurier wiślicki,   numer 7  
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  ZSP w Wiślicy... 

Aktualności  z lokalnych szkół  

29 września 2019 roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy 

po raz kolejny wzięli udział w rajdzie pielgrzymkowym  na Święty Krzyż, który w tym roku 

odbył się już po raz  XX. Od samego początku wyprawy  wszystkim dopisywały humory, na co 

wpływ miała również  pogoda, która w tym dniu była słoneczna  i  bezdeszczowa.  40 

piechurów pokonało 10 kilometrów, idąc trasą „Romańską”   z Grzegorzowic  przez Starą       i 

Nową Słupię aż na Święty Krzyż.  W trakcie sobotniej wędrówki uczestnicy podziwiali piękno 

Gór Świętokrzyskich i nawiązywali wzajemne relacje.  Ostatnim punktem sobotniej eskapady 

była msza świętej  pod przewodnictwem biskupów  kieleckich  Jana Piotrowskiego i Mariana 

Florczyka oraz biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.  

 

Anna Gaweł 

Joanna Prządo - Grelich  

Jubileuszowy rajd na Święty Krzyż 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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11 października 2019 

r. w ZSP w Wiślicy odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy, 

przepiękna dekoracja hali, przygotowany sprzęt, zebrani goście - wszystko po to, aby 

ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. 

 Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części 

artystycznej,  w niezwykłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym 49 pierwszaków 

ślubowało być dobrymi Polakami, godnie zaprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i 

nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Joanna 

Białkiewicz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. W klasach wychowawcy wręczyli 

pierwszakom dyplomy a rodzice upominki.  

W drugiej części tak uroczystego dnia odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Uczniowie szkoły piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku 

szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie 

docenili      i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego 

poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. 

 
Anna Kaleta 

 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Ślubowanie klas pierwszych oraz akademia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej 
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15 października uczniowie klas 1-3 pojechali do Kielc do Teatru Kubuś  na spektakl „A niech 

to gęś kopnie”.  Przedstawienie jest  mądra opowieścią, pełną humoru o przyjaźni, szczęściu   

i poszukiwaniu swego miejsca na ziemi. Dzieciaki były świadkami bardzo zabawnych, ale      

i zapierających dech w piersiach wydarzeń  z gatunku komedii niemalże kryminalnej. 

Tytułowa Gęś ratując  z opresji mieszkańców kurnika, postanawia ofiarować Lisowi siebie 

samą jako…danie główne. Niestety drapieżnik okazuję się być tą ofertą niezainteresowany. 

Chcąc pozbyć się natrętnej gęsi, postanawia zaproponować ją swojemu kumplowi- Wilkowi. 

Przy bliższym poznaniu chuda i gadatliwa Gęś zyskuje jednak znacznie w oczach Lisa i  

zdobywa  jego sympatię. W spektaklu zobaczyliśmy dowcipne, zarówno płaskie jak i 

przestrzenne lalki, odwołujące się do sztuki Paper Artu. Usłyszeliśmy muzykę, będącą 

fascynująca zabawą różnymi dźwiękami.   

 

Anna Kaleta  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Wycieczka  do Teatru  Kubuś  
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W dniu 17. i 18.10.2019 r. klasy piąte i szóste ZSP w Wiślicy miały okazję obejrzeć spektakl  w 

Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie pt. „Mity greckie. Wyprawa po ambrozję”. Autorem  i 

reżyserem sztuki jest Tomasz Man.  „Mity greckie” – to swoista kompilacja dwóch światów, 

starożytnego i współczesnego.  Przewodniczką po nich jest młoda dziewczyna o imieniu Helena, 

w którą wcieliła się Monika Wenta. Wyrusza ona w podróż „w czasie” do antycznej Grecji, by 

zdobyć pokarm bogów  - ambrozję, która mogłaby wyleczyć jej chorą mamę. W czasie wyprawy 

towarzyszy jej Posejdon (gdański Neptun),  odsłaniający przed bohaterką i widzami całą plejadę 

olimpijskich bogów i bogiń, ich rodowody, sfery działalności, a także … jakże ludzkie słabości, 

uczucia, namiętności, kaprysy. Twórcy spektaklu z dużą dozą humoru bawią się mitologicznymi 

metaforami, łącząc poszczególne sceny piosenkami i rockową muzyką na żywo, co najbardziej 

podobało się młodej publiczności. Gromkie brawa, wieńczące musical, były dowodem na to, że 

sztuka podobała się młodzieży i tę aprobatę uczniowie chętnie wyrażali. 

Miłym akcentem na koniec były słoiczki wypełnione „ambrozją”, które można było nabyć przy 

wyjściu z Teatru. 

Czyżby zatem mamy szansę być – jak greccy bogowie – nieśmiertelni i wiecznie młodzi ? 

 

Elżbieta Morasiewicz  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Wycieczka klas piątych i szóstych do 
Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie    

25 października uczniowie klasy III a i III b udali się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Na 

miejscu czekał na nas p. Kalinowski – leśniczy, który przeprowadził pogadankę na 

temat  „Warstwy lasu, rodzaje drzew i krzewów”.  

Dzieci  podczas długiego spaceru obserwowały jesienny  las, słuchały jego odgłosów, 

obserwowały rośliny i zwierzęta w ich naturalny środowisku.  

Trzecioklasiści w lesie 
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Trzecioklasiści przeprowadzili wywiad z leśniczym na temat jego pracy, zadań jakie musi 

wykonywać.  Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o lesie w quizie, który 

przeprowadził gospodarz.  Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek przekazany  przez 

Lasy Państwowe. Zajęcia  w terenie odbyły się dzięki współpracy z Nadleśnictwem 

Pińczów       w ramach realizacji zadań innowacji pedagogicznej „Miasto Wiślica i okolice”. 

 

             Ewa Wilk  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Od września 2019r. w ZSP w Wiślicy  klasy 1-3 realizują   projekt edukacyjny „Zdrowo jem, 

wiem co jem”. Projekt podzielony jest na 3 etapy- jesień, zima oraz wiosna. 

Zdrowie to oprócz aktywności fizycznej również odpowiednia dieta. Nic tak dobrze nie 

wpływa na zdrowie dzieci niż odpowiednio zbilansowane posiłki, zawierające mnóstwo 

witamin       i składników odżywczych. 

Celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania: 

poszerzania wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, uświadamiania roli właściwego odżywiania 

dla zdrowia, poznanie głównych składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia, 

kształtowanie nawyku spożywania świeżej żywności a także poznanie zasad savoir-vivre przy 

stole. 

 

Anna Kaleta  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Projekt edukacyjny „Zdrowo jem, wiem co jem” 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Uczniowie pamiętają  

Listopad to dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy ich 

życie,  porządkujemy groby, zapalamy znicze. Aby uczcić pamięć dla  życia i dokonań tych, 

którzy związali się z historią naszej  miejscowości Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy 

przystąpił do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. W ramach projektu 

uczniowie z klasy VI a pod opieką dyrektor szkoły pani Joanny Białkiewicz odwiedzili groby 

zmarłych nauczycieli, którzy na zawsze wpisali się w historię szkoły w Wiślicy.  Młodzież 

uporządkowała oraz zapaliła symboliczne znicze na grobach:  Anny Gocyk, Małgorzaty 

Gruchały, Józefa Kwaśniewskiego, Stefana Marca, Tadeusza Pałysa, Honoraty i Jana 

Południkiewiczów  oraz  Stanisława Szota. 

Magdalena Czyszczoń, Anna Gaweł    

Kurier wiślicki,   numer 7  
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7.11.2019 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły gościli u siebie dzieci z przedszkola w 

Brzostkowowie. Przedszkolaki przyjechały ze swoimi paniami zwiedzać naszą 

miejscowość.  Spotkanie zaczęło się przedstawieniem w formie teatrzyku jednej z naszych 

legend - „Legendy o Psiej Górce”. Nie zabrakło również radości i uśmiechów przy wspólnych 

zabawach muzyczno-rytmicznych. Wszyscy świetnie się bawili. W przyjemnej atmosferze czas 

szybko upłynął.  

 

Agnieszka Król 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Wizyta przedszkolaków z 
Brzostkowa 
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Dzień Niepodległości przypomina o burzliwych losach  naszej Ojczyzny, walce o wolność, 

opowiada  o bohaterstwie pokoleń, które odeszły. 

8 listopada 2019 roku cała społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Wiślicy uroczyście 

uczciła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla upamiętnienia tej ważnej daty 

uczniowie klas 4-8 pod kierunkiem pań: Barbary Ciapały, Ewy Gaweł, Elżbiety Morasiewicz, 

Edyty Wojtaszek, Sylwii Złockiej, przygotowali uroczysty akademię, która była okazją do 

wysłuchania wierszy, pieśni oraz poznania faktów historycznych dotyczących tej wyjątkowej dla 

każdego Polaka rocznicy.  

 

Anna Gaweł  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Szkolne obchody   

Dnia Niepodległości  

Kurier wiślicki,   numer 7  
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 08.11.2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy odbyło się uroczyste pasowanie na 

Przedszkolaka. Wszystkie dzieci były bardzo podekscytowane, ponieważ przygotowały wraz ze 

swoimi nauczycielkami niespodziankę artystyczną dla przybyłych gości. Wśród zaproszonych 

gości nie zabrakło rodziców, dziadków oraz oczywiście pani dyrektor Joanny Białkiewicz, która 

uroczyście powitała wszystkich i życzyła miłych wrażeń podczas przedstawienia. Wszyscy 

goście oczekiwali z niecierpliwością rozpoczęcia występu, w którym udział brali najmłodsi. Jako 

pierwsze zaprezentowały się dwie grupy 4-latków otwierając uroczystość powitalnym tańcem, a 

następnie wierszem. Cała sala rozbrzmiewała gromkimi brawami, a uśmiechy na twarzach 

zebranych gości i Pani Dyrektor widniały przez całe przedstawianie. Swoje pierwsze spotkanie 

ze sceną, a więc debiut miały 3-latki, które w bardzo skocznej poleczce pokazały swoje 

umiejętności oraz zaangażowanie. Można było dostrzec łezkę wzruszenia w oku niejednej 

osoby. Najstarsze przedszkolaki, a więc 6-latki swój kunszt artystyczny zaprezentowały podczas 

recytacji wiersza, który podkreślał doniosłość, a zarazem opisywał emocje towarzyszące 

dzieciom rozpoczynającym swoją przygodę w przedszkolu. Nie można zapomnieć o grupie 5-

latków, która swoim układem choreograficznym do piosenki „Chocolate” urzekła wszystkich 

widzów. Oprócz części artystycznej przedszkolaki musiały zdać egzamin, który pozwalał na 

przejście do kolejnych etapów uroczystości. Dzieci odpowiadały na pytania związane z obecna 

porą roku i darów jesieni. Przed testem wiedzy stanęli także rodzice, a ich egzamin dotyczył 

obyczajów panujących w przedszkolu. Przed oficjalną częścią uroczystości przedszkolaki 

złożyły słowa przysięgi, po których nadszedł moment zaproszenia wierszem Panią Dyrektor do 

uroczystego Pasowania na Przedszkolaka. Każde pasowane dziecko otrzymało medal 

Przedszkolaka, aby odznaczyć ten wyjątkowy dzień, a także pozostawić miłą pamiątkę. 

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka zakończyła się wielkim sukcesem. Każda grupa 

przedszkolna zaprezentowała swoje zdolności taneczne, recytatorskie oraz wokalne. Dzieci z 

uśmiechem na twarzy wróciły do domu ze swoimi rodzicami. 

Autor: Ewelina Ścisło 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
  Pasowanie na 
Przedszkolaka 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Głośne czytanie niesie za sobą szereg zalet i ma ogromny wpływ na rozwój dziecka.  W ramach 

Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania  razem Gangiem Słodziaków zdecydowaliśmy się 

przystąpić do tak istotnego przedsięwzięcia. Nasza akcja miała miejsce w sali gimnastycznej, 

na której zgromadzili się wszyscy uczniowie młodszych klas, by wspólnie celebrować 

niezwykłe wydarzenie. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy panie uczące w klasach 

pierwszych oraz panią pracującą na świetlicy szkolnej.   Wszystkie z nich doskonale wiedzą, 

jak ogromną rolę odgrywa głośne czytanie i chętnie przyłączyły się do owej koncepcji. Dzieci z 

wielkim zainteresowaniem wysłuchały czytanych utworów. Co więcej, miały również okazję 

wziąć czynny udział w akcji i z pomocą nauczycieli przygotowały kolorową dekorację. Można 

na niej odnaleźć głównych bohaterów przedsięwzięcia, czyli sam Gang Słodziaków. Całości 

towarzyszyła dodatkowa rozrywka w postaci bajek i piosenek  z repertuaru „Gang 

Słodziaków”. Wydarzenie urozmaiciło codzienne życie szkoły i pokazało zarówno nam- 

nauczycielom, jak i młodszym uczestnikom jak ogromną rolę odgrywa książka i głośne 

czytanie.  

Ewa Gaweł 
 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

  Wizyta w teatrze w Tarnowie 

 

14 listopada uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły udali się do tarnowskiego teatru im. 

Ludwika Solskiego oglądać spektakl „Mały Książe” reżyserstwa Cezarego Domagały. 

Nasi widzowie z wielkim zainteresowaniem śledzili wizyty  małego chłopca na 

poszczególnych planetach. Spotkania z mieszkańcami dały sposobność do rozważań o 

najważniejszych sprawach w życiu człowieka: o miłości, przyjaźni i odpowiedzialności za 

drugiego człowieka. Była to dla nas bardzo ważna lekcja. 

 

Karolina Wanat-Kucięba 

 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Jesienią w Zespole Szkolno - Przedszkolny  w Wiślicy odbył się konkurs ,,Wiślica i okolice w 

jesiennej szacie".  Wybór najładniejszych fotografii był nie lada wyzwaniem. Spośród licznych 

prac uczniów,  zwycięzcami zostały: Alicja Koźmińska, Amelia Madej, które zajęły I miejsce,   

Magdalena Czyszczoń,  która zajęła II miejsce oraz Anna Kucharska, która otrzymała 

wyróżnienie. Wszystkie prace są niezwykle urokliwe i prezentują pełen profesjonalizm.   

 

Magdalena Czyszczoń, Anna Gaweł  

 Rozstrzygniecie konkursu „Wiślica  
i okolice w jesiennej   szacie”  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

 

21 listopada  przedszkole w Wiślicy spotkała miła niespodzianka. Z wizytą przybył Dyrektor 

Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan 

Józef Cepil w towarzystwie naszego burmistrza pana Jarosława Jaworskiego. Celem wizyty gości 

było przekazanie upominków od „Świętego Mikołaja”. Przedszkolaki otrzymały  gry edukacyjne, 

gadżety i słodycze. Dzieci podziękowały panu dyrektorowi oraz panu burmistrzowi za odwiedziny 

i wręczyły własnoręcznie przygotowane ozdoby świąteczne. Nie zabrakło również pamiątkowych 

zdjęć. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i życzliwej atmosferze. 

  

  

Agnieszka Król 

Dyrektor  Świętokrzyskiego  Oddziału  Regionalnego  
Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  z 

wizytą  u przedszkolaków 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Jak co roku w ostatnich dniach  listopada uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Wiślicy wzięli udział w andrzejkach. Wieczór wróżb i zabawy rozpoczął się  o godzinie 16.00. 

Każda z klas w swoim gronie  kultywowała tradycje związaną z wigilią św. Andrzeja. Nie za-

brakło przepowiedni, ciekawych konkursów  i zabaw, które pozwoliły oderwać się od rzec-

zywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Między wróżbami w klasie, a wspólnym 

tańcem na sali gimnastycznej, uczniowie mogli posiedzieć przy pysznym poczęstunku przygo-

towanym przez rodziców. O oprawę muzyczną zadbał  ksiądz Sebastian Wojewski, który bar-

dzo dobrze spełnił się w roli andrzejkowego  didżeja. Tego wieczoru wszyscy bawili się 

wspaniale.  

 

Anna Kaleta, Joanna Prządo-Grelich, Karolina Wanat-Kucięba  

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 

Andrzejki  
  



Str . 25  

Aktualności  z lokalnych szkół  

Zgodnie z tradycją 6 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  obchodziliśmy dzień 

św. Mikołaja. W tym roku nasi uczniowie spędzili to wyjątkowe święto  trochę inaczej niż 

zawsze.  Jedna z sal lekcyjnych oraz świetlica na kilka godzin zamieniły się w sale 

kinowe. Przed seansem wszyscy uczniowie mogli zakupić popcorn  i soczek, by poczuć 

się jak w prawdziwym kinie. Uczniowie  klas 1-3 obejrzeli bajkę  pt. „ Grinch. Świąt nie 

będzie”, a dzieciaki z  klas 4-6 wzruszający film „Był sobie pies”.  

Dużą atrakcją dla klas 7-8 okazała się miejska gra terenowa, polegająca na poszukiwaniu                      

w Wiślicy Mikołaja, który ku zdziwieniu uczniów okazał się „nie świętym Mikołajem”, 

lecz Mikołajem Rejem i Mikołajem Kopernikiem. Gra wywoła mnóstwo pozytywnych 

wrażeń. Dzięki niej młodzież  mogła wykazać się  swoją wiedzą o średniowiecznej 

Wiślicy,  a także sprytem   i spostrzegawczością.  

 

Anna Kaleta, Joanna Prządo-Grelich, Karolina Wanat-Kucięba  

 

  ZSP w Wiślicy... 
Mikołajki   

Kurier wiślicki,   numer 7  



Kurier wiślicki,   numer 7  Str . 26  

Święta Bożego Narodzenia to piękny czas pełen miłości, pojednania i wzruszeń, z którym 

wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka. W naszej szkole tradycyjnie, odbyły 

się one już po raz 22.  

Spektakl słowno – muzyczny zatytułowany„ A my do Betlejem…”, był dziełem szkolnej 

grupy teatralnej, działającej pod opieka S. Złockej. Mali aktorzy z 

wielkim przejęciem odgrywali swoje role i starali się przekonać licznie zgromadzoną 

widownię, co jest istotą Bożego Narodzenia. Przedstawienie wzbogaciły piękne kolędy i 

pastorałki śpiewane przez zespół wokalny pod kierunkiem E. Wojtaszek i E. Gaweł oraz 

układy taneczne w wykonaniu szkolnych zespołów Puls i Pulsik, których opiekunkami są  

M. Szaruga, A. Majcher. 

Jasełka rozpoczęli najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Piękny taniec Mikołajów, 

przygotowali pod kierunkiem  Beaty Szalbirak. 

W widowisku jasełkowym widzieliśmy: Anioły, Diabla ze świecącymi rogami i Śmierć        

z ostrą kosą. Nie zabrakło także Heroda. Do szopki podążali pastuszkowie i trzej królowie 

pragnąc złożyć pokłon nowonarodzonemu Jezusowi i jego matce Maryi. 

Całości dopełniała nastrojowa dekoracja przygotowana przez  M. Boberek i A. Klepacz. 

Wspaniałą akustykę przedstawienia zapewnił ks. S. Wojewski. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali refleksyjną pastorałkę pt. „ Tylko jeden jest 

taki dzień”. Słowa pieśni zapewne długo pozostaną w naszych sercach, podobnie jak piękne, 

refleksyjne przesłanie. 

Pani dyrektor Joanna Białkiewicz podziękowała młodym artystom oraz ich opiekunom za 

przygotowanie wyjątkowych jasełek,  złożyła także świąteczne życzenia przybyłym na 

uroczystość rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. 

 

 

Sylwia Złocka  

 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
„A my do Betlejem…”   

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=348&w=przej%C4%99ciem&s=1009
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=343&w=jase%C5%82ek&s=1009
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Od października 2019r. do stycznia 2020r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy 

trwał konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII, którego celem było propagowanie 

poprawnej pisowni, a także motywowanie dzieci i młodzieży do doskonalenia własnych 

umiejętności w zakresie ortografii.  

Co miesiąc uczniowie pisali jedno dyktando, którego tekst  przygotowywały panie   M. 

Przybysławska oraz E. Morasiewicz. W styczniu wyłoniono  uczniów z klas IV- VIII z 

największą ilością punktów, zdobytych z dotychczasowych dyktand. Z każdej klasy 

wygrywał uczeń, który w pracy finałowej popełnił najmniejszą liczbę błędów. Zwycięzcy 

otrzymali zaszczytny tytuł  MISTRZA ORTOGRAFII.  

A oto oni: 

1.  Alicja Niziolek z kl. IV 

2.  Magdalena Buczak z kl. V 

3.  Karolina Nowak z kl. VI 

4.  Bartłomiej Janisz z kl. VII 

5. Kamil Olender z kl. VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Morasiewicz, M. Przybysławska  

Aktualności  z lokalnych szkół  

  ZSP w Wiślicy... 
Rozstrzygnięcie szkolnego 
konkursu ortograficznego 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych...  

Dnia 17 września 2019r. uczniowie kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych 

udali się do Warszawy. Celem wycieczki było zwiedzanie Sejmu RP. Uczniowie zostali 

przywitani przez posła Krzysztofa Lipca, który zaprowadził wszystkich do sali plenarnej. 

Wrażenie było ogromne: piękna sala, z wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, 

fotelem Marszałka RP, Prezydenta RP, a na ich tle flaga narodowa z godłem Polski. Pani 

przewodnik zapoznała uczniów z historią polskiego parlamentaryzmu. Było to wyjątkowe i 

niezapomniane przeżycie tym bardziej, że dla wszystkich była to pierwsza wizyta w sejmie. 

 

Lidia Boksa 

Wizyta w Sejmie RP 

     Tydzień Sportu  

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu 

odbyły się w naszej szkole międzyklasowe zawody 

sportowe w kilku dyscyplinach. Uczniowie klas IV-VIII 

zmagali się w rozgrywkach piłki ręcznej, piłki nożnej czy 

siatkówki. W celu promocji zdrowego odżywiania 

uczniowie na zajęciach technicznych przygotowali 

zdrowe śniadanie - kanapki z dużą ilością świeżych 

warzyw. Uczniowie mieli też okazję skosztować 

produktów mlecznych wytwarzanych     z mleka koziego. 

Były to sery, masło oraz świeże mleko. Zanim przystąpili 

do uczty, zostali zapoznani z zasadami zdrowego odżywiania. Dowiedzieli się, jak powinni 

jeść, ile porcji warzyw i owoców dziennie spożywać.  

Anna Kotecka  

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Z tej okazji w Szkole 

Podstawowej w Skotnikach zorganizowana została akcja głośnego czytania dla uczniów, 

społeczności szkolnej oraz grupy przedszkolnej. Celem akcji było promowanie głośnego 

czytania dzieciom oraz kształtowanie wśród uczniów postawy czytelniczej. Tego dnia         

w szkole starsi uczniowie oraz pani dyrektor Lidia Boksa odczytali zebranym uczniom 

ciekawą książkę dla dzieci "Przyjaciele mogą wiele, czyli magia leśnej polany" Renaty 

Piątkowskiej. Tym samym zachęcając dzieci do lektury ulubionych książek. Ogólnopolski 

Dzień Głośnego Czytania to święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. 

Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. 

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy pani Marzeny Glombinskiej. Przebiegało w 

miłej i przyjemnej atmosferze, na pewno na długo zostanie wszystkim w pamięci.  

 

Marzena Głombińska 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 
  Ogólnopolski Dzień Głośnego    

Czytania 
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Dnia 11 października odbyło się ślubowanie klasy I. Uczennice - Madzia i Ania zostały 

oficjalnie przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Zaprezentowały piosenki i wierszyki, 

których pod okiem wychowawczyni - pani Zofii Gawęckiej, nauczyły się od początku roku 

szkolnego. Uczennice uroczyście ślubowały dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie            

i świecić przykładem. Pani dyrektor, tradycyjnie, dokonała pasowania oraz wręczyła upomin-

ki i dyplomy. Również rodzice przygotowali na ten dzień niespodziankę dla najmłodszych 

uczennic. 

Tego dnia odbył się również apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie podziękow-

ali swoim wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie. 

Przedstawili również zabawny skecz, w którym z przymrużeniem oka, oceniali nauczycieli.  

 

Anna Kotecka 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

Ślubowanie klasy I 



Dnia 10 października odbył się apel z okazji Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie klasy 

VIII przygotowali krótkie wystąpienie, w którym podkreślili rolę języków obcych w codzien-

nym życiu. Zaprezentowali sposoby nauki i zachęcili młodszych kolegów do uczenia się 

języków. 

 

Anna Kotecka 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

     Dzień Języków Obcych 

  SP w Skotnikach Dolnych... 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

Aktualności  z lokalnych szkół  

Dnia 16 października uczniowie klas IV-VIII wyjechali do Teatru im. Ludwika Solskiego   

w Tarnowie na spektakl pt. "Mity Greckie. Wyprawa po ambrozję". Główna bohaterka 

przedstawienia - mała dziewczynka przeprowadziła nas przez świat mitów, zapoznała z ró-

żnymi bogami i zabrała w wiele ciekawych miejsc. Dzięki tej podróży nauczyła siebie (i nas) 

wielu rzeczy. Całość przedstawienia oprawiona była muzyką graną na żywo na gitarze          

i perkusji. Bardzo się nam to przedstawienie podobało.  

 

Anna Kotecka 

 Na spektaklu teatralnym 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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W dniu 18 października odbyły się w naszej szkole zajęcia z kodowania. Uczniowie pracowali     

w dwóch grupach pod opieką pani Anny Koteckiej. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas I- 

III. Dla nich zostały przygotowane materiały z kodowania bez prądu. Dzieci grały w grę Cody 

Roby, a ich zadaniem było zaprogramowanie ruchów robota.   

Druga grupa, uczniowie klas IV i V, pracowali w programie Scratch. Ich zadaniem było 

stworzenie interaktywnej gry według własnego pomysłu.  

Dzięki zajęciom z kodowania uczniowie mogli rozwinąć logiczne myślenie, umiejętność 

współpracy w grupie oraz wyciągania wniosków. 

 

Anna Kotecka 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

  Code Week – tydzień kodowania 
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Aktualności  z lokalnych szkół  

20 X 2019 roku nasi mali misjonarze wzięli udział w obchodach Niedzieli Misyjnej. Pamiętając   

o słowach Papieża Franciszka, który wzywał do modlitwy za misje, zaangażowali się  w przygo-

towanie Liturgii Mszy św. W pięknych, kolorowych strojach uczestniczyli w nabożeństwie, 

przygotowując śpiew, czytania, modlitwę powszechną w intencji misjonarzy oraz złożyli dary na 

ołtarzu: świecę, chleb, własnoręcznie wykonany różaniec misyjny oraz skarbonkę, aby poprzez 

modlitwę  i dar materialny wyrazić solidarność z rówieśnikami w krajach misyjnych, uczestniczy-

li także w nabożeństwie różańcowym modląc się w intencji misjonarzy i misjonarek oraz tych do 

których są posłani. Wszystkim uczestnikom, a szczególnie tym uczniom, którzy pięknie przebrali 

się w stroje przypominające dzieci z różnych kontynentów serdecznie dziękuję jak również ich 

rodzicom za wszelką pomoc.  

Joanna Zych 

  SP w Skotnikach Dolnych... 

      Niedziela Misyjna 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

      Miesiąc misyjny 

W tym szczególnym miesiącu, który Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem 

Misyjnym mali misjonarze z naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody tego miesiąca. Już na 

początku października wzięli udział w konkursie na: " Najciekawszy różaniec misyjny", zostały 

także przeprowadzone katechezy misyjne z wykorzystaniem filmu: " Dzieci pomagają dzieciom" 

gdzie uczniowie mogli zapoznać się z niełatwą pracą misjonarzy. Nasi mali misjonarze także 

zaangażowali się w akcję uCZYNek Wiary- Rowery dla katechistów w Afryce organizowanej 

przez MIVA Polska. Aby przeprowadzić tą akcję, przy współpracy z rodzicami został przeprow-

adzony kiermasz słodkości gdzie były sprzedawane ciasta, ciasteczka, rogaliki i inne smakołyki . 

Dochód przeznaczony był na rower dla misjonarza. Uczniowie zebrali 411 złotych jest to kwota 

niewystarczająca na zakup roweru, ale dzięki hojności ks. proboszcza sfinalizowaliśmy zakup. 

Brak transportu w wielu regionach Afryki sprawia, że katechiści muszą wędrować pieszo po kil-

kanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Rowery byłyby dla nich wielkim udogodnieniem. 

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc katechistom na misjach w sprawniejszym dotarciu do ludzi         

z nauką wiary chrześcijańskiej. Wszystkim za wszelką pomoc dziękuję.  

 

Joanna Zych 
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

              Pamiętamy! 

 W ramach akcji "Szkoła pamięta" 25.10.2019 r. uczniowie SP w Skotnikach Dolnych wraz z 

wychowawczyniami i panią dyrektor wybrali się na spacer na cmentarz, aby zapalić znicze na 

opuszczonych grobach. Dla dzieci to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o swoim 

regionie        i mieszkańcach, których już nie ma. Celem spaceru było oddanie hołdu żołnierzom, 

którzy zginęli podczas II Wojny Światowej w walce o wyzwolenie Polski spod okupacji oraz za-

palenie zniczy na ich grobach. Pogoda była słoneczna, a więc podziwialiśmy cmentarz w 

jesiennej odsłonie. Wracając do szkoły, zatrzymaliśmy się przy Grobie Nieznanego Żołnierza i 

odczytaliśmy tablicę nagrobkową na mogile, gdzie dzieci postawiły znicze.  

Marzena Głombińska 

 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Dnia 5 listopada 2019r. w ramach obchodów Światowego Dnia Postaci z Bajek naszą szkołę 

odwiedziła pani Ewa Tarapata z Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju. Podczas spotkania 

uczniowie klas młodszych przenieśli się w krainę najpiękniejszych baśni i bajek. Najwięcej 

radości sprawiło im układanie puzzli z postaciami bajkowymi oraz zabawa w kalambury, podczas 

której za pomocą gestów, ruchów i dźwięków przedstawiali tytuły bajek i baśni. Ponadto ucznio-

wie klas starszych wzięli udział w lekcjach bibliotecznych: "Historia książki" oraz " Gazeta                 

a czasopismo". Podczas pierwszej z nich poznali różne formy książki na przestrzeni wieków wraz 

z ich zaletami i wadami, począwszy od napisów naskalnych i tabliczek glinianych, a kończąc na 

współczesnych formach - e-bookach i e-papierze. 

W czasie drugiej lekcji uczniowie poznali różnice między czasopismem a gazetą, a w części 

warsztatowej nabyli umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w czasopismach. 

Zajęcia okazały się bardzo twórcze i dostarczyły uczniom wielu wrażeń. 

Lidia Boksa 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

      Lekcja bibioteczna 
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Dnia 8 listopada wzięliśmy udział w akcji Szkoła do Hymnu. O symbolicznej godzinie 11:11 
spotkaliśmy się wszyscy na szkolnym korytarzu, by odśpiewać 4-zwrotkowy hymn państwowy.  

  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

           Szkoła do Hymnu 

           Święto Niepodległości 

W dniu 8 listopada 2019r w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych obchodziliśmy 101 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie przygotowali montaż słowno - 

muzyczny, w którym przypomnieli wydarzenia z dziejów związane z odzyskaniem po 123 latach 

niewoli wolności. Widzowie mogli usłyszeć strofy pięknych wierszy patriotycznych i wsłuchać się 

w pieśni narodowe ,śpiewane przez tych, którzy gotowi byli złożyć ofiarę ze swojego życia na 

ołtarzu niepodległości.  

Lidia Boksa 
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Dnia 18 listopada 2019r. na zaproszenie pani dyrektor w ramach popularyzacji akcji społecznej 

"Podaruj wiersz", przybyła do naszej szkoły pani Ewa Tarapata z Biblioteki Pedagogicznej w 

Busku-Zdroju. Przybliżyła uczniom klas VII i VIII zasady akcji, rozdała tomiki wierszy Zbigniewa 

Herberta i papeterię. Uczniowie po wybraniu jednego utworu przepisali go odręcznie na papeterii  

i recytowali na forum klasy. Celem zajęć było kształcenie kompetencji czytelniczych i 

kultywowanie odręcznego pisania tekstów literackich w dobie komputeryzacji. Ponadto uczniowie 

klas młodszych uczestniczyli w warsztatach na temat: "W krainie Kubusia Puchatka i jego 

przyjaciół". Uczniowie układali puzzle, rozsypanki, wcielali się w bohaterów bajek. Zajęcia oka-

zały się bardzo ciekawe i twórcze.  

 

Lidia Boksa 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

      Akcja społeczna „Podaruj wiersz” 
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

           Wizyta w Rzędowie 

19 listopada 2019r uczniowie Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych wraz z nauczycielami 

wzięli udział w warsztatach ekologicznych organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Rzędowie. W czasie tych warsztatów uczniowie brali udział w licznych kon-

kusach i zabawach związanych z ekologią. Dowiedzieli się wielu ciekawych oraz pożytecznych 

rzeczy dotyczących segregacji śmieci i recyklingu. Panie prowadzące zajęcia odprowadziły nas 

po terenie zakładu i szczegółowo opowiedziały, jak odbywa się praca przy segregowaniu od-

padów. Były to bardzo interesujące zajęcia.  

 

Marzena Głombińska 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

 Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka 

20 listopada w naszej szkole świętowaliśmy 30 rocznicę uchwalenia Konstytucji o Prawach 

Dziecka. W ramach przygotowań do tego dnia uczniowie sporządzili gazetkę, ilustrując 

wybrane prawa, w klasach zostały przeprowadzone zajęcia w zakresie tej tematyki. 

Z tej okazji zorganizowano apel, podczas którego uczniowie zreferowali historię 

ustanowienia tego ważnego dokumentu, nakreślili rodzaj i formy pomocy, jaką udało się 

wykonać dzięki organizacji Unicef i przybliżyli dane dotyczące potrzeb i wsparcia dla 

najmłodszych. Występujący przypomnieli prawa, które przysługują każdemu dziecku i 

zaprezentowali je           w formie plakatów. Po zakończonej uroczystości dla naszych 

podopiecznych czekał słodki upominek. 

 
Nina Gawrońska 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

Stało się tradycją, że uczniowie naszej Szkoły włączają się w świętowanie Światowego Dnia 

Życzliwości. To szczególny dzień, w którym możemy okazywać innym swoją sympatię. 

Uśmiechnięte słońce z promieniami życzliwości witało wszystkich wchodzących do budynku 

szkoły. Członkowie samorządu uczniowskiego przypięli nauczycielom i uczniom czerwone 

serduszka. W strojach uczniów dominował kolor żółty, jako symbol radości. Opiekunki samo-

rządu uczniowskiego zorganizowały zabawy, quizy, w których zachęcano do okazywania sobie 

życzliwości w różnych sytuacjach. Wybraliśmy również wśród uczniów króla  i  królową 

życzliwośći. Na zakończenie imprezy wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodkimi pier-

nikami w kształcie serc. W tym dniu przyświecała nam myśl Marka Twaina "Życzliwość to 

język, który niesłyszący może usłyszeć i niewidomy zobaczyć". Bo przecież wzajemna życzli-

wość, grzeczność, uprzejmość, serdeczność są jak piękne kwiaty na kobiercu ludzkiego życia. 

Warto więc pieczołowicie pielęgnować i szanować to piękno. 

Zofia Gawęcka 

    Dzień Życzliwości 
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

      Andrzejki 

W czwartkowe popołudnie, 28 listopada, odbyła się zabawa andrzejkowa. Wszyscy 

uczniowie świetnie bawili się na szkolnej dyskotece. Nie zabrakło również tradycyjnych 

wróżb przygotowanych przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.  

Anna Kotecka 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

  Próbny Egzamin Ósmoklasisty 

W dniach 3-5 grudnia uczniowie klasy VIII pisali próbny egzamin ósmoklasisty z 

wydawnictwem Operon. Było to dla nich duże wydarzenie, gdyż cały egzamin odbywał się w 

takiej samej formie, jak właściwy egzamin, który będą pisać w kwietniu. 

Anna Kotecka 
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6 grudnia był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Z samego rana przewodniczący samorządu 

uczniowskiego wraz ze swoimi pomocnikami poczęstował wszystkich cukierkami. Następnie 

wyruszyliśmy do Kielc do kina. Młodsi uczestniczy naszej wycieczki wybrali "Krainę Lodu II", 

natomiast  starsi film zatytułowany "Haker". Był też czas na zrobienie sobie zdjęć w wiosce 

świętego Mikołaja, a nawet... z prawdziwym Mikołajem.  

 

Marzena Głombińska 

  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

                   Mikołajki 
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Okres Świąt Bożego Narodzenia ofiaruje niezwykłą okazję do kolędowania. 19 grudnia 

uczniowie przedstawili Jasełka wyreżyserowane przez całą społeczność szkolną pod opieką pani 

katechetki Joanny Zych. Mali aktorzy bardzo pięknie wcielili się w role biblijnych postaci gdzie 

ukazali grzech Adama i Ewy w Ogrodzie Eden, Zwiastowanie Maryi i Narodziny Pana Jezusa w 

Betlejem. Najmłodsi nasi uczniowie byli poprzebierani za różne zwierzątka,które otoczyły Nowo 

narodzone Dziecię. Widać było, że te role bardzo im się podobały. Spektakl uświetnił śpiew kolęd 

i pastorałek. W tym dniu naszą szkołę odwiedzili zaproszeni goście: ks. kanonik proboszcz Parafii 

Zagość Norbert Woszczek, pan Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Jaworski, radni i sołtysi 

naszych miejscowości, a także rodzice i dziadkowie. Po Jasełkach pani dyrektor Lidia Boksa pod-

ziękowała dzieciom za występ i złożyła wszystkim świąteczne życzenia jak również pan burmis-

trz podziękował małym aktorom za piękny występ i złożył życzenia.Po zakończonych Jasełkach 

wszyscy udali się na wspólną Wigilię, gdzie ks. proboszcz przybliżył jeszcze raz wydarzenia 

ukazujące nadejście Pana Jezusa, a później zostało odczytane Słowo Boże. Zgodnie z tradycją był 

opłatek, śpiew kolęd, wspólne śpiewanie kolęd i spożywanie potraw przygotowanych przez rodzi-

ców. Mamy nadzieję, że ten dzień długo zapadnie nam w pamięci. 

Joanna Zych 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

      Jasełka  
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  SP w Skotnikach Dolnych... 

Kurier wiślicki,   numer 7  



Kurier wiślicki,   numer 7  Str . 49  

Konkursy języka angielskiego 

 

W październiku odbyły się dwa szkolne konkursy języka angielskiego. Pierwszy z nich 

skierowany był do uczniów klas I - III. Zadaniem uczniów było przygotowanie słowniczka obraz-

kowego o dowolnej tematyce. Słownik miał zawierać 10 słów w języku angielskim i ich wizual-

izację dowolną techniką i w dowolnej formie. I miejsce zajęła uczennica klasy I - Madgalena 

Chlebicka, II miejsce - Maksymilian Rogowski, Malwina Maj, III miejsce - Anna Markiewicz, 

Bartosz Markiewicz 

Drugim konkursem był konkurs wiedzy o święcie Halloween skierowany do uczniów klas IV-

VIII. Zadaniem uczniów było samodzielne opracowanie zagadanień podanych przez nauczycieli 

organizatorów oraz rozwiązanie testu wiedzy. Test odbył się 28 października, a pisało go 15 ucz-

niów.  I miejsce - Jakub Grudzień, II miejsce - Gabriel Ściubis, III miejsce - Agata Jędrszczyk, 

Karolina Czerw. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 

 

Anna Kotecka 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 

                   Konkursy  



Str . 50  

Aktualności  z lokalnych szkół  

Konkurs na najpiękniejszy różaniec 

Dnia 8 października 2019 roku w naszej szkole odbył się konkurs na: „ Najciekawszy różaniec”.   

W tym roku po raz pierwszy dzieci wykonały różańce misyjne, ponieważ w ten sposób włączyły się 

do obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który został ogłoszony przez Papieża Fran-

ciszka. Cała nasza społeczność szkolna chętnie zaangażowała się i wzięła udział w konkursie. 

Dzieci wykazały się wielką pomysłowością i wykonały przepiękne kolorowe różańce: z masy 

solnej, kasztanów, żołędzi, żelków, piłeczek, orzechów itd. W różańcu misyjnym musiały znaleźć 

się kolory misyjne, które symbolizują 5 kontynentów. Kolor zielony nawiązuje do zieleni 

afrykańskich lasów tropikalnych, kolor nadziei. Kolor niebieski symbolizuje wody chrztu i Oceanu 

spokojnego, kolor czerwony nawiązuje do Indian rdzennych mieszkańców obu Ameryk oraz krwi 

męczenników, kolor żółty przypomina o Azji kontynencie „ Wschodzącego słońca” oraz kolor biały 

jak szaty Papieża, który mieszka w Watykanie. Różaniec misyjny to najbardziej rozpoznawalny 

znak dzieci  z PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI. Nasi uczniowie bardzo chętnie 

zaangażowali się w działalność tego dzieła. 

Jury spośród tak wielu pięknych różańców przyznało kilka wyróżnień. 

W kategorii klas I-III 

I miejsce zajęli: Malwina Maj i Maksymilian Rogowski 

II miejsce zajęły: Ania Markiewicz i Zuzia Szudrowicz 

III miejsce zajęły: Ania Walczak i Madzia Chlebicka 

W kategorii klas IV-VIII 

I miejsce zajęli uczniowie: 

Arek i Bartek Zięba 

Natalka Maj 

Bartłomiej Szudrowicz 

Oliwia Wiśniewska 

II miejsce zajęły Karolina Jedlińska i Maja Szudrowicz 

III miejsce zajęła Zuzia Kucięba 

Wszyscy uczestnicy otrzymali oceny celujące z religii i nagrody rzeczowe. Wszystkie różańce zos-

tały wywieszone w Kościele. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie                     

w konkursie różańcowym. 

Joanna Zych 

  

  SP w Skotnikach Dolnych... 
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Mistrz Rachunku Pamięciowego 

Dnia 2 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs „Mistrz rachunku pamięciowego”, 

który przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Głównym 

celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteres-

owań matematycznych. Zadaniem uczniów było prawidłowe obliczenie kilkudziesięciu działań 

matematycznych. Należało to zrobić szybko, nie popełniając przy tym błędów. Najlepiej  z tym 

zadaniem poradziła sobie Wiktoria Sosnowska z klasy VI i zajęła I miejsce. II i III miejsca 

przypadły jej koleżankom z klasy Małgorzacie Czerw i Natalii Walczak. Dla wszystkich uczest-

ników konkursu zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

 Izabela Kantur 

Aktualności  z lokalnych szkół  

  SP w Skotnikach Dolnych... 
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Powiatowy Festiwal Stołów Wigilijnych 

Tradycją naszej szkoły jest udział w Powiatowym Festiwalu Stołów Wigilijnych w Busku - Zdro-

ju. Robimy to od 2007 roku. W tym roku przy pomocy rodziców dzieci naszej szkoły przygo-

towaliśmy różne potrawy wigilijne.  Dominowały tradycyjne dania takie jak kasza ze śliwkami, 

kapusta z grochem, łazanki z kapustą i grzybami, paluszki skotnickie z olejem z lnicy, a także 

nowości - makówka śląska, łazanki z makiem z polewą budyniową oraz różne słodkości. Ucznio-

wie na tle stołu w aranżacji szlacheckiej ubrani w szlacheckie stroje dostojnie i godnie reprezen-

towali naszą szkołę. Do konkursu przystąpiły 3 szkoły podstawowe i 3 średnie. My zajęliśmy 2 

miejsce, otrzymując puchar, książkę i stroik świąteczny. Wszyscy uczniowie dostali dyplomy i 

drobne upominki.   

Zofia Gawęcka 

  

  SP w Skotnikach Dolnych... 
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Konkurs na najpiękniejszą choinkę 

19 grudnia 2019r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę 

bożonarodzeniową. Celem konkursu było: kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie 

kreatywności dzieci i inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych. 

Wykonano 23 piękne świąteczne choinki w różnych technikach plastycznych. Jury przyznało 

10 pierwszych miejsc i 13 wyróżnień. Uczniowie oprócz dyplomów otrzymali także nagrody 

rzeczowe. Organizatorem konkursu była p. Małgorzata Boberek  

 

 

Aktualności  z lokalnych szkół  
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Kurier wiślicki,   numer 7  Str . 54  

 

 

 

 

 

Od  19 grudnia 2019 roku w kinach  całej Polski  obejrzeć można ostatnią część kultowej sagi 

Gwiezdnych wojen, która rozpoczęła się 42 lata temu. Za reżyserskimi sterami ponownie stanął J.J. 

Abrams, który w  2015 roku nakręcił Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy. 

Akcja filmu  rozpoczyna się w rok po wydarzeniach z filmu Star Wars: Ostatni Jedi i opowiada 

o przygotowaniach Ray i Kylo Rena do ostatecznego pojedynku oraz zmaganiach  Ruchu Oporu.  

Na ekranie ponownie oglądamy znanych już z poprzednich części Daisy Ridley, Johna Boyegę, 

Oscara Isaaca, Adama Drivera, Marka Hamilla i Domhnalla Gleesona. Dzięki materiałom 

nagranym wcześniej, pojawiła się też Carrie Fisher. 

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie pod względem komercyjnym odniosły  ogromny sukces. 

W przeciągu miesiąca  film  na swoim koncie ma  już ponad miliard dolarów oraz tłumy widzów  

w salach kinowych.  

W ciągu 142 minut na widza czekają:  intrygujące i mroczne otwarcie filmu, wartka akcja,  

wspaniałe efekty specjalne, rewelacyjna muzyka oraz humor, który dodaje fabule skrzydeł. Do tego 

plejada znanych bohaterów z  grą aktorską na wysokim poziomie.  

Saga rodziny Skywalkerów dobiega końca, więc to niepowtarzalna okazja, żeby sprawdzić jaki 

będzie finał odwiecznej batalii pomiędzy jasną i ciemną stroną mocy. Gorąco zachęcamy do 

obejrzenia filmu. Z pewnością  nie pożałujecie swojego wyboru. 

 

 

 Anna Gaweł z kl. VI c 
Joanna Prządo – Grelich  

 

 

 

Warto obejrzeć 

Gwiezdne wojny: Skywalker.  
Odrodzenie 
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Wywiad z wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Wiślicy, 
panią Barbarą Rogalą 

 
Dlaczego postanowiła pani zostać nauczycielką? 

Postanowiłam, że zostanę nauczycielką, ponieważ  od dzieciństwa była to moja pasja. Już w 

przedszkolu moja pani, nieżyjąca już  Halina Zięba mówiła, że chyba przejmę po niej tę rolę.  Od 

małego dziecka uwielbiałam jej pomagać, uwielbiałam sprzątać w przedszkolu, uwielbiałam 

opiekować się młodszymi dziećmi. To było moje ogromne zamiłowanie. Zresztą, kiedy  chodziłam 

do  szkoły,     a widziałam gdzieś małe dzieci, to bardzo lubiłam się nimi opiekować i tak już od 

piątej klasy szkoły podstawowej świtało w mojej głowie, że to kiedyś będzie mój zawód. Uwierzcie 

mi, za moich czasów to nie było takie proste, ponieważ  dostanie  się do takiej szkoły, do której ja 

chodziłam,  a było to Studium Wychowania Przedszkolnego w Jędrzejowie było bardzo trudne.  

Edukacja  po szkole podstawowej w studium, trwała  sześć lat. Ukończenie szkoły  dawało  mi  

możliwość  pracy w przedszkolu, niestety  później okazało się, że pomimo kwalifikacji i 

umiejętności  zmieniły się wymagania i musiałam jeszcze skończyć studia o kierunku edukacja 

wczesnoszkolna i przedszkolna.  

 

Kilka pytań do... 

Magdalena Czyszczoń, Anna Gaweł, Nikola Kaleta, Nikola 
Łuczyńska, Patrycja Piotrowska, Julia Solarska z wicedyrektor 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, panią Barbarą Rogalą 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Co skłoniło panią do wyboru edukacji przedszkolnej  jako kierunku studiów 

pedagogicznych? 

Tak jak wspomniałam miłość do małych dzieci, bo to jest to najważniejsze przy wyborze tego 

kierunku. Moją największą sympatię wzbudzają przedszkolaki. Maluchy są słodkie, kochane, 

przytulają się, mylą i często  mówią do nauczycieli: mamo, babciu. Myślę, że  to właśnie miłość 

do małych dzieci skłoniła mnie do tego, żeby pracować z nimi.  

 

Jak długo pracuje pani w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy? 

Moją pracę zaczynałam bardzo dawno temu w Samorządowym Przedszkolu w Wiślicy, gdzie 

pracowałam długo. Od ośmiu lat pracuję w Zespole Szkolno – Przedszkolnym jako 

wicedyrektor, tak więc mój staż pracy wynosi prawie trzydzieści cztery lata. Myślę, że 

doczekam emerytury w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.  

 

Kiedy została pani wicedyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy? 

Tak jak już powiedziałam od ośmiu lat jestem wicedyrektorem Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy. Cały czas pracuję z małymi dziećmi w przedszkolu, ale od czasu 

objęcia funkcji wicedyrektora   mam również możliwość pracy w zupełnie innej roli  z dużymi 

dziećmi i młodzieżą.  

 

Jakie są najprzyjemniejsze a jakie najtrudniejsze momenty w pracy wicedyrektora szkoły? 

To bardzo trudne pytanie. Najprzyjemniejsze momenty są wtedy, kiedy oglądam wasze sukcesy, 

kiedy patrzę jak chętnie rozwijacie swoje pasje. To po prostu coś wspaniałego. Cieszę się, kiedy 

przeglądam wasze wyniki konkursów. Bardzo cieszy mnie wygląd waszych sal, wasze 

zaangażowanie. Cieszę się, kiedy przeglądam wasze zeszyty czy dzienniki lekcyjne  i  widzę w 

nich   bardzo dobre oceny, również te średnie. Jest to dla mnie dowód,  że chce wam się 

pracować, a zdaję sobie sprawę, że wymaga to od was dużego poświęcenia. Smucą mnie 

sytuację, kiedy w szkole dzieje się coś złego. Wtedy, kiedy uczniowie kłamią, tego bardzo nie 

lubię. Zawsze powtarzam, że najgorsza prawda jest lepsza od błahego kłamstwa. Smuci mnie, 

kiedy w szkole komuś stanie się coś niedobrego, kiedy dzieci poważnie chorują. Sytuacje takie 

powodują, że czuję wewnętrzny ból.  

Kilka pytań do... 
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 Co najbardziej ceni pani w uczniach? 

Najbardziej cenię dwie cechy: pracowitość i prawdomówność. Cenię wasze pasję, to że chce 

wam się robić różne rzeczy. To jest wspaniałe w uczniach.  

 

Jesteśmy ciekawi jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole? 

Nie miałam jednego ulubionego przedmiotu. Z reguły lubiłam przedmioty artystyczne – 

plastykę, która za moich czasów wyglądała trochę inaczej niż w tej chwili, czy zajęcia 

techniczne, na których mieliśmy całe zaplecze kuchenne, maszyny. Wykonywałyśmy 

wspaniałe prace z panią Południkiewicz, która już nie żyje. Była to nauczycielka, która 

wszczepiła w nas  pasję  do gotowania czy szycia. Oprócz tego moim zainteresowaniem była 

muzyka. Należałam do chóru, który prowadził pan Jan Południkiewicz.  Chodziłam na kółko 

muzyczne i uczyłam się gry na akordeonie. Ta umiejętność bardzo przydała mi się w 

późniejszej edukacji w studium, w którym miałam wychowanie muzyczne i grę na 

instrumencie.  

 

Czy miała pani ulubionego nauczyciela? 

Tak, ale nie powiem kogo. Każdy z was ma swojego ulubionego nauczyciela, u mnie też tak 

było. Szanowałam wszystkich moich nauczycieli, każdy był dla mnie ważny.  

 

Gdyby miała pani okazję spotkać złotą rybkę, jakie były by pani trzy życzenia? 

Powiedziałbym trzykrotnie zdrowie, bo w pewnym wieku to najważniejsza rzecz. Chciałabym 

również spokojnej pracy. Życzyłabym  sobie  spełnienia marzeń moich dzieci. Chciałabym, 

żeby moja wnuczka w przyszłości  była bardzo szczęśliwą osobą.  

 

Na pewno naszych czytelników zainteresuje jak pani wicedyrektor najchętniej spędza 
wolny czas? 

Mam trochę pasji, niestety nie zawsze czas pozwala mi, żeby wszystkie moje zainteresowania 

realizować. Wiosną, latem i wczesną jesienią moją miłością jest ogródek. Koło domu mam  

działkę,  na której zawsze uprawiam to, co jest mi potrzebne w kuchni. To pochłania całe moje 

popołudnia. Uwielbiam również kwiatki, których w domu mam dużo. A ostatnio moją pasją 

jest opieka nad małą wnuczką, która absorbuje cały mój wolny czas.  

Kilka pytań do... 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Czy ma pani ulubioną książkę i pisarza? 

Jestem romantykiem, więc jako młody człowiek przeczytałam wszystkie książki Marii 

Rodziewiczówny. To pisarka, której książki „pochłaniałam”. Obecnie mam niestety coraz 

mniej czasu na czytanie, ale w natłoku obowiązków znajduje go.  Najchętniej czytam teraz 

książki Jojo Moyes.     

 

 

 

 

Z wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, panią Barbarą Rogalą  

rozmawiały: Magdalena Czyszczoń, Anna Gaweł, Nikola Kaleta, Nikola Łuczyńska, 

Patrycja Piotrowska, oraz Julia Solarska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka pytań do... 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Wiślica nasza duma 

 

Wiślica w rzeźbie, rycinach i starej fotografii 

 
Wiślica od bardzo dawna fascynowała badaczy jej dziejów, ale nie tylko. Liczni artyści,  chcąc 

uwiecznić piękno tego  słynnego w Królestwie Polskim miasta,  malowali jego widok oraz 

rzeźbili to,  co w Wiślicy najbardziej im się podobało. Olbrzymia większość tych dzieł nie przet-

rwała do naszych czasów, a przynajmniej tak nam się dziś wydaje. Najstarszym, zachowanym do 

dziś dziełem przedstawiającym kościół w Wiślicy jest Tablica Erekcyjna wiślickiego kościoła, 

fundacji Jana Długosza z 1464r. Widnieje na nim min. postać króla Kazimierza Wielkiego, 

trzymającego w ręku model wiślickiej świątyni. Dziwić powinno to, że przy modelu nie ma 

zachodniej fasady budowli,  należącej do kościoła romańskiego, który był poprzednikiem funda-

cji króla Kazimierza. Czyżby Długosz domyślał się,  że dwie romańskie wieże pochodzą ze 

świątyni pw. Świętej Trójcy? A może był w tym czasie w posiadaniu dokumentów,  pocho-

dzących  z tamtych czasów. Tego się jużpewnie  nie dowiemy. Tak znaczące  w tamtym czasie 

miasto, pewnie próbowano uwiecznić różnymi sposobami. Na dzień dzisiejszy, niestety żadne 

(oprócz Tablicy Erekcyjnej) przedstawienie Wiślicy z czasów średniowiecza  nie zachowało się. 

Jeśli zaś chodzi o zachowane do naszych czasów ryciny przedstawiające Wiślicę, czy jej kościół, 

to pierwszą      z nich jest rycina Franciszka Smuglewicza  o tytule „Kazimierz Wielki i Seym w 

Wiślicy”. Pokazuje ona uroczystość ogłoszenia Statutów Wiślickich. Niestety nic ze starego 

wyglądu miasta odczytać z niej nie możemy.  

 

Franciszek Smuglewicz  
Kazimierz Wielki i Seym w Wiślicy, sprzed 1807, 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Wiślica nasza duma 

  Kolejną ryciną, bardzo ważną dla poznania dawnego wyglądu Wiślicy jest rycina Zygmunta Vo-

gla (w przerysie Jana Zachariasza Freya),  na której widzimy Kościół św. Ducha, znajdujący się 

poza murami miasta. Dzieło powstało na początku XIX w. i zapewne przedstawia faktyczny stan 

zachowania świątyni. Przypomnieć w tym miejscu wypada,  że kościół św. Ducha rozebrano         

w 1819 r. z powodu fatalnego stanu technicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli zaś chodzi 

o perłę wiślickiej architektury, a dzisiejszą Bazylikę pw. Narodzenia NMP to słynny na początku 

XIX w. rysownik Kajetan Wincenty Kieliśiński  w 1838r. bardzo wiernie odtworzył to,  co działo 

się z zespołem (pokolegiackim wtedy) niedługo po pożarze z 1830  roku.  

Jan Zachariasz Frey, Kościół św. Ducha w Wiślicy z 1806 roku. Wzór Zygmunt Vogel 

Kajetan Wincenty Kieliśiński, Kościół w Wiślicy z 1838 roku 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Kielisiński w tym czasie sporządził również wizerunek kościoła pw. św. Wawrzyńca w 

Grysławicach, który  w średniowieczu był wiślickim przedmieściem.  

Niedługo potem, bo w 1844r. kilkoma akwarelami uwiecznił piękno naszej Bazyliki  Tadeusz 

Chrząński, biorący udział w delegacji mającej na celu zdokumentowanie zachowanych w tym 

czasie zabytków sztuki. Delegacji tej przewodził znany w ówczesnym Królestwie Polskim 

miłośnik sztuki i zabytków Kazimierz Stronczyński. W późniejszych nieco czasach Wiślicę      

w swych dziełach przedstawiali: Wojciech Gerson, Jan Lewicki, Karol Marconi, Michał Elwiro 

Andriolli, Napoleon Orda, Franciszek Kostrzewski, Jan Olszewski, M. Trzebiński i Adolf Sysz-

ko Bohusz w swym projekcie odbudowy kościoła po zniszczeniach z pierwszej wojny świa-

towej. Pierwszą, zachowaną do naszych czasów fotografię Wiślicy sporządził Bronisław 

Wilkoszewski, a pokazuje ona wiślicki zespół pokolegiacki w ok. 1880r., zaraz po odbudowie 

kościoła z pożaru, który wybuchł w mieście w 1858r. i strawił dach dzwonnicy, zakrystii, 

częściowo kościoła i Domu Długosza. Potem Wiślicę odwiedzało, fotografowało i malowało już 

wielu artystów. Zaliczyć do nich można: Tadeusza Szydłowskiego, Stefana Zaborowskiego, Ja-

na Kwiatkowskiego, Adama Wieka, Henryka Poddębskiego, Pawła Pierścińskiego, Celiana 

Baczyńskiego, Stanisława Nowaka i wielu innych, którzy fotografując wiślickie święta i wydar-

zenia przyczynili się do zdokumentowania historii całej ziemi wiślickiej.  

Wiślica, pomimo zniszczenia wielu dokumentów, posiada wiele pamiątek z dawnych czasów   

w postaci rycin, akwarel i w końcu fotografii zachowanych do dziś, którymi  warto się obecnie 

chwalić.  

 

Adek Wieczorek 

 

Wiślica nasza duma 
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Jan Południkiewicz – 23.04.1931 – 22.05.2002. Rodowity wiśliczanin.  Wieloletni nauczyciel 

muzyki w Szkole Podstawowej w Wiślicy. Mąż Honoraty Południkiewicz, również nauczycielki, z 

którą miał trzy córki: Annę, Małgorzatę i Ewę.  Twórca chóru szkolnego, który do dziś pozostaje 

w pamięci zarówno byłych uczniów jak i mieszkańców Wiślicy.  Do siódmego roku życia 

mężczyzna uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Wiślicy.  Po jej ukończeniu wstąpił do pierwszej 

klasy gimnazjalnej. W roku 1948/ 1949 uzyskał świadectwo ukończenia Gimnazjum 

Ogólnokształcącego. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Kielcach. Po  

uzyskaniu kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą rozpoczął pracę w szkołach filialnych 

Inspektoratu Szkolnego w Pińczowie. Pierwszą placówką, w której uczył była Szkoła w 

Kobylnikach, tam pracował  od 15.10.1949 – 31.08.1950 roku. Od 1.09.1950 – 31.08.1951 roku  

nauczał  w Szkole Podstawowej w Sczytnikach, a od 1.09.1951 – 31.08.1952 roku w Szkole w 

Szczerbakowie.  Przez kolejny rok pracował w Szkole Podstawowej w Chotlu Czerwonym. Od 13. 

11.1953 – 29.10.1955 odbywał służbę wojskową w Krakowie.  Po jej zakończeniu powrócił w 

rodzinne strony,  na stałe wiążąc się ze Szkołą Podstawową w Wiślicy. W latach 1964 – 1965 Jan 

Południkiewicz odbywał zaoczne studia dla pracujących w Krakowie, na  kierunku wychowanie 

muzyczne. Grał na pianinie              i skrzypcach.  

Po objęciu posady nauczyciela w Wiślicy, rozpoczął tworzenie szkolnego chóru, do którego 

uczęszczali wszyscy o dobrym głosie.  

Wyjątkowe postaci  
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Zajęcia z chóru cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów.  Grupa nigdy nie liczyła mniej niż 

30 osób. Południkiewicz i chórzyści ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy  zawsze występowali na 

szkolnych uroczystościach, często  przy  akompaniamencie skrzypiec , na których grał nauczyciel.  

W 1982 roku zespół został zakwalifikowany do Wojewódzkiego Przeglądu Chórów Szkolnych        

a Capella w Kielcach i otrzymał wyróżnienie.  Był sumiennym i lubianym nauczycielem. W 

pamięci tych,  którzy go znali pozostanie wielkim pasjonatem muzyki, którą zarażał wszystkich.  

 

Joanna Prządo - Grelich  

 

 

 

Wyjątkowe postaci  
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Z inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli wychowania – fizycznego:  Przemysława Gruchały 

i  Moniki Szarugi  oraz UKS „Podgrodzie” 11.09.2019r.  dla uczniów Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy odbyło się szkolenie ze speed – balla. Tajniki, tej mało znanej 

dyscypliny sportowej przedstawił Przemysław Wolan – prezes Speed – Ball Polska, zdobywca 

szóstego  miejsca dla Polski w konkurencji super – solo podczas Mistrzostw Świata w Kuwejcie 

w 2014 roku. 

 Speed – ball jest to innowacyjny sport powstały w latach 80-tych ubiegłego wieku,  w Egipcie. 

Prekursorem w naszym kraju był właśnie Przemysław Wolan. W dyscyplinie tej wykorzystuje się 

rakietki i piłkę,  a od innych sportów rakietowych różni się tym, że piłeczka jest na uwięzi, 

przymocowana do statywu. Zawodnicy grając w grę singlową czy deblową,  mają za zadanie 

zmienić kierunek obrotu piłeczki wokół statywu. 

Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Udało się zainteresować naszych uczniów 

nowym sposobem na rozwijanie swojej sprawności oraz refleksu. W speed – ball może grać 

każdy, więc jest to dobry pomysł na wspólną i aktywną rekreację. Dzieci i młodzież przyjęły 

nowy sport bardzo entuzjastycznie. Pokazom i pierwszym treningom towarzyszyły prawdziwe 

emocje oraz solidna dawka ruchu. 

 

Monika Szaruga 

 

Rozrywka i sport  

SPEED – BALL 



Kurier wiślicki,   numer 7  Str . 65  

Rozrywka i sport  

Nietypowa pasja Oli Pawłowskiej 

10 grudnia 2019 roku do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  przybył tata jednej z naszych 

uczennic,  Aleksandry Pawełczyk z klasy 4 b, który chciał podzielić się z uczniami swoją pasją, 

jaką jest hodowla  gołębi. Tym niezwykłym hobby  mężczyzna zaraził swoją córkę, która 

wspólnie z nim opiekuje się tymi pięknymi ptakami. Pan Robert Pawełczyk i Ola  mają 300 

gołębi. Nasz gość podzielił się swoją wiedzą na temat ich hodowli i wystaw, w których biorą 

udział,  opowiadał jak żmudne i pracochłonne jest przygotowanie zwierząt do pokazu, które po-

lega między innymi na dokładnym czyszczeniu szczoteczką do zębów  piór  ptaków oraz ich 

starannym układaniu. Wszyscy uczniowie z  ogromnym zainteresowaniem oraz uwagą słuchali 

pana Roberta i Aleksandry, podziwiali także medale i puchary, które wspólnie zdobyli.    

 

Anna Kaleta, Joanna Prządo-Grelich, Karolina Wanat-Kucięba  
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Rozrywka i sport  

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 

7 grudnia 2019 roku na  hali sportowej w Wiślicy  odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa 

Stołowego. Celem zawodów  było wyłonienie najlepszych tenisistów  z Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz popularyzacja 

tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.  Organizatorem oraz sędzią turnieju był nauczyciel 

wychowania fizycznego, pan Piotr Wieloch. W zawodach  uczestniczyło 40 pasjonatów tej 

dyscypliny sportowej. Uczniowie,  którzy zajęli pierwsze trzy miejsca zostali nagrodzeni 

okazałymi pucharami,  a najmłodszy z uczestników  zawodów  oprócz zdobytego pucharu  

wcielił się w rolę św. Mikołaja i rozdawał cukierki zawodnikom oraz przybyłym kibicom.  

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Turniej został rozegrany w czterech kategoriach. A oto  klasyfikacja końcowa: 

 

Chłopcy  klasa 4-6 

Pietrzyk Marcin 

Maj Kacper 

Gawor Grzegorz 

 

Dziewczęta klasa 4-6 

Trzęsień Aleksandra 

 

Chłopcy klasa 7-8 

Soja Mateusz 

Adamczyk Mateusz 

Lasak Karol 

 

Dziewczęta klasa 7-8 

Kaleta Patrycja 

Kurzyńska Julia 

Grzywa Natalia 

  

Piotr Wieloch 
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Treningi z Mistrzami w Wiślicy !!! 

Blisko setka sportowców z różnych zakątków Polski  rywalizowała w dniach 14 -15 grudnia 

2019 w wiślickiej hali sportowej w rozgrywkach Speed - ball,  podczas zgrupowania kadry 

narodowej. Gośćmi specjalnymi byli trener kadry pan Przemysław Wolan, Laura Lach aktualna 

wicemistrzyni świata w odmianie Super Solo,  Martyna Dudek wicemistrzyni Polski w grze 

singlowej oraz zdobywczyni brązowego medalu juniorek podczas Mistrzostw Świata, które 

odbyły się w 2017 roku w Egipcie. W zmaganiach uczestniczyło także wielu medalistów 

Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek. W pierwszym dniu imprezy przeprowadzone zostały 

wspólne treningi,  mające na celu rozstawienie zawodników w rozgrywkach. W ostatnim dniu 

odbył się turniej,  gdzie wyłoniono czołówkę zawodników w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Dużym wyróżnieniem było zajęcie III miejsca zawodniczki UKS Podgrodzie 

Wiślica – Patrycji Kalety. Wszyscy sportowcy zostali wyróżnieni specjalnymi nagrodami.  
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Zawody zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym i sportowym. Speed - ball jest to 

stosunkowo bardzo młodym,  ale za to bardzo nowoczesnym sportem, który  uprawia coraz więcej 

dzieci i młodzieży w całej Polsce. W  naszym kraju zapoczątkowany został w 2014 roku przez 

aktualnego trenera kadry narodowej Przemysława Wolana. W województwie świętokrzyskim 

działa kilka klubów tej nowatorskiej dyscypliny, ale najprężniej działa UKS Podgrodzie Wiślica,  

w którym na co dzień trenuje około 50 młodych sportowców  - uczniów  Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy. Treningi prowadzą trenerzy Przemysław Gruchała oraz Monika 

Szaruga. Dzięki staraniom dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy, pani Joanny 

Białkiewicz na potrzeby treningów i zawodów zakupiony został profesjonalny sprzęt sportowy. 

Niedługo kolejna ważna impreza, która czeka młodych pasjonatów speed-balla z Wiślicy, w lutym 

2020 roku w Krakowie odbędą się  eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów. 

 

Przemysław Gruchała 
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Kiedy pogoda za oknem nie rozpieszcza, a przenikliwy wiatr, szczypiący mróz i 

wszechogarniający ziąb nieźle dają się we znaki,  doskonałym pomysłem na poprawę nastroju 

zimową porą są rozgrzewające herbaty. Herbaciane napoje niewątpliwie są źródłem 

niepowtarzalnych aromatów i cennych witamin w każdym łyku. Dopełnieniem smaku jest  

korzeń imbiru, świeże owoce, cynamon, goździki, anyż, syrop malinowy, rozmaryn czy też 

naturalny miód… lista dobroczynnych dodatków do herbaty nie ma końca. Jedynym 

ograniczeniem jest nasza wyobraźnia i preferencje, które nie tylko rozgrzeją zziębnięte ciało i 

ukoją duszę, ale również pomogą zmobilizować system odpornościowy oraz wzmocnią organizm 

przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbata z jabłkiem i anyżem 

 

Składniki:  

czarna herbata (lub czarna z przyprawami korzennymi) 

kilka plastrów jabłka 

laska cynamonu 

1 gwiazdka anyżu 

1-2 kuleczki czerwonego pieprzu 

1-2 łyżki naturalnego miodu 

 

 

Z książki kucharsiej 

Rozgrzewające  na zimową porę 

Kurier wiślicki,   numer 7  
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Przygotowanie: 

Zaparzyć 250-300 ml czarnej herbaty razem z kawałkami jabłka, laską cynamonu, gwiazdką 

anyżu oraz ziarenkami pieprzu. Dosłodzić miodem. Podawać od razu po przygotowaniu. 

 

Herbata z sokiem malinowym i rozmarynem 

 

Składniki: 

czarna herbata (lub czarna z przyprawami korzennymi) 

2-3 łyżki syropu malinowego 

plaster grejpfruta (grejpfruta należy wcześniej sparzyć) 

gałązka rozmarynu 

Przygotowanie:  

Przygotowanie: 

Zaparzyć 250-300 ml czarnej herbaty. 

Dodać syrop malinowy, gałązkę rozmarynu oraz plaster grejpfruta. Podawać od razu po 

przygotowaniu. 

 

Herbata z pomarańczą i przyprawami korzennymi 

 

Składniki: 

czarna herbata (lub czarna z przyprawami korzennymi) 

1-2 plastry pomarańczy (pomarańczę należy wcześniej sparzyć) 

laska cynamonu 

4-5 goździków 

kawałek imbiru 

1-2 łyżki naturalnego miodu 

 

Przygotowanie:  

Zaparzyć 250-300 ml czarnej herbaty razem z cynamonem oraz imbirem. 

Dodać plastry pomarańczy z goździkami oraz miód. Podawać od razu po przygotowaniu. 

 

Joanna Prządo - Grelich  

Z książki kucharskiej  
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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  ukazuje się dwa razy w ciągu roku,  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. 
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