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  ����� 8 S	�. 2  

 Z powodu szalejącego w Polsce koronawirusa można zauważyć wiele dramatycznych próśb        o przekazywanie maseczek i innych środków jednorazowego użytku do szpitali. Między innymi w Busku – Zdroju powstała grupa, która z werwą szyje maseczki. Do apelu organizatorów facebookowej akcji  "Busko walczy z koronawirusem", której koordynatorką jest Klaudia Golonka  licznie włączają się mieszkańcy powiatu buskiego. Na prośbę organizatorów odpowiedziała  dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy, pani Joanny Białkiewicz, która  udostępniła apel wśród nauczycieli, uczniów i  mieszkańców  gminy Wiślicy.  Dzięki temu w bardzo krótkim czasie udało się zebrać dużą ilość materiałów bawełnianych potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych.  Z całą pewnością przekazany materiał przyda się organizatorom akcji, a uszyte maseczki posłużą pracownikom  służby zdrowia buskiego szpitala w  codziennej pracy.     Autor: Julia Solarska kl. 8a              Joanna Prządo - Grelich 

Aktualności miejskie  Zbiórka materiałów na maseczki  ochronne 



  Odkażanie rąk, czy maseczek stało się naszą codziennością. Według naukowców nawet dziewięć dni może żyć COVID – 19 na plastikowych i metalowych powierzchniach. W ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa ma pomóc odkażanie miejsc publicznych. Akcję dezynfekcji przeprowadzono w wielu polskich miastach, do ich grona dołączyła również Wiślica. Zdezynfekowane zostały obiekty, z których najczęściej korzystają mieszkańcy miasta, m.in. przystanek autobusowy, ławki         w parku, wejście do ośrodka zdrowia, sklepów spożywczych,  urzędu miasta i gminy oraz otoczenie obiektów sakralnych. W wywiadzie udzielonym dla Radio Kielce w dniu 01.04.2020 burmistrz Wiślicy poinformował -  odkażanie odbywa się za pomocą środka, który zabija ten patogen. Pan Jarosław Jaworski dodał, że na czas odkażania pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej są odpowiednio zabezpieczeni w m.in. kombinezony i maski ochronne.   Autor: Julia Solarska kl. 8a              Joanna Prządo - Grelich 

  ����� 8 S	�. 3  Dezynfekcja miejsc publicznych w Wiślicy Aktualności miejskie  



S	�. 4  Aktualności miejskie  

   14 kwietnia 2020 roku poseł Lipiec – lider świętokrzyskich struktur Prawa  i  Sprawiedliwości oraz honorowy obywatel Wiślicy przekazał na ręce władz miasta kilkaset maseczek ochronnych, ponad 100 litrów płynu do dezynfekcji, rękawiczki oraz mydła antybakteryjne.  Krzysztof  Lipiec stara się wspierać mieszkańców  Gminy Wiślica w czasie,  kiedy specjaliści alarmują, że wszyscy powinni nosić maseczki w czasie obecnej epidemii. - Maseczki od czwartku nosimy obowiązkowo. Myślę, że będzie to stanowiło cenny dar, który  z pewnością przyda się mieszkańcom Wiślicy. Mam przekonanie, że już niebawem wszyscy będą mogli odetchnąć z ulgą – zaznacza w wywiadzie udzielonym dla Radia Kielce.   Autor: Julia Solarska kl. 8a              Joanna Prządo - Grelich 

Poseł Lipiec przekazał środki ochrony osobistej  mieszkańcom Wiślicy   ����� 8 



  ����� 8 S	�. 5  

  Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia od czwartku 16 kwietnia 2020 roku  w Polce obowiązują przepisy o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych. To kolejny środek bezpieczeństwa, który ma zapobiegać przenoszeniu koronawirusa, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnego COVID - 19. W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, wiele samorządów w województwie świętokrzyskim stara się we własnym zakresie zakupić i rozdać swoim mieszkańcom jak największą liczbę maseczek ochronnych. W trosce o zdrowie swoich mieszkańców  do akcji przystąpili również włodarze Wiślicy. 20 kwietnia 2020 roku mieszkańcy naszego regionu otrzymali  maseczki przekazane przez  posła Krzysztofa Lipca oraz  te, które dodatkowo zostały zamówione przez urząd.  Maseczki rozdysponowali strażacy z  jednostek  OSP z terenu gminy. Autor: Julia Solarska kl. 8a              Joanna Prządo - Grelich   

Mieszkańcy otrzymali maseczki Aktualności miejskie  



S	�. 6  Trwają prace przy modernizacji Muzeum Archeologicznego  w Wiślicy  Od października 2019 roku Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, które jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach  zostaje poddawane przebudowywane i modernizacji. Projekt realizowany jest w ramach projektu VIII osi Priorytetowej -  Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Plan inwestycji, której koszty mają wynieść 26 mln. złotych  zakłada przebudowę  i rozbudowę  pawilonu archeologicznego w miejscu istniejącego pawilonu ochronnego nad reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną, modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty oraz adaptacja budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.  W trutym 2020 roku po wcześniejszych zabezpieczeniach reliktów kościoła św. Mikołaja i kaplicy grobowej wyburzony został Pawilon Archeologiczny. Obecnie trwają również prace we wnętrzach Bazyliki.  Prace zakończą się w sierpniu 2021 roku. Kielecki Oddział Muzeum Narodowego w Wiślicy ma być najnowocześniejszą placówką tego typu w Polsce.   Autor: Kikola Kaleta kl. 8a              Joanna Prządo - Grelich 

Aktualności miejskie  

Samorząd zakupił sprzęt do nauki zdalnej  Trzydzieści osiem laptopów do pracy zdalnej zakupił dla swoich szkół samorząd Gminy Wiślica. Dofinansowanie na ten cel udało się pozyskać z Programu Zdalna Szkoła, realizowanego przez rządowe Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Zakupione urządzenia zostaną przekazane uczniom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy i Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, którzy mają problemy z realizowaniem nauki zdalnej.  Autor: Kikola Kaleta kl. 8a              Joanna Prządo - Grelich 
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Najlepsi Rachmistrzowie w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym w Wiślicy 
S	�. 7  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 

13 lutego 2020 roku  przedstawicielki Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” wzięły udział w corocznym spotkaniu Spółdzielni Uczniowskich z przedstawicielami Spółdzielczości Dorosłych w 

Kielcach, na którym zaprezentowały przygotowaną przez siebie piosenkę  pt. „Pani ostrzegała”,  popularyzującą  zdrowe odżywianie i asortyment sklepiku działającego w wiślickiej podstawówce. Swoim wystąpieniem zachwyciły przedstawicieli władz Dorosłych Spółdzielców.    W trakcie spotkania nasi młodzi Spółdzielcy uczestniczyli w warsztatach na temat SPÓŁDZIELCZOŚCI.  Zwieńczeniem gali były dyplomy i upominki, które otrzymali wszyscy uczestnicy   za osiągnięcia gospodarcze  i finansowe oraz popularyzację postaw spółdzielczych wśród dzieci i młodzieży w 2019 roku.   Autor: Aneta Łuczyńska, Anna Kaleta 

Po raz kolejny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy odbył się konkurs matematyczny „Rachmistrz” dla klas IV – VI. Celem konkursu jest rozwijanie sprawności rachunkowej w pamięci.  Po trzech etapach konkursu tytuł „RACHMISTRZA”  otrzymali: - na poziomie klas czwartych: Dorian Nowak kl.IV a - na poziomie klas piątych: Oliwier Śliz kl. V b - na poziomie klas szóstych:  Patrycja Piotrowska kl. VI c  Autor: Katarzyna Kralka  Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” na Zjeździe Spółdzielczości 
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S	�. 8    ZSP w Wiślicy... Aktualności  z lokalnych szkół  

Szóstoklasiści na interaktywnym przedstawieniu 
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 14 lutego 2020 roku uczniowie klas szóstych uczestniczyli w interaktywnym widowisku multimedialnym „Krzyżacy” z repertuaru TEATR SHOW. Widowisko miało miejsce w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzy Wielkiej.   Uczniowie byli nie tylko biernymi, ale i czynnymi uczestnikami przedstawienia, ponieważ wykonywali określone zadania na scenie. Każde zadanie było traktowane jak scena filmowa. Młodzież była  wyposażona w rekwizyty i kostiumy. Szóstoklasiści wzięli również udział w konkursie wiedzy historycznej. W bardzo przystępnej formie wszyscy chłonęli wiedzę nie tylko historyczną, ale również tę z zakresu literatury       i życia oraz twórczości Henryka Sienkiewicza. Interaktywność przedstawienia była największym atutem widowiska. Poprzez wspólną pracę, zabawę i analizowanie faktów wszyscy bardzo miło spędzili  czas. Autor: Katarzyna Kralka   

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 
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12 lutego 2020 roku uczniowie klasy 6a i 6c  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy wzięli udział w spotkaniu warsztatowym z dziennikarką „Tygodnika Ponidzia”, panią  Joanną Ścisło.   Pani Joanna  zapoznała młodzież  ze specyfiką pracy dziennikarza i rolą dziennikarstwa oraz  mediów we współczesnym świecie. Przypomniała o  cechach  najważniejszych form wypowiedzi dziennikarskiej oraz zasadach budowania dobrego tekstu informacyjnego.  Na zakończenie uczestnicy zajęć mieli możliwość zadania pytań swojemu  gościowi. Pytali     o wskazanie blasków i cieni pracy dziennikarza prasowego, ocenę przydatności studiów kierunkowych, sztukę tworzenia tytułów i lidów, czy niezawodne sposoby na dobrą komunikację      z rozmówcą.   Autor: Joanna Prządo – Grelich  

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Spotkanie z dziennikarzem 



  ����� 8 S	�. 11  

19 lutego 2019 roku w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Młodzi dziennikarze” uczennice z koła dziennikarskiego  Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy udały się na wycieczkę do redakcji „Tygodnika Ponidzia”, która mieści się przy ulicy Kilińskiego 16 w Busku – Zdroju, gdzie  spotkały się z redaktorem naczelnym gazety, panem Czesławem Chałatem.  Pan Czesław  oprowadził nas po redakcji i opowiedział  o historii swojego tygodnika, która liczy już 27 lat. Następnie pokazał,  z jakich elementów zbudowana jest gazeta, jak wygląda planowanie i rozkładanie artykułów, zdjęć oraz reklam do danego numeru.  Uczennice poznały pozytywne i negatywne skutki pracy dziennikarza prasowego, pozyskały informację o wykształceniu, umiejętnościach i  predyspozycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Wszyscy dowiedzieliśmy się,  jaką drogę musi przebyć gazeta zanim trafi do kiosku. Spotkanie było bardzo ciekawe  i inspirujące.    Autor: Joanna Prządo – Grelich  

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy...   Młodzi dziennikarze w redakcji „Tygodnika Ponidzia” 



S	�. 12  

Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Powoli żegna się karnawał. To ostatni tydzień, kiedy można poszaleć, szczególnie jeśli chodzi o dogadzanie sobie w kuchni. Wcześniej obchodzono Tłusty Czwartek w zupełnie innej sposób. Tego dnia objadano się tłustymi potrawami, a prawdziwym rarytasem były słone lub pikantne pączki nadziewane słoniną i mięsem. Słodkie pączki zawitały na polskie stoły dopiero około XVI wieku. Przysłowie  mówi, że kto w Tłusty Czwartek zje chociaż jednego pączka będzie miał pomyślny cały rok.  W grupie czterolatków  wiślickiego przedszkola w tym dniu nie zabrakło pączków, faworków, oponek. Mamy przygotowały dzieciom wspaniałe smakołyki. Wszystkie wypieki były przepyszne, że palce lizać. Serdeczne podziękowania dla mamy Sebastiana Wójcika, Mai, Dorotki i Ali za przygotowanie niespodzianki.  Autor: Lidia Soja 

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek ... 
  ����� 8 



S	�. 13  

26 lutego uczniowie klasy I a Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy  - zwycięzcy plebiscytu „Pierwszaki 2019” w powiecie buskim, zorganizowanego przez  „Echo Dnia”, pojechali na wygraną wycieczkę  do Koziołka Matołka. Czekało ich mnóstwo atrakcji: wyprawa do krainy baśni - „Bajkowy Świat”, warsztaty „Wybuchowa Nauka” oraz Kraina Soria Moria. W trakcie godzinnych  „Wybuchowych” warsztatów obejrzeli fascynujące doświadczenia  z wykorzystaniem ciekłego azotu i innych materiałów. Zobaczyli jak bita śmietana zamienia się w lody cytrynowe, kadzidełko zapala się w magiczny sposób oraz  jak za pomocą banana można wbić gwoździa w deseczkę. Uczniowie doświadczyli niesamowitych  efektów,  a także fascynujących doświadczeń, które przyspieszyły ich bicie serca. Kolejnym punktem była podróż do  Krainy Soria Moria. To  opowieść oparta na fińskim systemie edukacji, nawiązująca  do skandynawskich tradycji bajarskich, czyli  baśni, legend i podań krajów Północy (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia, ew. Estonia) z najnowocześniejszą technologią ekspozycyjną. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w grze  o dramatycznej narracji.  Historia okazała się pouczającą podróżą, pełną strachu i grozy, którą na długo zapamiętają. Ostatnim punktem wycieczki była wyprawa do krainy baśni - „Bajkowy Świat”. Była to wspaniała, wspólna podróż przez baśniowe krainy – pełna obrazów, dźwięków, barw oraz  zaskoczeń.  

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Najsympatyczniejsza klasa I a w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 
  ����� 8 



S	�. 14  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 
Naszą grupę w bajkowy świat zaprowadziła Królewna Śnieżka i wesoły, dowcipny Pirat. Wszystko zaczęło się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabrały tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który zabrał nas do świata wyobraźni. Wyprawa rozgrywała się na wielu płaszczyznach interaktywności. Była to podróż przez krainy geograficzne Europy, niosąca spotkanie z zamieszkującymi je stworami. Podczas podróży dzieci znalazły się  we wspaniałej, bajkowej scenerii, z latającymi łabędziami, kaczką dziwaczką, śladami wielkoluda i mapą bajkowych postaci. Za szybami  pędzącego pociągu oglądały niezwykle bajkowe miejsca –  w wodzie, kopalni, na lądzie, w kosmosie. Tam rozpoznawali znane postacie: Muminki, trolle, smoki, ośmiornice, syreny, krasnale, Koziołka  Matołka. Dzieci bawiły się także w bajkowym, różnokolorowym, pełnym kwiatów ogrodzie. Miały też okazję podziwiać bohaterów z bajek na ekranie, rozwiązując wirtualne zagadki. Przechodziły także obok niezwykłej ściany z zagadkami, ogromnym drzewem i śpiącym smokiem. Dzieci  czuły się  jak w wyśnionej bajce. Odwiedziły nawet wyjątkowe kino, które mieściło się w szufladzie wielkiego biurka, gdzie zamiast rzędów krzesełek czekały na dzieci wygodne pufy i poduszki. Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka to niepowtarzalna podróż, która inspiruje do czytania literatury i zdobywania wiedzy przez naukę. Dzieci wróciły  zachwycone wycieczką, z całą pewnością  na długo zapamiętają tę niezwykłą podróż.                                                                                                              Autor: Anna Kaleta  

  ����� 8 



  ����� 8 S	�. 15  

Uczniowie ósmej klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy wzięli udział w   obchodach  Dnia Patrona  ZSP im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju. W tym roku święto buskiego ekonomika połączone  zostało z ustanowionym  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dniem Nauki Polskiej.    19 lutego 2020 roku  na  uczniów kończących szkolę podstawową  czekał szereg ciekawych przedsięwzięć i doświadczeń przygotowanych przez starszych kolegów. Ósmoklasiści wzięli udział w lekcji języka niemieckiego, na której  choć przez chwilę mogli poczuć się jak      w Niemczech, ucząc się widowiskowego tańca  bawarskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się  żywa lekcja biologii pod  hasłem „Otwieramy serce przed tobą!” - sekcja serca ssaka. To doświadczenie było bardzo ciekawe, a wśród uczniów znaleźli się śmiałkowie, którzy nie bali się wziąć czynnego  udziału  w zajęciach.  Uczniom przypadło również do gustu stoisko Szkolnego Klubu Europejskiego, czy warsztaty "Odkryj świat hotelarstwa razem z nami",  gdzie nie zabrakło prezentacji aranżacji stołów walentynkowych oraz nauki składania serwetek papierowych.   Autor: Karolina Wanat - Kucięba  

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Ósmoklasiści z Wiślicy z wizytą w ZSP im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju    



S	�. 16  
28 lutego 2020 roku uczniowie z ostatnich klas Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wisicy wzięli udział w Targach Edukacyjnych, które miały miejsce w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju. Wycieczka na targi miała ułatwić uczniom podjęcie tej jakże trudnej decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Podczas XVI edycji Targów Edukacyjnych  uczniowie mieli okazję do zapoznania się z ofertą liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych z powiatu buskiego oraz do wymiany doświadczeń ze starszymi kolegami z różnych szkół,  którzy kiedyś również stanęli przed wyborem przyszłej szkoły, a dzisiaj przyjeżdżają na Targi Edukacyjne, aby zachęcać swoich młodszych kolegów i koleżanki.   Autor: Karolina Wanat - Kucięba  

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Którą szkołę wybrać?    ����� 8 
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Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują czynności uznawane za to zjawisko, nie mając świadomości ich konsekwencji.  Pomimo szeregu działań  realizowanych w szkole, problem nękania w sieci wśród dzieci i młodzieży powraca jak bumerang, dlatego od lutego do  marca 2020 roku przeprowadzono cykl lekcji o cyberprzemocy, ich adresatem byli  uczniowie  klas IV- VIII  Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy.  Zajęcia przeprowadziły Joanna Przado – Grelich  i Karolina Wanat Kucięba.  Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ofiar, jak i sprawców. W trakcie zajęć wypracowano reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach  cyberprzemocy, określono formy jakie może przyjmować przemoc w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się jakie emocje mogą rodzić wykroczenia popełniane w sieci, jak powinna zachować się ofiara i świadkowie cyberprzemocy oraz gdzie mogą szukać pomocy. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na to, jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą nękania w Internecie.   Autor: Karolina Wanat - Kucięba   

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Podsumowanie cyklu lekcji o cyberprzemocy  



Zwycięskie opowiadanie Julii Solarskiej  z kl. VIII a    

S	�. 18  
15 maja 2020 roku został rozstrzygnięty konkurs literacki „ Dokończ historię Afiyi”, który przeznaczony był dla uczniów klas 4 - 8 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy. Celem konkursu było wyczulenie uczniów na powracający  problem  cyberprzemocy wśród młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie twórczości literackiej. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie  pozytywnie kończącego się opowiadania, które będzie niosło w sobie przesłanie: akceptacji, poszanowania godności drugiego człowieka, niesienia pomocy w różnorodnych życiowych sytuacjach. W zmaganiach literackich wzięło udział  dziewięciu uczniów naszej szkoły. Zwyciężczynią okazała się Julia Solarska z klasy 8a, drugie miejsce otrzymał Kamil Olender również  z klasy 8a, trzecie miejsce zostało przyznane Natalii  Grzywie z klasy 8b.  Gratulujemy wszystkim uczniom wzięcia udziału w konkursie oraz dużej pomysłowości na dalszą historię głównej bohaterki.  Autor:  Joanna Prządo - Grelich Karolina Wanat - Kucięba    

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Rozstrzygnięto konkurs literacki „Dokończ historię Afiyi…”     

Obudziłam się rano z uśmiechem na ustach. W nocy śniło mi się, że znalazłam prawdziwą przyjaciółkę, która akceptowała mnie taką, jaką jestem. Niestety nie trwało to długo, ponieważ dotarło do mnie, że jest ty tylko sen, który według mnie nie miał prawa się spełnić. Uświadomiłam sobie także, że ZNOWU muszę się zmusić do pójścia do szkoły i ZNOWU poczuć pogardliwy wzrok moich rówieśników na sobie. W jednej chwili uśmiech zniknął z mojej twarzy. Co ja im takiego zrobiłam? Przyjeżdżając z Nigerii do Polski myślałam, że moje życie się w końcu zmieni       i będę szczęśliwa. Jednak wszystko potoczyło się inaczej. Skąd w moich rówieśnikach było tyle agresji, nienawiści i rasizmu? Wstałam po cichu, aby nie obudzić mojej młodszej siostry Lerato,       z którą dzieliłam jedno, ciasne łóżko. Spojrzałam na nią i pomyślałam sobie: „Dobrze, że nie musisz jeszcze chodzić do szkoły i nie cierpieć tak jak ja. Czule otuliłam ją kocem, pocałowałam delikatnie w czoło i udałam się do szkoły.  

  ����� 8 



  ����� 8 S	�. 19  Początkowo wydawało mi  się, że będzie to dzień jak co dzień- uczniowie pokazujący na mnie palcami i szydzący z mojego wyglądu. Zauważyłam jednak różnice w ich zachowaniu- każdy patrzył raz na ekran swojego telefonu, a  raz na mnie. Wszyscy się ze mnie śmiali, ale ja byłam do tego przyzwyczajona. Schowałam się w łazience. Zamknęłam się w kabinie, wyjęłam notes i zaczęłam kończyć mój wiersz. Od kiedy pamiętam chciałam zostać pisarką. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. Nie miałam odwagi, aby pokazać komukolwiek moją twórczość. Uważałam, że z moim pochodzeniem nie mam szans, aby zostać sławną pisarką. Gdy zaczęłam pisać drugą strofę, usłyszałam rozmowę dziewczyn        z mojej klasy- Oli i Leny. Śmiały się z jakiegoś zdjęcia zamieszczonego przez Karola na Instagramie. Zadzwonił dzwonek. Zaczynała się lekcja informatyki. Ucieszyłam, bo był to  jedyny czas, kiedy mogłam korzystać z nowoczesnej technologii. Uciekłam z Nigerii do Polski z powodu wojny i mieszkałam w ośrodku dla uchodźców, a moich rodziców nie było stać na komputer, czy smartfon. Gdy weszłam do klasy nauczycielki jeszcze nie było. Usiadłam przy komputerze            i ujrzałam na tapecie…MOJĄ KARYKATURĘ Z PODPISEM  „WRACAJ DO AFRYKI MURZYNKO”! Cała klasa wybuchła  śmiechem, a mnie łzy same napłynęły do oczu. Uciekłam szybko do łazienki. Na korytarzu wpadłam na panią Kozłowską. O mało jej nie wywróciłam! Biegnąc dalej słyszałam tylko  jej wołanie- „Afiya, Afiya wracaj tu natychmiast!”  W łazience znów zamknęłam się w kabinie. Nie mogłam przestać płakać. Zaczęłam myśleć i łączyć fakty. To o tym zdjęciu rozmawiały Ola i Lena. Uświadomiłam sobie, że moja karykatura krąży już w sieci! Każdy to zobaczył! Nagle usłyszałam głos Igi- dziewczyny z mojej klasy. Wołała mnie i otwierała drzwi do każdej kabiny. Gdy  mnie zobaczyła od razu próbowała mnie pocieszyć. Poczułam się  wtedy szczęśliwa i uświadomiłam sobie, że komuś na mnie zależy.  Iga zapytała  mnie czy mam w plecaku chusteczki. Powiedziałam jej, żeby zajrzała do bocznej kieszeni. Wtedy dziewczynka wyjęła mój notes z wierszami. Zapytała, czy może przeczytać. Zgodziłam się z obawą, że Iga wyśmieje moją twórczość. Po krótkiej chwili spojrzała na mnie i powiedziała, że to co napisałam jest piękne i niesamowite - niczym wiersze sławnych pisarzy, a może i lepsze. Nigdy nie usłyszałam od nikogo takich słów.  To było niezwykłe uczucie. Iga zapytała, czy może opublikować mój wiersz na Facebooku naszej szkoły, który prowadziła. Zgodziłam się  pod warunkiem, że  pozostanę anonimową autorką. Po chwili weszła pani Kozłowska i    

Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 



S	�. 20  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... i powiedziała, że moja karykatura zniknęła już z komputerów, a Karol czeka na mnie  z przeprosinami. Poszłam do klasy i pogodziłam się z nim. Po szkole w odwiedziny przyszła do mnie Iga. Była bardzo podekscytowana.  Powiedziała, że zamieściła mój wiersz na Facebooku naszej szkoły i  cieszy się on dużą popularnością. Przyszła po to, aby zapytać czy może ujawnić mnie jako autorkę tego wiersza. Po krótkim namyśle zgodziłam się.  We wtorek poszłam do szkoły z niepewnością. Bałam się reakcji uczniów. W wejściu przywitała mnie Iga. Od razu wyjęła telefon i pokazała mi komentarze pod postem, gdzie ujawniła mnie jako autorkę wiersza. Wszystkie były pozytywne, ale jeden wzbudził we mnie największe emocje. Był to komentarz od samej laureatki Nagrody Nobla- OLGI TOKARCZUK.  W tamtej chwili krzyknęłam ze szczęścia. Mój wiersz skomentował sama OLGA TOKARCZUK- moja ulubiony pisarka i poetka, której twórczość podziwiam. Napisała tam dokładnie: „Afiya! Jesteś niesamowita tak samo jak twój wiersz! Nigdy się nie poddawaj! Z takim talentem masz szansę na Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury! Trzymam za ciebie kciuki!”   Słowa te zapamiętam do końca życia. Nadal nie mogę w to uwierzyć!  Po tej sytuacji nikt w szkole się już ze mnie nie śmiał. Iga zaczęła publikować moją poezję na szkolnym Facebooku. Tamten wtorek stał się moim NALEPSZYM DNIEM W ŻYCIU- zyskałam przyjaciółkę, z którą jestem na dobre i na złe oraz odważyłam się pokazać mój talent. Uświadomiłam sobie, że wygląd nie wpływa na to kim jestem, a  nigeryjskie pochodzenie wcale nie czyni mnie gorszą od innych! Mój sen się spełnił…    Autor: Julia Solarska kl. 8a 
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  ����� 8 S	�. 21  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... Mimo trudności zaistniałych z powodu pandemii korona wirusa oraz wprowadzenia zdalnego nauczania w szkołach, uczniowie ZSP w Wiślicy mają  wiele okazji do udziału w akcjach społecznych  pod czujnym okiem nauczycieli świetlicy. Działania wychowawcze prowadzone online przez świetlicę szkolną skupiły się przede wszystkim na aktywizowaniu uczniów w możliwe, jak na te trudne  warunki, formy wzajemnej  pomocy i integracji lokalnej. W ciągu dwóch miesięcy kwarantanny dzieci w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu pomagały swoim dziadkom w zakupach i obowiązkach domowych, zbierały materiały na maseczki ochronne dla pracowników szpitala, pomagały młodszym uczniom zdalnie  w nauce oraz dokarmiały bezdomne psy w okolicy swojego domu. Poprzez świetlicową pocztę i zdalne komunikatory wychowawcy świetlicy i ich wychowankowie  dzielili się swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu w domach. Bawili się w rozwiązywanie rebusów i łamigłówek, tworzyli ciekawe prace plastyczne, korzystali z pomocy w trudnościach w nauce. Starając się być świadomymi małymi obywatelami, uczniowie chętnie zaangażowali się wraz       z rodzicami w pomoc owadom i ptakom. W ogrodach całej gminy powstało wiele pięknych i kreatywnych poidełek, z których nasi latający sąsiedzi będą mogli korzystać przez cały okres gorących miesięcy. Doceniając swój piękny region uczniowie przygotowywali autorskie filmiki promujące walory turystyczne i przyrodnicze Ponidzia. Wspólnie świętowali także Dzień Flagi. W tym dniu wiele domów  przyozdobiły biało-czerwone barwy, a na niebie powiewały narodowe latawce. Nie zapomnieliśmy także o najważniejszym majowym święcie, czyli o Dniu Matki. Dzieciaki przygotowały dla swoich mam wspaniałe niespodzianki w postaci własnoręcznie zrobionych laurek, słodkości i występów artystycznych. Pomimo faktu, iż od tak dawna nie możemy się wspólnie spotykać w szkolnej świetlicy, nadal jesteśmy razem i dobrze się bawimy. A nasze wspólne działania można zobaczyć na stronie Facebooka : Świetlica Szkolna ZSP Wiślica. Autor:  Klaudia Piwowarczyk  

W wirtualnej świetlicy   



S	�. 22  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy...   Fotogaleria działań świetlicy    ����� 8 



S	�. 23  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy...   Ćwiczenia i zabawy rozwijające  mowę dziecka w wieku przedszkolnym  Mowa jest podstawowym sposobem komunikowania się z innymi ludźmi. Dla dziecka jest możliwością kontaktu z najbliższymi, zgłaszania swoich potrzeb i sprzeciwów. Zdolność porozumiewania się ma charakter indywidualny, pewne elementy rozwoju mowy mogą pojawiać się szybciej lub wolniej niż u innych, należy o tym pamiętać. Jeżeli rodzic zauważy nieprawidłowości w rozwoju mowy u swojego dziecka,  może wspomóc jej rozwój.   Sygnały świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju mowy dziecka:  
• Mowa dziecka wyraźnie różni się  od mowy rówieśników 
• Nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych (języka, podniebienia, warg, żuchwy, zgryzu) 
• Brak reakcji lub słabe reagowanie na dźwięk 
• Przewlekły katar, utrwalający nawyk oddychania przez usta 
• Nieprawidłowe nagryzanie, żucie i połykanie 
• Ssanie smoczka lub palca u dzieci starszych  Sposoby rozwijania mowy podczas codziennych czynności:  
• Jak najczęstsze mówienie do dziecka w sposób prawidłowy, staranny, bez spieszczeń 
• Kierowanie ust w czasie mówienia w stronę dziecka 
• Unikanie powtórzeń błędnych wypowiedzi dziecka (jeśli pada sformułowanie safa, mówimy: 

tak, to szafa) 
• Pokazywanie przedmiotów z jednoczesnym nazywaniem ich 
• Wykazywanie zainteresowania wypowiedziami dziecka, zadawanie pytań 
• Opowiadanie dziecko o codziennych czynnościach w trakcie ich wykonywania 
• Codzienne czytanie  
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S	�. 24  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy...          Przykładowe zabawy rozwijające mowę:  
• Naśladujemy z dzieckiem odgłosy zwierząt i dźwięki otoczenia (pszczoła bzyczy – bzz  

bzzz, krowa muczy mu  mu, jedzie straż pożarna eoeoeo, dzwonek dzwoni dzyń dzyń, 

parskamy wargami jak konik, kląskamy językiem) 
• Zabawy rytmiczno – ruchowe np. zabawa w niedźwiedzia. Dziecko wciela się w rolę misia. 

Rodzic wystukuje rytm, klaszcząc w  dłonie (mocno i wolno),  dziecko chodzi powoli i 

mocno uderza nogami o podłogę (jest dużym misiem). Rodzic wystukuje rytm klaszcząc 

(szybko i cicho),   dziecko szybko i lekko chodzi po podłodze (jest dużym misiem)     
• Wspólne śpiewanie piosenek, nauka wierszyków czy rymowanek/wyliczanek 
• Zabawy tematyczne, odtwarzanie ról (sklep, fryzjer, restauracja) 
• Gra – Czego brakuje? Układamy przed dzieckiem 3 dowolne przedmioty, dziecko podaje ich nazwy, zapamiętuje, następnie i zamyka oczy. Rodzic zabiera jeden z nich.  Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co zostało zabrane. 
• Nauka kolorów - podając ich nazwy postaraj się z czymś je skojarzyć, np. „Żółty jak 

Słoneczko” 
• Gra – Dokończ za mnie. Układamy przed dzieckiem wieżę z 3 kolorów, prosimy aby dokończyło według wzoru.  Autor: Karolina Wanat - Kucięba, logopeda w ZSP w Wiślicy  
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  ����� 8 S	�. 25  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy...   Zabawy rozwijające  słuch u  dzieci w wieku przedszkolnym  
Słuch jest jednym ze zmysłów, dzięki któremu  odbieramy bodźce z otoczenia. Należy obserwować reakcję dziecka,  w chwili pojawienia się dźwięku w najbliższym otoczeniu (dzwonek telefonu, dźwięk czajnika, pukanie do drzwi). Sprawdzamy,  czy dziecko odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku. Jeśli nie reaguje,  należy zbadać słuch u specjalisty.  Słuch fonematyczny odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania się mowy. Właściwie wykształcony słuch fonematyczny, pozwala dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów, co stanowi podstawę w nauce czytania i pisania. Zaburzenia w tym procesie powodują trudności z czytaniem i pisaniem ze słuchu. Dlatego warto rozwijać ten proces od najmłodszego wieku.  Przykłady zabaw rozwijających słuch u dzieci:  
• „Czyj to głos ?” Zadajemy dziecku to pytanie odnośnie głosów naszych domowników. Zwracamy wtedy uwagę na barwę, skalę i ton. Są to cechy indywidualne każdego człowieka.    



S	�. 26  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 
• Rozpoznawanie dźwięków zwierząt i najbliższego otoczenia. 
• „Zlokalizuj mnie”. Zadaniem dziecka jest wskazanie miejsca skąd dochodzi dźwięk (może do być: stukanie klockami, przesypywanie kaszy, przelewanie wody, stukanie sztućcami, gniecenie kartki papieru). 
• Odtwarzanie przez dzieci słyszanego rytmu za pomocą wyklaskiwania lub wystukiwania. 
• Rozpoznawanie piosenki po zaśpiewanym jej fragmencie. 
• Słuchanie wierszy z dużą ilością dźwięków do naśladowania (np. Lokomotywa, Prasie 

radio).                     Autor: Karolina Wanat - Kucięba, logopeda w ZSP w Wiślicy  
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  ����� 8 S	�. 27  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy...   Zdalne Pierwszaki  



  ����� 8 S	�. 28  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 
  Kartka dla Medyka    Dzień Matki 



  ����� 8 S	�. 29  Aktualności  z lokalnych szkół    ZSP w Wiślicy... 



  ����� 8 S	�. 30  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... Ferie w Krakowie  5 lutego 2020 roku uczniowie naszej szkoły  odbyli  wycieczkę do Krakowa. Celem wyjazdu był udział w warsztatach w pracowni konserwatorskiej na Wawelu. Mieliśmy również okazję odwiedzić tamtejszą bibliotekę i zapoznać się z jej zbiorami. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy   zatytułowanej Skarby Epoki Piastów. Mogliśmy   tam   podziwiać   unikalne eksponaty oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z historii Polski.  Autor: Anna Kotecka  



S	�. 31  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... Walentynki    14 lutego na całym świecie nazywamy jest świętem zakochanych. W naszej szkole jest to okazja do okazywania sobie sympatii poprzez pocztę walentynkową, którą co roku organizuje samorząd szkolny. Już od rana tego dnia czuć było atmosferę wzajemnej życzliwości. Niektórzy czekali do ostatniej chwili, by wysłać kartkę. A było ich tyle, że nie mieściły się       w skrzynce pocztowej! Kartki, na które wszyscy z niecierpliwością czekali, zostały rozdane na długiej przerwie.  Autor: Anna Kotecka  
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  ����� 8 S	�. 32  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... Tłusty Czwartek 

20 lutego  2020 roku z inicjatywy samorządu szkolnego został w naszej szkole zorganizowany poczęstunek. Uczniowie przynieśli pączki, faworki, oponki i inne łakocie, które tradycyjnie spożywa się w Tłusty Czwartek. To był bardzo słodki dzień.  Autor: Anna Kotecka  



S	�. 33  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... Dzień Bezpiecznego Internetu  
W lutym obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. 21 lutego odbył się w naszej szkole apel z tej okazji. Uczniowie klasy VIII przedstawili najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z zasobów ogólnoświatowej sieci. Następnie uczniowie klas IV-VIII udali się na projekcję filmu dotyczącego nieodpowiednich zachowań młodzieży w Internecie. Po obejrzeniu filmu nastąpiła żywa dyskusja na temat przedstawionych treści oraz omówione zostały konsekwencje niewłaściwego zachowania w Internecie. Autor: Anna Kotecka       Pokaz Historyczny  Dnia 26 lutego gościliśmy w naszej szkole grupę artystyczną Rekonstrukto. Podczas pokazu zaprezentowane zostały treści przybliżające uczniom losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. Uczniowie mieli możliwość przymierzenia munduru wojskowego. Artyści zadbali o dobrą zabawę, każdy znalazł w tym przedstawieniu coś dla siebie. Była to naprawdę wesoła lekcja historii.  Autor: Anna Kotecka  
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  ����� 8 S	�. 34  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... 28 lutego 2020 roku uczniowie klasy VIII wzięli udział w XVI Powiatowych Targach Edukacyjnych Busku - Zdroju, gdzie mogli zapoznać się z ofertami szkół ponadpodstawowych z naszego regionu, poznać zasady rekrutacji oraz dowiedzieć się innych ważnych przy wyborze szkoły informacji. Uczniowie klas IV, V i VI natomiast brali udział w warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej, gdzie zostali zapoznani z różnymi rodzajami słowników oraz wykonali zadania z ich wykorzystaniem.  Autor: Anna Kotecka  
  Targi Edukacyjne i warsztaty biblioteczne 



S	�. 35  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... Hołd Żołnierzom Wyklętym  4 marca 2020 roku w naszej szkole odbył się apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem pani Doroty Szafraniec przygotowali prezentacje przybliżające sylwetki dwóch ważnych w historii Polski postaci - rotmistrza Pileckiego i Inki. Opowiedzieli młodszym kolegom dlaczego są to postacie wyjątkowe. Była to bardzo ciekawa lekcja historii.  Autor: Anna Kotecka  
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  ����� 8 S	�. 36  Aktualności  z lokalnych szkół    SP w Skotnikach Dolnych... Dzień Kobiet na wesoło To był wyjątkowy dzień dla żeńskiej części szkolnej społeczności. Życzeń dla naszych pań, tych małych i dużych, nie było końca. Jako pierwsi złożyli je uczniowie klas młodszych przedstawiając   wesołe   piosenki   i   wierszyki.  Następnie   uczniowie   klas   starszych przedstawili kilka scenek, w których zaprezentowali „typowe” zachowania kobiet. Oczywiście z przymrużeniem oka.  Autor: Anna Kotecka  



  ����� 8 S	�. 37  
Nic tak nie poprawia nam dobrego humoru, jak zabawny i pozytywny film. Ze względu na epidemię koronawirusa nie możemy się wybrać do kina, ale możemy obejrzeć w internecie coś, co sprawi, że zapomnimy o trudnym czasie.  Z całą pewnością do grona takich filmów zaliczyć trzeba dzieło Roberta Zemeckisa z 1994 roku.  Forrest Gump to romantyczna historia, w której  Hanks wcielił się w tytułową postać.  Gump  urodził się z niedowładem nóg i ograniczonym poziomem IQ. Nie przeszkadza mu to jednak    w prowadzeniu ciekawego życia. Chłopak bierze udział w wielu z najważniejszych wydarzeniach drugiej połowy XX wieku. Bohater m.in. uczy Elvisa Presleya tańca, zostaje gwiazdą futbolu, czy spotyka Johna F. Kennedy'ego.   Film oprócz  wywołania uśmiechu na naszej twarzy,  zadaje ważne pytania: Czym jest głupota? Czy niski poziom inteligencji decyduje o nieprzydatności człowieka do życia w społeczeństwie? Czy taki osobnik z małym ilorazem inteligencji nie ma w życiu szans? Okazuje się, że niekoniecznie. Forrestowi przez całe życie sprzyja szczęście. Kiedy inni zmieniają się, przemijają, upadają, tracą nadzieję,  on dalej trwa, jest stałym punktem w świecie pełnym zachodzących zamian. Produkcja została wyróżniona sześcioma Oscarami – w tym za najlepszy film, scenariusz adaptowany i reżyserię. W tytułową rolę popisowo wciela się Tom Hanks, który za stworzoną przez siebie kreację otrzymał Nagrodę Akademii i Złoty Glob. Doskonałym występem w filmie aktor tylko potwierdził swoją wysoką pozycję w Hollywood. W obsadzie znaleźli się również laureatka Złotego Globu Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson oraz nagrodzona dwoma Oscarami Sally Field (Norma Rae). Warto obejrzeć ten wyjątkowy i wzruszający film.  Bez wątpienia umili naszą domową kwarantannę. Gorąco polecamy.  Autor:  Natalia Strączek kl. 6a Joanna Przado - Grelich   

Warto obejrzeć Biegnij Forest, czyli zupełnie inne spojrzenie na świat! 



S	�. 38  

1. Jak wygląda apteczna codzienność w czasie pandemii koronawirusa? W marcu było bardzo duże „oblężenie aptek”. Niestety pacjenci nie wzięli sobie do serca akcji #zostańwdomu i robili zapasy leków. Polacy kupowali wszystko,  począwszy od preparatów przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych przez maseczki i rękawice po leki codziennego użytku.  W pierwszym okresie wybuchu epidemii część osób przychodziło do aptek po produkty mniej potrzebne, takie jak chociażby kosmetyki, suplementy leków czy  inne produkty, które nie były niezbędne do życia w danym momencie.    Teraz sytuacja już się trochę unormowała, choć cały czas boimy się o swoje zdrowie, ponieważ codziennie obsługujemy chorych ludzi i narażamy swoje życie, ale to specyfika naszego zawodu.   2. Jakie rodzaje zabezpieczeń zastosowano w państwa  aptece w czasie epidemii COVID-19? Zgodnie z zaleceniami stosujemy bezpieczną odległość (1 – 1,5 m.), kontakt z pacjentami odbywa się przez szybę. Używamy maseczek ochronnych i rękawiczek. W trakcie realizowania recept staramy się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Po obsłużeniu pacjenta myjemy ręce wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym na bazie alkoholu (min. 60%), przecieramy blat oraz klamki drzwi.     

Kilka pytań do... Epidemia  koronawirusa  okiem farmaceutki  z wiślickiej apteki   ����� 8 



  ����� 8 S	�. 39  Obsługa przez „okienko apteczne” zgodnie z zaleceniami Naczelnej Izby Aptekarskiej nie sprawdziła się w naszej aptece, mamy szyby ochronne i taśmy zabezpieczające bezpieczną odległość. Większość pacjentów okazywała zrozumienie, choć na początku zdarzały się osoby, które nie szczędziły kpiących uwag i niewybrednych komentarzy pod naszym adresem.   3. Czy w aptekach obowiązują godziny dla seniorów? Godziny dla seniorów obowiązywały w pierwszej fazie obostrzeń. Od 8 kwietnia 2020 roku przepisy uległy zmianie i od tego czasu obsługujemy każdego pacjenta bez względu na jego wiek.  4. Kiedy farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną? Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić refundowaną receptę  farmaceutyczną w formie papierowej lub e – receptę dla siebie lub członka swojej rodziny (art. 95b ust.3), a także  pacjentowi, który braknie  leku stosowanego przewlekle, według wcześniejszego prawa było to tylko możliwe w sprawach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Dodatkowo farmaceuta może wystawić teraz receptę na 180 dni kuracji. Do tej pory były to przede wszystkim leki na nadciśnienie, astmę, cukrzycę, kiedy pominięcie dawki mogło mieć poważne konsekwencje, takie jak: atak duszności, wahania poziomu glukozy, niekontrolowany wzrost ciśnienia krwi ze swoimi konsekwencjami. Na recepcie farmaceutycznej musi być opisana przyczyna, powód dla którego lek został wydany, a także dane pacjenta (adres i pesel).  5. Dlaczego ceny maseczek i rękawiczek jednorazowych wzrosły wielokrotnie? Podejrzewamy, że główną przyczyną wzrostu cen był brak maseczek i rękawic.  Niestety doszło do przypadków wykorzystania obecnej sytuacji do niczym nieuzasadnionego podwyższenia cen przez niektóre hurtownie oraz  producentów ze względu na małe ilości maseczek i rękawic ochronnych.  6.W czasie epidemii COVID-19 ludzie robią wielkie zakupy  w sklepach spożywczych. Co Polacy kupują w aptekach? Na początku fali zachorowań pacjenci szukali maseczek, rękawic, środków dezynfekujących, różnego rodzaju preparatów zwiększających odporność, przede wszystkim wit. C. Obecnie pacjenci także sięgają po te produkty.  Kupują  również leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe czy specyfiki na przeziębienie.  

Kilka pytań do... 



S	�. 40  7. Czy warto kupować leki na zapas? Zdecydowanie nie warto, ponieważ  apteki są cały czas otwarte.  8. Jak na produkcję leków wpłynie spowolnienie chińskiej gospodarki? Wiele substancji czynnych wykorzystywanych w lokalnych fabrykach jest produkowanych w tamtych stronach? Niestety daje się odczuć braki niektórych leków na polskim rynku, a lista preparatów zagrożonych brakiem dostępności cały czas się wydłuża. W dalszym ciągu brakuje leków   rozrzedzających krew a także tych na cukrzycę.  9. Jakie błędy popełniamy najczęściej w dobie epidemii? Zauważamy, że ludzie wciąż popełniają podstawowe błędy higieniczne. W dalszym ciągu ludzie noszą maseczki w niewłaściwy sposób, m.in. nie zakrywają nosa, noszą maseczki na brodzie. Wśród podstawowych błędów jakie popełniają Polacy jest również to, że nie wymieniają rękawiczek jednorazowych. Można to oczywiście próbować zrozumieć, biorąc pod uwagę ich cenę. Należy jednak pamiętać, że ta sama rękawica noszona powtórnie, nie spełnia żadnych funkcji profilaktycznych. Powinniśmy nadal  pamiętać o częstym i dokładnym myciu rąk, jak również o tym, by nie dotykać oczu, nosa czy ust. To powinny być takie drobne przyzwyczajenia, które w chwili obecnej powinniśmy traktować bardzo poważnie. 10. Dlaczego nadal powinniśmy zachowywać dystans społeczny? Pomimo widocznego wypłaszczania się krzywej zachorowań i kolejnych rozluźnieniach  restrykcji przez Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie możemy zmniejszać  swojej  czujności  w kwestiach zdrowotnych.  Nosiciele bezobjawowi są najgroźniejsi, ponieważ nie wiemy kiedy może dojść do transmisji wirusa między ludźmi.  Duża część społeczeństwa przechodzi zakażenie koronawirusem właśnie bezobjawowo, co nie sprawia, że nie zarażają. Są oni nieświadomymi nosicielami wirusa, dlatego  w dalszym ciągu powinniśmy pamiętać o tym, by myć ręce, nosić maseczki i zachowywać dystans społeczny.   

Kilka pytań do... 

Wywiad z farmaceutką Apteki  Centrum Zdrowia  Magdaleną Bekier został przeprowadzony zdalnie.  Pytania opracowały uczennice z koła dziennikarskiego ZSP w Wiślicy 
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S	�. 41  Wiślica nasza duma Historia Wiślicy od bardzo dawna fascynuje wielu jej badaczy. Poszukiwanie i odkrywanie wiślickich zapisków dawało i daje podstawy do coraz dokładniejszych opracowań na temat samego miasta,  jak i  jego bezpośrednich okolic. Pierwszą bardzo ważną wzmianką na temat miasta i jego mieszkańców jest opis tzw. Rzezi Wiślickiej w 1135 r., podczas której wy-mordowano znaczną część ludności, a samą Wiślicę ograbiono, a następnie spalono. Po pożarze,  który wybuchł w mieście w 1409 r., spłonął wiślicki Ratusz, a wiele bezcennych dziś dokumentów bezpowrotnie przepadło. Kolejny,  w 1472 r.   sytuacji  nie poprawił,  a na pewno pogorszył, ponieważ właśnie w Ratuszu  w tym czasie przechowywano najważniejsze świeckie dokumenty.  Zapiski, w jakich  można  znaleźć cokolwiek na temat Wiślicy są bardzo rozproszone, co        w dużym stopniu utrudnia wyszukiwanie żądanych na jej temat treści. Wiele dokumentów na temat miasta można znaleźć w np. Archiwum Państwowym w Kielcach, Radomiu, Kra-kowie,  a nawet w Warszawie, w Archiwum Głównym Akt Dawnych. W dzisiejszych cza-sach  dużą pomocą w tych poszukiwaniach jest Internet, gdzie można odnaleźć sporo infor-macji. Opisy miasta z dawnych czasów dostarczają nam przede wszystkim Lustracje Królew-skie      i Biskupie oraz różnego rodzaju inwentarze.  

Wiślica w starych zapiskach 

Jedna ze stron Lustracji województwa sandomierskiego z 1569 roku 
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S	�. 42  Wiślica nasza duma Bardzo ciekawe informacje, m.in o swoich przodkach oraz  tego,  kto w tamtym czasie udzielał  chrztów, ślubów i innych sakramentów odnajdziemy w starych Księgach Urodzeń, Małżeństw      i Zgonów , które zaczynają się od 1755 r. Dla przykładu można  podać,  że poprzednikiem ks. Lud-wika Strondało, który dzięki ofiarności parafian i instytucji odbudował Kościół Dzwonnicę       i Plebanię po pożarze z 1858 r., był ks. Marcin Nowicki, a jego zaś  ks. Maciej Łącki.  W aktach miasta Wiślicy z początku XIX w. można odnaleźć dawno zapomniane już nazwy wiślickie jak np. Blech (łąki w pobliżu jeziora Płyt), Przewóz (grobla po południowej stronie mi-asta,  na której do dziś są dwa wiślickie mosty), Pole Namiotów (łąki gdzie dziś stoją przed-stawienia polskich świętych), Królewszczyzna (miejsce, gdzie w latach 60-tych XX w. odkryto relikty zabudowań palatialnych), Radzieckie (pola uprawne w Gorysławicach należące do Rady Miasta Wiślicy), czy Zielonki (dawna nazwa dla osady przy dzisiejszej ul. 1000-lecia Państwa Pol-skiego). Niektóre, bardzo ważne dla lepszego poznania wiślickiej historii starodruki i rękopisy, przepadły  w mrokach średniowiecza. Wielkie starania w tej materii poczynił nasz wielki dziejopisarz Jan Długosz w swych dziełach: „Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Pol-skiego” i „Liber Beneficiorum” które  spisanezostały najprawdopodobniej właśnie w Wiślicy. Z nich  dowiadujemy się min. o wiślickim (nie odnalezionym dotychczas) Zamku Kazimierza Wielk-iego i innych ważnych wydarzeniach z dziejów miasta. Wizytacje biskupie dostarczają nam wiedzy na temat m.in. wystroju kościołów św. Marcina, św. Ducha, św. Wawrzyńca, Narodzenia NMP oraz bardzo stary i ciekawy opis Grodziska (Zamczysko) pośród łąk. Zarówno te tutaj jak i inne bardzo ciekawe rzeczy nadal czekają na swojego odkrywcę.  Szukajmy więc, odnajdujmy i zachowujmy stare wiślickie dokumenty, bo tylko one dadzą w przyszłości świadectwo tego jak dziś dbamy o historię naszą oraz naszego pięknego i bardzo starego miasta.   Autor: Adek Wieczorek      
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S	�. 43  Smoothie owocowo-warzywne, to coraz popularniejsza forma przekąsek, która jest  nie tylko modna, ale i bardzo zdrowa. To prosty, szybki i niesamowicie  smaczny miks, który może stać się zdrowym elementem diety każdego człowieka, który chciałby zadbać o siebie i dostarczać swojemu organizmowi odpowiednią dawkę antyoksydantów i witamin. Smoothie i to nic innego jak zmiksowane warzywa i owoce, te z dodatkiem wody lub mleka, nazywane są koktajlami. Proponowane przez nas przepisy  to przykładowe połączenia warzyw, nasion i owoców. Tak naprawdę smoothie zależy tylko od waszej wyobraźni, ponieważ miksować możecie dosłownie wszystko.  Smoothie z żółtych owoców             Składniki: 
• orzechy  nerkowca – 2 łyżki 
• ananas – 1 szt. 
• mango – 1 szt. 
• banan – 1 szt. 
• pomarańcza – 1 szt. 
• cytryna – 1 szt.  
• woda kokosowa lub woda niegazowana – 1 szklanka  Podpraż orzechy na suchej patelni, a następnie wystudź je. Obierz owoce i pokrój je w kostkę. Wszystkie owoce wrzuć do kielicha blendera. Dodaj orzechy oraz wlej wodę. Miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Napój rozlej do szklanek. Smoothie możesz udekorować orzechami i startą skórką cytryny.   

Z książki kucharskiej Smoothie owocowo - warzywne   ����� 8 



  ����� 8 S	�. 44  Ananasowe smoothie z awokado i szpinakiem        Składniki: 
• ananas – 1 szt. 
• awokado – 1 szt. 
• świeża mięta – ½ szklanki 
• świeży szpinak – 150 g 
• pomarańcza – 1 szt. 
• nasiona siemienia lnianego – 2 łyżki 
• kostki lodu – 10 szt.  Obierz ananasa, pozbaw go twardego środka i pokrój  na mniejsze kawałki, a następnie przełóż do kielicha blendera. Pozbaw awokado skórki i usuń pestkę. Pokrój na kawałki i dodaj do ananasa. Do owoców wrzuć  pokrojoną pomarańczę, świeży szpinak, miętę, nasiona siemienia lnianego oraz kostki lodu. Całość zmiksuj aż otrzymasz kremowy, gęsty napój. Smoothie przelej do szklanek i udekoruj listkami mięty.    Czerwone smoothie z buraka i borówek        Składniki: 
• świeży burak – 1 mała szt.  
• banan – 1 szt. 
• borówki – 250 g 
• sok z ½ limonki   
• woda niegazowana – 1 szklanka  Obierz buraka i banana ze skóry, następnie pokrój je na kawałki i przełóż do kielicha blendera. Wsyp borówki. Wlej wodę i sok z limonki. Całość zmiksuj  aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Napój przelej do szklanek.   Autor: Joanna Prządo - Grelich  

Z książki kucharskiej  



K����� ��� ����  ����� 8 S	�. 45  Dodatek  fotograficzny  

 „Kurier Wiślicki” to szkolno - lokalne pismo, które powstało w listopadzie 2017 roku. Dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Jarosława Jaworskiego, udało  kontynuować się rozpoczętą współpracę między szkołami a urzędem, czego owocem jest ww. pismo. „Kurier Wiślicki” jest kwartalnikiem, który ukazuje się na stronach 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. Gazeta tworzona jest przez uczniów i nauczycieli zarówno  z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 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. 


