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Nic nie może 

być doskonałego. 

Radość, wesołość, 

dobro, ale i żal, 

i gniew, i bunt. 

Cymbał, kto chce, 

żeby zawsze było łatwo. 

Janusz Korczak 

Czas ucieka, wieczność czeka. 

Koronawirus 

Katar, kaszel, droga kropelkowa. 
Koronawirus - epidemia gotowa. 
Siedzę w domu, 
ręce często myję, 
bo mi ten wirus rodzinę zabije. 
 
By w kryzysie mieć co jeść, 
trzeba pełny spichlerz mieć. 
 
Bierzcie siatki,  
bierzcie worki 
i biegnijcie do Biedronki. 
Mąka, ryż i pomarańcza. 
 
Bo to bardzo ważna rzecz , 
żeby pełny spichlerz mieć. 
  
   Aleksander Paciorek 

         Numer  pandemiczny 
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Koronawirus, kwarantanna, maseczka, zajęcia zdalne 

to słowa, których nie używaliśmy i nikt chyba w najśmiel-

szych wyobrażeniach nie podejrzewał, że coś takiego jest 

możliwe. A jednak.  

Dziś już możemy powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni 

takim rodzajem pracy. Nie zawsze jest Internet, łącze się 

czasami zrywa, przerwy i nerwy…Miejmy nadzieję, że w no-

wym roku szkolnym wszystko wróci do normy, znów zasią-

dziemy do ławek, z chęcią podejdziemy do tablicy z kredą, 

usiądziemy z koleżankami i kolegami na szkolnym korytarzu 

lub…w strefie wypoczynku, którą przygotowała Dyrekcja 

Szkoły, panie Kasie, pani Iza, pani Alicja i pani Ewa.  

A już w tych dniach rozpoczyna się pisanie sprawdzia-

nów. Wszystkim naszym ósmoklasistom życzymy uzyskania 

jak najlepszych wyników. Powodzenia. Trzymamy za Was 

kciuki.  

 Wypoczywajcie bezpiecznie i zdrowo w czasie waka-

cji. Mamy nadzieję, że już niedługo powrócimy do normalnych 

zajęć. Wracajcie cali  i zdrowi.      

                                 Redakcja 
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   Teatr Rękawiczka z Zapustami 
W dniu 4 lutego do naszej szkoły 

przyjechał teatr ,,Mała Rękawiczka ‘’, 
którego opiekunem jest pani Izabela 
Rękawek, nauczycielka języka polskiego w 
„Dwójce”, i odegrali sztukę pod tytułem 
,,Zapusty’’ .  

 
Zapusty to ostatnie dni karnawału, a 

także zabawy i zwyczaje ludowe związane z tymi 
dniami.  
 Przedstawienie odbyło się na korytarzu na 
drugim piętrze. Aktorzy wspaniale odegrali swoje 
role i widać było, że mają już w tym duże 
doświadczenie.  

 
Scenografia, jak na takie warunki, była ciekawa. 
Szczególnie podobał mi się wózek z jabłkami. 
Zauważyłem również, że w tym teatrze gra kilka 
osób z naszej szkoły. Z ósmej klasy były to 
uczennice: Martyna Kalbarczyk i Ola Winek. 
 Uważam, że spektakl był dobrze 
przygotowany i mógł się wielu uczniom 
spodobać.  

 
Na koniec wszyscy nagrodzili aktorów 

gromkimi brawami . 
 Franek Wachnicki VIc 

Co robić w czasie koronawirusa? 
W tym znanym dla nas problemie nie 

trzeba się nudzić. Co można robić? Zapytałem 
kilkanaście osób.  
Oto kilka fajnych i pomysłowych wskazówek. 
Można: 
- oglądać filmy, które wam się podobają, 
- grać w gry komputerowe lub na telefonie, 
- rozmawiać z przyjaciółmi online, 
- układać puzzle,  odrabiać prace domowe, 
- słuchać muzyki, jeśli twój/twoja 
kolega/koleżanka ma na przeciw ciebie balkon, a 
jest ciepło można tam wyjść i ze sobą 
porozmawiać, czytać lektury szkolne, 
- pomagać rodzicom w obowiązkach domowych 
np. zmywanie, spać, robić prace plastyczne. 
Możecie skorzystać z propozycji koleżanek i 
kolegów. 
                                       Michał Szczęśniak 7c 

Spotkanie 
z ratownikiem medycznym 

W dniu 28 marca klasy szóste i ósme 
miały możliwość spotkania się ze znanym 
ratownikiem medycznym panem Marcinem 
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Kępką. Spotkanie zorganizowane było przez 
panią Izę Tudek.  

 
Uczestnicy mogli przypomnieć sobie jak 

należy postępować w sytuacjach wymagających 
natychmiastowej reakcji w sytuacjach zagrożenia 
życia.  

 
Wśród wielu zagadnień omówiono zasady 

właściwego sposobu opatrywania ran po 
poparzeniu, unieruchamiania złamanych kończyn, 
posługiwania się matą aluminiową i oczywiście 
ćwiczenia resuscytacji na fantomach. Zajęcia 
zakończyły się wspólnym zdjęciem.  

Dziś każdy z nas ma świadomość jak 
wiele od nas samych zależy, od naszej wiedzy w 

wypadku zagrożenia życia. Jak należy 
postępować w takich sytuacjach. Dziękujemy za 
tak pouczające spotkanie. 

Aktorskie wprawki Wiktorii 
 Wiktoria Lachowicz z klasy VIIIc odniosła 

sukces w konkursie recytatorskim „Miłosna 
Osiecka” zorganizowany w 
Dniu Zakochanych przez 
Centrum Sportu i Kultury w 
Garwolinie. Konkurs, odbył 
się w dniu 5 lutego, a 
polegał na recytowaniu 

tekstów znanej polskiej poetki Agnieszki 
Osieckiej, której teksty śpiewało wiele 
piosenkarek, choćby  piosenka „Małgośka” , która 
zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie na 95 
lecie Polskiego Radia. Gratulujemy sukcesu i 
życzymy dalszych na aktorskiej niwie. (red.) 

Naukowe 
osiągnięcia naszych uczniów 
 Miło jest nam poinformować, że dwie 

uczennice z naszej szkoły otrzymały wyróżnienia 
w STYPENDIADZIE 
POLONISTYCZNEJ dla 
uczniów klas 4-8: 
1. Natalia Dobrowolska 
z klasy 4 a - 

wyróżnienie w konkursie literackim. 
2.Nikola Talarek klasy 6 d - wyróżnienie w 
konkursie literackim. Gratulujemy!  

      Katarzyna Haczela-Kalbarczyk 
 

Zaś w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł 
Matematyczny” online dla 
klas I-VIII wzięło udział 26 
uczniów. Najlepszy wynik w 
szkole uzyskał Piotr Michalik 
uzyskując tytuł laureata i V 
miejsce w Polsce. Trzynastu 
uczniów uzyskało tytuł 
LAUREATA. Najlepsze wyniki 

w swojej grupie wiekowej uzyskali uczniowie: 
Dominika Ratajczyk kl. 1, Tomasz MIchalik kl. 4 i 
Paulina Kotlarska kl. 5, Szymon Majsterek kl. 6, 
Piotr Michalik kl. 7, Karolina Ratajczyk i Gabriela 
Walicka kl. 8. Gratuluję osiągnięć, Koordynator 
konkursu:  
                                            Krystyna Zowczak  
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 Miło nam poinformować, że projekt 
Strefy Relaksu w Piątce, czyli przestrzeni 
"spokojnie aktywnych" na przerwie prawie już 
dobiega końca. Szkoda, że nie możecie tego 
jeszcze zobaczyć... Ale jak tylko wrócicie do 
szkoły - sami tego doświadczycie: zieleni la-
su, wygodnych puf, miękkości dywanu, zapa-
chu roślin_wszechotaczającej was przyrody. 

 
Pracowaliśmy nad tą strefą od połowy 

stycznia do połowy marca a potem już tylko 
zdalnie. Koronawirus pokrzyżował nam plany, 
ale udało się. 

 Dziękujemy uczniom, którzy współ-
pracowali przy tworzeniu tego miejsca. Doce-
niamy wasze zaangażowanie, wszystkie po-
mysły, pracę i czas na cotygodniowe spotka-
nia. Dzięki waszym wysiłkom powstał zacisz-
ny, leśny kącik, który będzie służył wszystkim 
dzieciom mającym ochotę na relaks (przed 
szkołą, w trakcie przerw i po szkole) i wyci-
szenie. 
  Projekty o takim zasięgu udają się 
tylko wtedy, gdy wiele osób jest otwartych na 
zmiany, gotowych na podjęcie aktywności i 
chętnych do pracy. W zaczarowany sposób 
pozyskaliśmy takich ludzi. Za nich dziękują 
koordynatorki projektu panie Katarzyna Ha-
czela-Kalbarczyk, Katarzyna Gołębiewska oraz 
Ewa Polańska-Rękawek. 

W tym roku szkolnym na terenie na-
szej szkoły realizowany jest także drugi Grant 
Oświatowy (na kwotę 3000 zł) pod hasłem 
"Korczak dzieciom _czyli strefa radosnej 
zabawy ruchowej dla dzieci", który już 
częściowo pojawił się na dolnym korytarzu w 
strefie uczniów najmłodszych. Już dziś można 
podziwiać mural z naszym patronem Janu-
szem Korczakiem wykonany przez malarza 
artystę p. Grzegorza Mikulskiego. 

 
Głównym założeniem projektu jest 

stworzenie w szkole strefy aktywnej przerwy. 
Pojawią się naklejki stópki, rączki, czerwone 
biedroneczki z alfabetem, na ścianach zawi-
sną magnetyczne zestawy. Na schodach już 
dziś można oglądać inspirujące kolorowe na-
klejki pobudzające do myślenia i działania. 
Kolory wspomogą procesy myślowe, wpłyną 
na rozwój zmysłu wzroku, kreatywność i 
kompetencje dziecka. 
 Oba projekty oświatowe, tak zwane granty, 
są przyznane naszej szkole przez Urząd Mia-
sta i Wydział Oświatowo-Społeczny. Koordy-
natorkami drugiego projektu są pani Izabela 
Tudek, pani Alicja Paśnik i pani Ewa Polań-
ska-Rękawek. 

Cieszymy się ze wsparcia sponsorów: 
Interdruku i Rady Rodziców i z zaufania, ja-
kim obdarzyła nas dyrekcja dając nam pozy-
tywną rekomendację tego projektu.  

              Pani Ewa Polańska-Rękawek 
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W tym roku zabawa karnawało-
wa przebiegała w dwóch terminach. W 
pierwszym 28 stycznia bawili się ucz-
niowie z klas 0-III nauczania zintegro-
wanego.  

 
Wtedy zabawę poprowadziła pani 

Wodzirej, która świetnie zabawiała nasze 
młodsze koleżanki i młodszych kolegów po-
przebieranych za różne postacie z bajek i 
komiksów. Jak na każdej takiej zabawie wy-
bierano królową i króla balu. 

 
W drugiej turze bawili się starsi ucz-

niowie z klas IV-VI i VII-VIII. Zmieniła się 
rodzaj muzyki i tańce. W tej grupie już nikogo 
nie trzeba zachęcać do zabawy, choć zdarzają 
się siedzący na ławeczkach.  

 
Grupa młodsza postarała się, jak tra-

dycja nakazuje, o efektowne, kolorowe stroje  
swoich filmowych bohaterów. Natomiast naj-
starsi już nie przebierali się za nikogo jedynie 
za siebie samego wskoczywszy w różne mod-
ne kreacje. 

 
Tradycją pozostał klasowy poczęstu-

nek, zazwyczaj przygotowany przez samych 
uczniów lub z pomocą rodziców i nauczycieli. 
Niektóre klasy zdecydowały się zjeść coś bar-
dziej konkretnego jak chipsy i zamówiły sobie 
jedzenie z garwolińskich restauracji. 

 
Zabawa karnawałowa i jedna i druga 

były bardzo udane i na pewno na długo za-
pamiętane. (red.) 
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Nadzieja przychodzi do człowieka 
wraz z drugim człowiekiem 

 

Wyglądam przez okno. Krople deszczu 
spadają po jesiennych liściach klonu. Jest 
ciemno i ponuro. To już trzynasty dzień w szpi-

talu. Czy to się 
kiedyś skończy? 
Dlaczego to wła-
śnie ja tak ciężko 
zachorowałem? 
Jeszcze dwa ty-
godnie temu było 
wszystko normal-
nie. Chodziłem do 
szkoły, spotyka-
łem się z kolega-

mi i jadłem pyszne obiadki u mojej babci. Aż 
nadszedł Ten Dzień, ten straszny dzień.  
 Na lekcji wychowania fizycznego poczu-
łem się źle. Potem już nic nie pamiętam. Obu-
dziłem się w szpitalu, w obcym miejscu, gdzie 
byłem przewożony na różne badania. W szpita-
lu pojawili się rodzice. Byli bardzo zmartwieni. 
Mama miała zapłakane oczy. Nie cieszył mnie 
nawet przyniesiony przez nich mój najnowszy 
smart fon. Usłyszałem jak przy moim łóżku 
lekarz powiedział do pielęgniarki: „ To prawdo-
podobnie białaczka”. Szybko sprawdziłem to 
słowo w Internecie. Nie jest dobrze. 
 Dziś leżę wciąż na szpitalnym łóżku. 
Jestem sam. Tak bardzo chciałbym być w do-
mu. Z rodzicami, z kolegami. Po prostu zdro-
wy. 

Drzwi do sali otwierają się. Pewnie 
znów będzie jakieś bolesne badanie albo kolej-
ny zastrzyk. Do sali wjeżdża jednak łóżko z 
chłopcem. Chłopiec wygląda na mojego rówie-
śnika –dwunastolatka. Jest tak samo przestra-
szony jak ja trzynaście dni temu. Pani pielę-
gniarka mówi do niego, że niedługo przyjdzie 
lekarz. 
-Jak masz na imię? – pytam. 
-Kuba – odpowiada chłopiec. 
- A ja jestem Rysiek. Nie martw się. Razem 
będzie nam raźniej. 
 Po kilku dniach zaprzyjaźniłem się z 
Kubą. Okazało się, że łączy nas wiele. Nie tylko 
ta sama choroba, ale i zainteresowania. Obaj 
interesujemy się filmem i aktorstwem dubbin-
gowym.   

-Jaki jest twój ulubiony film? – zapytałem Ku-
bę. 
-„Król Lew” – odpowiedział. 
-A mój to „Gwiezdne Wojny”. A masz ulubio-
nego aktora? 
-Tak,  jest nim Ryszard Nawrocki. 
-O. Mój imiennik. A ja bardzo lubię grę aktor-
ską Marka Barbasiewicza. - powiedziałem Ku-
bie. 

 
 W czasie tej rozmowy zapomniałem 
choć na chwilę o tym, gdzie jestem i o swojej 
chorobie. Zamknąłem oczy i wyobraziłem so-
bie, że razem z Kubą bierzemy udział w castin-
gu do kolejnej części „Gwiezdnych Wojen”. O 
swoim marzeniu powiedziałem koledze ze szpi-
talnej sali. Okazało się, że i on chciałby przeżyć 
taką przygodę. 
-Może kiedyś, jak będziemy już zdrowi, weź-
miemy udział w takim castingu – powiedziałem 
do Kuby. 
-A co zrobimy, gdy rola będzie tylko jedna i my 
obydwaj będziemy o nią walczyli. – uśmiechną-
łem się do Kuby. 
- Odstąpię ci tę rolę –powiedział poważnie Ku-
ba. 
 Dziś mija miesiąc mojego pobytu w 
szpitalu. Jakie piękne słońce świeci za oknem. 
Liście na drzewie są takie kolorowe. Już się nie 
boję. Mam przyjaciela! 

Marcin Mucha VI c 
 

Opowiadanie waszego kolegi zajęło 
pierwsze miejsce w literackim konkursie orga-
nizowanym przez OTOP. 
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Wiosna… 

       Kiedy obudziłem się ra-

no 21 marca, usłyszałem pu-

kanie do drzwi. Otworzyłem i 

zobaczyłem, że przed 

drzwiami stoi 

Wiosna. Tro-

chę zziębnię-

ta, w mokrych 

butach, ale 

uśmiechnięta i 

ze słońcem w 

oczach. Za-

prosiłem ją do 

środka, żeby 

się ogrzała i 

wysuszyła. 

Wiosna za-

miast szalika 

miała wokół 

szyi tęczę, 

zamiast czap-

ki - gruby wianek z kwiatów, 

a kiedy zdejmowała płaszcz, 

z rękawów z radosnym śpie-

wem wyfrunęły ptaszki. Po-

częstowałem wiosnę herbat-

ką, okruszkami chleba na-

karmiłem ptaszki. Chciałem z 

nią porozmawiać i o wiele 

zapytać, ale Wiosna powie-

działa, że bardzo się spieszy. 

Wyjrzała przez okno - od 

razu zaświeciło słońce, wy-

rzuciła szalik, a wtedy na 

niebie pojawiła się tęcza.  

Wiosna wytrzepała przez 

okno płaszcz, a od razu wokół roz-

legł się śpiew ptaków. Podziękowa-

ła i pospiesz-

nie wyszła.  

Ob-

serwowałem 

ją jeszcze 

przez okno i 

widziałem, 

jak odcho-

dząc, rozpla-

ta swój wia-

nek i rozrzu-

ca kwiaty, a 

wokół 

wszystko 

zaczyna 

kwitnąć i się 

zielenić.  

Usiadłem na łóżku oszołomio-

ny, na chwilę zamknąłem oczy i... 

się obudziłem? Czyżby to był tylko 

sen?  

Wyjrzałem przez okno, do-

strzegłem słońce, kwiaty i tęczę, 

więc chyba nie. Wiosna naprawdę 

przyszła! 

   Kuba Owczarczyk klasa Ve 
 

Ilustracja do opowiadania z książki Marii 

Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” 

rysował Jan Marcin Szancer. 

        



SIUP NR 2 (61) CZERWIEC 2020 

CC OO   WW II DD AA ĆĆ   ZZ   OO KK NN AA   WW   CC ZZ AA SS II EE   KK OO RR OO NN AA WW II RR UU SS AA   

9 
 

 Jak wiecie, w czasie zmagania się z 
koronawirusem, musieliśmy przebywać w 
domu, mieliśmy ograniczone możliwości po-
ruszania się. Było to coś nowego. Taki stan 
postanowił udokumentować Gabriel Kot 
uczeń klasy VIc. W czasie pandemii obser-
wował z utęsknieniem to, co działo się za 
oknem i w jego pokoju. Postanowił zrobić 
fotoreportaż na ten  temat.  

 
Czarne chmury nad osiedlem. Koronawirus? 

 
Szkoła w dzień... 

 
...i w nocy. 

 
Zakwitły kwiaty w oknie. Jest nadzieja... 

 
Odwiedziny kaczki dziwaczki... 
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Koronawirus to niezły świrus, 

powstał w Chinach,  

a teraz u nas się rozprzestrzenia, 

kładzie na łopatki wszystkie pokolenia. 

Zamknął nas w domach, 

zakaz wychodzenia 

 tylko na balkon uciekam do cienia . 

Czas straszny się zaczyna 

 , zero  szkół i mało jedzenia.   

Co by tu robić , ludzie się pytają ...??  

Odrabiać lekcje, czy to nie jest mało ?!  

Tęsknię za szkołą,  tęsknię za lasem , tęsknię za 

wujkiem moim grubasem.  

Ta  kwarantanna się nigdy nie kończy , 

jesteśmy zmęczeni ,  ona nas wykończy !!!  

Wierzymy w telewizor że on nam pomoże ,  

 i klapa znowu  

O mój Boże !!  Ja chcę do szkoły i na boisko 

bo przecież wszędzie mam blisko . 

 
 Koronawirus 
Wciąż kotłuje się w mej głowie 

Czy „koronę” mam już w sobie? 

Patrzę w lustro, stroję miny 

-to jest Polska a nie Chiny. 

Lecz choroba zbiera plony 

W całym świecie już miliony. 

Dbajmy wszyscy o swe zdrowie 

By choroba poszła sobie. 

Maciej Legat  

 

Nie dajmy się koronawirusowi   
 Przeszedł wirus przez granicę 

i już wszyscy są w panice. 

Co tu robić? – myślą ludzie. 

Jak się nie dać złu i nudzie? 

Przed koronawirusem uciekanie, 

to bardzo proste zadanie. 

Kiedy kichasz – zasłoń buzię, 

wtedy zdrowy będziesz dłużej. 

Dbaj o rączki – myj je często, 

wtedy zniszczysz mu królestwo. 

Zachowaj metr odległości, 

zapobiegniesz wirusa trwałości. 

By za długo się nie nudzić, 

trzeba zapał w sobie wzbudzić. 

Tańczyć z mamą, śpiewać z tatą. 

Dobry pomysł? Co ty na to? 

Czytać bajki i rysować, 

żeby nie dać się zwariować. 

Nie wychodzić z domu nigdzie – 

to na zdrowie wszystkim wyjdzie. 

Strzeż się tłumu, bądź uważny, 

Wtedy zdrowy będzie każdy. 

Gdy tak robisz – wirus znika 

i nie grozi nam panika! 

Weronika Wielgosz VIIc 

 

 
 

Koronawirus nadchodzi 
Zbliża się koronawirus, 

 jakiś chińczyk do polski go przywiózł. 

Wykupione maseczki,  

napełnione apteczki,  

ale to tylko początek naszej wycieczki. 

Koronawirus tu dostać się chcę 
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ale my się nie damy  

i w domu się zamykamy. 

,,Zostać w domu’’ to hasło przewodnie, 

i posługujmy się wszyscy nim zgodnie. 

Ale to nie koniec bajki, 

posłuchaj się Majki: 

Myj często ręce,  

Nie tylko w łazience. 

Używaj żelu po każdym spotkaniu, 

nie mów o sprawy bagatelizowaniu. 

Odległość metra zapamiętaj, 

unikaj chorych-też pamiętaj. 

                                      Wiktoria Jura 

 
"Oda do Coronavirusa" 
 Coronavirusie, nie zaszkodzisz mi, 

zamknę przed Tobą usta i drzwi! 

Ty zamknąłeś szkoły, muzea i kina, 

i nie ominie Cię za to wina! 

Pokonamy twoją epidemię, 

a Ty opuścisz naszą ziemię. 

Dla Ciebie pierwsza lekcja: 

"Czeka Cię wielka dezynfekcja!" 

  Pamiętaj, że mydło zabija zarazki, 

  włożymy na twarz ochronne maski!  

  A dla twojej upadłej "korony"  

Rękawiczki   dla naszej ochrony! 

  I choć z domu nie wyjdziemy, 

  Kombinezon też znajdziemy! 

  Wytępimy cię z naszej planety. 

  Nie zabijesz dziecka, ani kobiety! 

  Nie zabijesz młodego, ani staruszka. 

  Nie wsadzisz nikogo do szpitalnego łóżka! 

  Nikt nie będzie Cię koronować, 

  gdy będziesz w czystości konać! 

  Giń, przepadnij zarazo na wieki, 

  bo ludzie wymyślą na Ciebie leki. 

  Bo w młodym człowieku potęga i siła, 

  aby pandemię sprytnie uśpiła! 

  Tysiące chorują, setki umierają, 

  lecz ludzie siebie wzajemnie wspierają. 

  Młody starszemu zakupy przyniesie, 

  zdrowy wizytę w przychodni odwlecze. 

  Paczka z żywnością trafi do biednego. 

  Pozytywnie świat zaskoczył niejednego. 

  I choć ciężko, i choć strasznie, 

  czasem nawet w kwarantannie...  

  Pokonamy Cię wirusie, Ty zakało! 

  Bo nas ludzi wcale nie tak mało! 

 Chiny, Stany czy Europa, 

 da Ci porządnego kopa! 

 Ty jeden marny, a nas miliardy! 

 Myślisz, że ty taki twardy?! 

 Twoja mina wielce sroga, 

 bo my mamy jeszcze Boga! 

 Więc uważaj, zaraźliwcu... 

 Odpokutujesz krzywdy w czyśćcu! 

Szymon Urbański 

 

 
,,Na koronawirusa” 
Panie Sławku! Nasz Wiarusie! 

Oto wiersz o koronawirusie. 

Piszę go chętnie, choć wiem, że nie muszę. 

Z dalekich Chin przybył on do nas, 

jak większość rzeczy na świecie wytworzona. 

Gdzie się nie spojrzy, tam MADE IN CHINA, 

To też i stamtąd przyszła ta gadzina. 

Mały ten wirus, prawie tak jak grypa, 

a cały nasz świat bezwzględnie dotyka. 

Stańmy wszyscy wspólnie przeciw niemu do boju 

i dzielnie wytrwajmy w kwarantanny znoju. 

Zdalne nauczanie weźmy więc na klatę, 

żeby nie musieć siedzieć w szkole latem. 

Pan Minister Zdrowia zna się na rzeczy, 

był dobrym znajomym Matki Teresy. 

Bądźmy więc dobrzy dla siebie nawzajem! 

Może to stanie się naszym zwyczajem? 

Niech zatem ten czas z zakazem podróży, 

poprawie relacji naszych się przysłuży. 

Stańmy się dzielni i bardzo cierpliwi! 

Pokonamy wirusa! Jeszcze się zdziwi! 

                                        Jan Kowaluk 
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Zły potwór Shi La 
Baśń o koronawirusie 

 Dawno, dawno temu, za górami, za la-
sami wśród gór Huong Shan miał swoją kryjów-
kę potwór – Shi La. Trafił tam kilka wieków 
temu, wygnany z miasta po tym, jak zniszczył 
ludzkie siedziby, porwał i pożarł wszystkie małe 
dziewczynki. Od czasu, kiedy Shi La zniknął, 
ludziom zaczęło się żyć lepiej. Ciężko pracowali, 
by ich miasto Buhan mogło zostać rozbudowa-
ne.  

 
Lata wysiłku przyniosły rezultat. Stało się ono 
jednym z największych miast kraju, mieszkańcy 
cieszyli się jego rozwojem. Żyło im się bardzo 
dobrze. W Buhan powstały liczne fabryki i labo-
ratoria, a dzięki opracowanym tam wynalazkom 
życie mieszkańców z dnia na dzień stawało się 
łatwiejsze i piękniejsze. 

 
 Mieszkańcy Buhan, jak co roku, czekali 
na dzień, kiedy we wszystkich parkach  
i ogrodach zakwitną wiśnie, a zapach ich kwia-

tów będzie unosił się w powietrzu. Wtedy roz-
poczną się uroczystości ku czci Wiśniowego 
Boga, a mieszkańcy Buhan będą bawić się 
 i ucztować przez kilka kolejnych dni. Nikt nie 
spodziewał się, że w tym roku żadnego święta 
nie będzie. 
 W końcu nadszedł ten dzień. Promienie 
słońca oświetliły bladoróżowe kwiaty tysięcy 
wiśniowych drzewek. Buhańczycy zaczęli gro-
madzić się na centralnym placu miasta –  
za chwilę miała bowiem rozpocząć się doroczna 
parada. Nagle niebo pociemniało i na placu 
pojawił się Shi La. Wszyscy byli przekonani, że 
potwór dawno już nie żyje. A jednak… 

 
 Z przeraźliwym śmiechem Shi La otwo-
rzył małe metalowe pudełko i po chwili zniknął. 
Przerażeni ludzie długo nie wiedzieli, co mają 
robić. Kiedy jednak strach minął, a Shi La nie 
pojawił się, zaczęli bawić się , by oddać cześć 
Wiśniowemu Bogu. 
 Po kilku dniach zaczęło jednak dziać się 
coś niepokojącego. Ludzie zaczęli masowo cho-
rować, wielu umierało zanim trafiło do szpitala. 
Wszyscy zaczęli zastanawiać się,  
co się dzieje. W końcu odkryto prawdę. Cen-
tralne laboratorium Buhan zbadało powietrze  
i okazało się, że znajduje się w nim nieznany 
dotąd nikomu wirus. Nazwano go Shan - 19. 
Stało się jasne, że tak strasznie postanowił ze-
mścić się Shi La za wygnanie go  
z miasta.  
  Wirus Shan - 19 rozprzestrzeniał się 
lotem błyskawicy po całym świecie, zarażając  
i uśmiercając miliony ludzi. Oni jednak nie pod-
dali się i po wielu próbach opracowali lek – 
ludzkość została uratowana. Kiedy Shi La do-
wiedział się o tym, pękło mu serce, a skały Ho-
ung Shan pogrzebały jego ciało. Od tej chwili 
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ludzie żyją długo i szczęśliwie i już nie tylko 
mieszkańcy Buhan czekają, aż zakwitną wiśnie. 

                                   Zuzanna Wilbik 

Mag Cyryl i niegrzeczny Koron 
Baśń o koronawirusie 

          Dawno temu za czasów średniowiecza w 
pewnym królestwie żył mądry i szlachetny król. 
Oczywiście, jak każdy władca, monarcha miał 
swojego nadwornego czarnoksiężnika Cyryla. 
Mag oddanie służył swojemu panu i na każde 
jego utrapienie znajdywał rozwiązanie. 

 
           Pewnego dnia czarodziej dostał zlecenie 
od króla, by wyczarować silnego mężczyznę z 
nadprzyrodzonymi mocami, aby odeprzeć atak 
nieprzyjaznego im mocarstwa, o którym dowie-
dzieli się od królewskiego szpiega. Gdy tylko 
magik usłyszał tę wiadomość, od razu pobiegł 
do swojego laboratorium, by wziąć się do pra-
cy.  
             Minęło kilka dni zanim czarodziej ze-
brał wszystkie potrzebne składniki do zrobienia 
eliksiru, ponieważ była to mikstura, która wy-
magała szczególnego skupienia i miała bardzo 
skomplikowany skład. Tydzień później mieszan-
ka była gotowa. Aby zobaczyć nowy wynalazek 
maga, król zdecydował się go odwiedzić. Cyryl  
zademonstrował preparat. Po zakończeniu de-
monstracji zanurzył końcówkę swojej różdżki w 
eliksirze, a następnie machnął nią kilka razy 

oraz wypowiedział magiczne słowa i z hukiem 
na środku pomieszczenia pojawił się młody 
mężczyzna. Miał włosy w kolorze kasztanowym, 
oczy brązowe, był wysportowany, silny, wysoki, 
odziany w białą koszulę okrytą długim brązo-
wym płaszczem, czarne spodnie, brązowe buty, 
a przy pasie wisiała mu czerwona sakwa. Król 
był pod wielkim wrażeniem umiejętności swoje-
go czarodzieja. W podzięce mag dostąpił za-
szczytu nadania imienia młodzieńcowi. Czarno-
księżnik po krótkim namyśle nazwał go Koron, 
gdyż był on królewskim wysłannikiem. 

              Nareszcie nadszedł dzień bitwy. 
Wcześniejsze dni Koron spędzał na nauce        
u maga, ponieważ aby stanąć do walki musiał 
najpierw opanować swoje moce. Chłopak szyb-
ko się uczył, dlatego mag był z niego bardzo 
dumny i traktował go jak własnego syna. Kiedy 
młodzieniec wyszedł na plac zamkowy, by udać 
się na pole bitwy wszyscy mieszkańcy miasta 
bacznie go obserwowali z okien swoich domów.  

 
Przed murami stał już cały oddział. Gdy tylko 
Koron wszedł na plac, wszyscy stanęli na bacz-
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ność. Jednak to nie jego obecność spowodowa-
ła tak wielkie poruszenie wśród wojska. W od-
dali widać było nadjeżdżającą armię wroga. Z 
początku walka była zacięta, lecz kiedy żołnie-
rze królewscy zaczęli opadać z sił, wtedy wkro-
czył Koron. Gdy wojownicy cesarscy go ujrzeli, 
zaczęli się z niego wyśmiewać. Trwało to dopóki 
chłopak nie uniósł ich w powietrze za pomocą 
swoich mocy. Wszystko to widział cesarz. Wie-
dział, że już przegrał. Zostało mu więc tylko 
przeprosić króla za nagły najazd i oddać mu 
część swoich ziem. Poprosił zatem młodzieńca, 
aby przekazał królowi tę wiadomość. Kron po-
słusznie udał się do władcy i powiedział mu to, 
o co poprosił go monarcha. Król zgodził się pod 
warunkiem, że już nigdy nie zobaczy cesarza 
ani jego popleczników na swoich ziemiach. W 
ten sposób konflikt został rozwiązany i wróg 
odjechał. W kilka dni po bitwie Cyryl postanowił 
w dalszym ciągu uczyć Korona i odkrywać jego 
nowe moce. Chłopak z chęcią się zgodził. Jed-
nak z każdą nową ujawnioną umiejętnością 
Koron stawał się bardziej chciwy oraz niezależ-
ny od wszystkich. Czarnoksiężnika zaczęło to 
niepokoić udał się, więc do króla, by z nim o 
tym porozmawiać. Król zgodził się na to, żeby 
przyrządzić eliksir, który sprawi, że chłopak 
zniknie. Niestety Koron podsłuchał całą rozmo-
wę i postanowił uciec. Mag rozpoczął poszuki-
wania. Król użyczył mu kilku swoich rycerzy. 
Jednak nie udało się go znaleźć. 

              W tym samym czasie Koron szwendał 
się nocą po śnieżnych górach. Zmarznięty i wy-
czerpany zauważył dziurę w skale. Nie była ona 
zbyt duża, ale wystarczająca, by mógł się w niej 
schronić. Lecz ku jego zdziwieniu w szczelinie 
znajdował się ślicznie oświetlony korytarz, wy-
łożony czerwonym, pięknie zdobionym dywa-
nem, a na ścianach wisiały zachwycające obra-

zy. Chłopak ostrożnie przeszedł przez korytarz i 
znalazł się w wielkiej sali wypełnionej od podło-
gi do sufitu regałami z książkami. Na środku 
pomieszczenia stał ogromny, owalny, szklany 
stół, wokół niego były dwa krzesła z drewna 
dębowego. Na stole leżała duża książka opra-
wiona w czerwoną okładkę z napisem „Magia”, 
a na niej szkatułka, w której mieściły się dwie 
różdżki. Zdumiony Koron przeszedł do następ-
nego pokoju. Na podłodze leżał prześliczny, 
granatowy, delikatnie zdobiony dywan, a na 
nim stały dwa łóżka z drewna czereśniowego. 
Przy ścianie były dwa małe biurka z szufladami 
oraz szafa na ubrania. Chłopak nie mógł uwie-
rzyć w to jakie ma szczęście, że się tu znalazł. 
Miał to wszystko tylko dla siebie! Najbardziej 
ciekawiła go księga. Wrócił więc do sali, aby 
dokładnie obejrzeć książkę. Gdy ją otworzył, 
zauważył, że jest napisana starodawnym pi-
smem, którego nie znał. Wpadł na pomysł, że-
by poszukać wśród książek na regałach jakiegoś 
słownika. Było to niestety niewykonalne, po-
nieważ książek oraz innych słowników była ster-
ta. Jednak nie poddał się i o świcie miał już 
właściwą książkę.  

 
Przeszukał zaklęcia  w magicznej księdze 

i wybrał „toksyczną chmurę chorób”. Wziął jed-



SIUP NR 2 (61) CZERWIEC 2020 

BB AA JJ UU   BB AA JJ UU ,,   CC ZZ YY LL II   JJ AA KK   PP OO KK OO NN AA ĆĆ   KK OO RR OO NN AA WW II RR UU SS AA   

15 
 

ną z różdżek, zamachał nią kilka razy i wypo-
wiedział zaklęcie.  
           Tymczasem Cyryl odkrywał wciąż nowe 
miejsca, do których mógł się udać Kron. Czaro-
dziej przewidział, że jeżeli chłopak nie zostanie 
złapany to królestwu grozi wielkie niebezpie-
czeństwo. Magik siedział na ławce przed swoim 
laboratorium i wpatrywał się w wschodzące 
słońce. Kiedy nagle podbiegł do niego jeden z 
rycerzy i powiedział, że gdy szedł do lasu, aby 
poszukać Korona, zobaczył w górach ogromny 
wybuch. Czarnoksiężnik zapytał strażnika, gdzie 
dokładnie widział ten wybuch. On odpowiedział, 
że na wschód od góry Medżikej. Mag podzięko-
wał mu i wziął sakwę z prowiantem i innymi 
niezbędnymi rzeczami po czym wyruszył w dro-
gę.  
            Po godzinie czarodziej był już na miej-
scu. Gdy dotarł do dziury w skale, użył zaklęcia 
zmniejszającego, by móc przecisnąć się przez 
szczelinę. Chłopak był w sali i czytał księgę za-
klęć. Kiedy zobaczył czarnoksiężnika, wziął 
różdżkę ze szkatułki i skierował ją w jego kie-
runku. Czarodziej zrobił to samo, a następnie 
zapytał go dlaczego uciekł. Koron opowiedział 
to wszystko, co usłyszał pod drzwiami laborato-
rium. Mag zdziwił się, jednak nie dał tego po 
sobie poznać. Kiedy Chłopak skończył mówić, 
Cyryl zaryzykował. Wiedział, że Koron jest od 
niego silniejszy i może przegrać pojedynek ma-
giczny lecz nie miał wyboru. Tak też się stało. 
Magik nie dał rady, gdyż jego przeciwnik był 
stworzony za pomocą jego własnej magii, więc 
był równie silny jak on, ale też jeszcze silniej-
szy, ponieważ poznał wiele nowych zaklęć, któ-
re były magowi obce. Nie było, więc wyjścia i 
czarodziej po przegranej musiał opuścić jaski-
nię. 
           Tydzień później Cyryl został wezwany 
do króla. Czarnoksiężnik nie wychodził z labora-
torium odkąd wrócił z gór do miasta, więc zdzi-
wił go widok ludzi chodzących po mieście w 
maseczkach z materiału. Jednak nie zwrócił na 
to szczególnej uwagi i pospiesznie udał się do 
władcy.  

Monarcha powitał go chłodnym spojrze-
niem, następnie zapytał czy magik ostatnio nie 
eksperymentował z powietrzem. Czarodziej 
zaprzeczył. Wtedy król poprosił go, by wyjaśnił 
mu czemu jego poddani ciągle chorują. Na to 
pytanie mag nie znał odpowiedzi. Kiedy władca 

to usłyszał, rozgniewał się i kazał wyprowadzić 
Cyryla z komnaty. Magik zasmucił się tym, że 
mieszkańcy miasta chorują. Postanowił odwie-
dzić swojego znajomego Lesa. Mieszkał on nie-
daleko lasu i również znał się na magii.  

 
Po spotkaniu z Lesem wiedział co jest 

przyczyną choroby. Musiał te informacje jak 
najszybciej przekazać królowi, by ten ostrzegł 
poddanych. 
          Było to zaklęcie, które wypowiedział 
wcześniej Koron. Mówiąc te magiczne słowa, 
wywołał wybuch, przez który smuga powietrza 
z toksynami rozniosła się po całym królestwie i 
zaraziła poddanych. Gdy król się o tym dowie-
dział, rozkazał poddanym siedzieć w domach. 
Tymczasem na prośbę Cyryla Les szykował 
szczepionkę, która miała zapobiec chorobie. 
Czarodziej odebrał lek, zaniósł go do miasta      
i przekazał królowi, a on kazał rozdać go pod-
danym. Zostało już tylko pokonać Korona. 

          Gdy Les i Cyryl dotarli do jaskini, Koron 
już na nich czekał. Pojedynek rozpoczął się. 
Jednak nadworny mag nie był sam, więc 
wspólnymi siłami pokonali Korona. Szczęśliwie 
wrócili do miasta świętować. 

Natalia Głaszczka 
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Na lodowisko w Mińsku 
Pomimo marnej zimy bez śniegu i 

mrozu uczniowie chętnie biorą udział w 
szkolnych wycieczkach do Mińska Mazowiec-
kiego na lodowisko. 

 Przednia zabawa, trochę sportu i zimowej 
rozrywki.  

 
Koszt niewielki, a przyjemności i moż-

liwość oderwania się od codziennych szkol-
nych zajęć nęcący. W kilku grupach wieko-
wych starsi uczniowie mogli wypożyczyć łyż-

wy ze szkolnego magazynku i wyruszyć na 
ślizgawkę. 

 
Kto miał za duże stopy, mógł wypoży-

czyć sprzęt na miejscu za niewielką opłatą. 
Łyżwy w Mińsku stają się szkolną tra-

dycją, w której od pewnego czasu chętnie 
uczestniczymy.  

 
Starsi uczniowie może pamiętają jak w 

naszej szkole na bocznym boisku strażacy 
wylewali wodę w czasie przymrozków i lodo-
wisko mieliśmy u siebie. Może te czasy jesz-
cze wrócą, ale dopiero z mrozem i prawdziwą 
zimą. (red.) 
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Krzyżówka numeru 
 

1. 
 

        

2. 
 

        

 3.        

  4.       

5. 
 

        

 6.        

7. 
 

        

8. 
 

        

 9.        

10. 
 

        

11. 
 

        

 

 
Podpowiedzi: 

1. Może być na bank lub przez płotki. 
2. Może być czerwony, zielony, niebieski… 
3. Nie bakteria tylko… 
4. Bada i przepisuje lekarstwo. 
5.Odświętne ubranie mężczyzny. 
6. Może być planszowa lub sportowa. 
7. Wkładamy do niego naczynia po obiedzie. 
8. Mały koń. Nie kucyk. 
9. Na głowie króla. 
10. Każdy ma swój w głowie. 
11. Wstrząsa nami podczas gorączki. 
 

 
HUMOR 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
- Mam ochotę na coś zielonego... 
Żaba mu na to: 
- No, no... to krokodyl ma przechlapane! 

 
-Jasiu jak ci idzie w szkole – pyta Jasia tata. 
-Dobrze. A jeden nauczyciel to ci nawet zazdrości – 
odpowiada Jaś. 
-Czego?- dziwi się ojciec. 

-Już kilka razy złapał się za głowę i mówił: Gdybym 
ja był twoim ojcem… 

 

 
Mama tłumaczy jasiowi: 
-Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba. 
-A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

 
Ciocia mówi do Jasia: 
-Ale jesteś do mnie podobny! 
-Mamo ciocia mnie straszy! 

 

 
- Dlaczego Jaś tańczy przy kawałku tortu? 
- Bo to jego ulubiony kawałek. 

 
- Potwornie nudna ta książka, zero fabuły a tak 
dużo postaci. 
-Stary, to książka telefoniczna. 




