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Moje życie w pandemii 

 

COVID-19 ( Coronavirus 

Disease 2019)– ostra 

choroba zakaźna układu 

oddechowego wywołana 

zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2.  Została po 

raz pierwszy rozpoznana i 

opisana w grudniu 2019, w 

środkowych Chinach  

podczas serii zachorowań 

zapoczątkowujących 

pandemię tej choroby. 

Gdybyśmy mieli uczyć 

się o niej na lekcji biologii, 

byłaby to pewnie dla nas kolejna regułka, jakiejś bliżej nam nie znanej choroby. Przecież na 

świecie ciągle panują  epidemie, na które umierają ludzie i to pewnie więcej niż na 

coronawirusa.  Jednak Covid-19 odcisnął bardzo mocne piętno na naszym życiu. Pomimo 

obecności w Polsce, już od ponad 3 miesięcy, nadal sieje spustoszenie wśród ludności. Nawet 

media, które często bardzo szybko „nudzą się” tematami, nie przestają o nim mówić. I mają 

rację. Zwykły wirus, którego nawet nie widzimy całkowicie zmienił nasze życie i podejście 

do różnych, dawniej by się wydawało ważnych tematów i o tym będzie właśnie ten artykuł. 

Po pierwsze przez niego nie mamy możliwości chodzenia do szkoły. Przez długi czas nie 

mogliśmy także spotykać się ze znajomymi. Pamiętam, jak wszyscy się cieszyliśmy, gdy 

ogłoszono na jednej z lekcji, że nie będzie zajęć w szkole. Teraz większość tych osób siedzi w 

domu, nudząc się i to baaardzo. Pewnie spora część z nas zareaguje taką samą radością, kiedy 

dowiemy się, że we 

wrześniu będziemy 

mogli wrócić do zajęć w 

salach lekcyjnych. Jak 

sie ma rodzeństwo, 

zwłaszcza młodsze, to 

wiadomo, że tej nudy jest 

trochę mniej, lecz nadal 

nam dokucza. Nie 

jesteśmy przecież w 

stanie z dnia na dzień 

zmienić swoich 

przyzwyczajeń i 

zapomnieć o kolegach czy przyjaciołach. Oczywiście są tacy, którzy pomimo zakazów i tak 

się spotykali i twierdzą teraz, że nic im się nie stało, ale przecież mogło i to nie- koniecznie 

im, ale ich bliskim. Pamiętajcie, że jeżeli już się z kimś spotykasz, to bądź ostrożny. 

Zakładaj maseczkę, a nawet rękawiczki, myj częściej ręce, zwłaszcza gdy wracasz z 

miasta lub miejsca gdzie było wiele osób. Zmniejszy to ryzyko zachorowania u ciebie, a 



lekarzom pomoże walczyć z tą pandemią. Oni też mają przecież swoje życie, rodziny, a 

ryzykują dla nas, bo taki jest ich zawód. Dajmy coś od siebie i nie lekceważmy zaleceń służby 

zdrowia, nawet jeśli wydają się nam one nieuzasadnione. Pomimo, że wirus ten jest z nami 

już od dłuższego czasu, to trudno jest o nim zapomnieć. Przecież kiedy wchodzę do sklepu 

czy innego miejsca publicznego, gdzie jest duże skupisko ludzi muszę mieć na twarzy 

maseczkę, która w upalne dni jest coraz bardziej uciążliwa. Oczywiście możemy sobie tylko 

wyobrażać, jak ciężką pracę ma cały personel medyczny, który na co dzień walczy z tą 

pandemią w szczelnych 

kombinezonach.  

Zwróćmy też  uwagę 

jak zmieniły się nasze plany 

na najbliższą przyszłość. 

Wakacje, które 

planowaliśmy, może i się 

odbędą, ale czy spędzimy je 

tak jak chcemy? Raczej nie. 

Nawet jak wyjedziemy tam 

gdzie chcieliśmy, to i tak 

ciągle będzie w nas ta 

świadomość, że wirus nie 

został pokonany. Czy w 

takich warunkach możemy w pełni wypocząć? Raczej nie. W naszym przypadku mamy 

trochę łatwiej, ponieważ mieszkamy na wsi, mamy podwórka, na które możemy sobie wyjść i 

posiedzieć na słońcu, spędzić czas w ciszy, blisko natury. Ale jak mają te wakacje spędzić 

dzieci w miastach? Pewnie większość z nich przez 2 miesiące będzie siedziało przed 

komputerem. 

Ponadto dla mnie e-lekcje to nie to samo co prawdziwe spotkania z nauczycielami. 

Czasami była to po prostu masakra. Najgorzej, gdy nie zrozumiałam tematu, a nikt nie miał 

jak mi go wytłumaczyć. Żadne media i platformy nie są w stanie w pełni zastąpić zajęć twarzą 

w twarz z nauczycielem. Ciężko było też poprawić ocenę. Przecież nie ma możliwości 

napisania ponownie pracy klasowej poprzez internet, który często po prostu zawodził. 

Mnie w tej sytuacji, brakuje wszystkiego. Tęsknie za spotkaniami w szkole ze 

znajomymi, wygłupianiem się w gronie innych, za wszystkimi nauczycielami i za tym jak 

prowadzą lekcje. Ten brak swobody w poruszaniu się już mnie po prostu denerwuje. Brakuje 

mi też takiej zwykłej świadomości pełnego bezpieczeństwa. Ciągle słyszę tylko ile było 

danego dnia zakażeń, ile osób zmarło i co musimy robić, żeby się przed tym wirusem ustrzec. 

Pewnie, że jest to ważne, ale bardzo „dobijające”.  

Oliwia Łęgowska 

  

 



Noc Świętojańska 
 

Słowiańskie święto 

związane z letnim 

przesileniem słońca, 

obchodzone w czasie 

najkrótszej nocy w roku, 

która przypada około 21-

22 czerwca.  

W krajach 

anglojęzycznych 

obchodzonego pod nazwą 

Midsummer, w krajach 

germańskich Mittsommerfest. Jednak kościół katolicki, który nie mógł wykorzenić 

corocznych obchodów sobótki wywodzącej się ze słowiańskich pogańskich wierzeń, podjął 

próbę zasymilowania święta zmieniając obrzędy na związane z religią chrześcijańską. Stąd 

wzięła się późniejsza nazwa tego święta czyli „Wigilia świętego Jana” potocznie nazywana 

nocą świętojańską obchodzona do dnia dzisiejszego w nocy 23 na 24 czerwca. Ciekawe jest 

to, że noc ta ma kilka nazw w zależności od regionu. Na południu Polski, Podkarpaciu i 

Śląsku uroczystość ta nosi nazwę „sobótki”, na Warmii i Mazurach „palinocki”. Natomiast w 

tradycji Podlasia i Mazowsza „Noc kupały” bądź kupalinocka.  

Słowo „kupała” wbrew powszechnie głoszonym opiniom, najprawdopodobniej nie ma 

nic wspólnego z rosyjską formą słowa „kąpiel”. Tłumaczenie takie zostało wymyślone przez 

świat chrześcijański nie wcześniej niż w X-XI w. Kościół nie radząc sobie z wykorzenieniem 

tego święta z tradycji ludowej, nadał kupalinocce patrona Jana Chrzciciela i zaczęto go 

nazywać „kupałą” z racji tego ,że stosował on chrzest w rytualnej kąpieli. W wyniku 

chrystianizacji 

próbowano także 

przenieść obchody 

nocy kupały na okres 

majowych Zielonych 

Świątek, a następnie 

bliżej ich pierwszego 

terminu, na specjalnie 

ustanowioną w tym 

celu na 23 czerwca noc 

św. Jana.  

Święto ognia, 

wody, słońca i 

księżyca, płodności i urodzaju, radości i miłości obchodzone na obszarach zamieszkanych 

przez ludy słowiańskie, ale również w podobnym charakterze na obszarach zamieszkiwanych 



przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, a także przez część narodów ugrofińskich, np. 

Finów (w Finlandii jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu) i Estończyków. Na 

Łotwie pod nazwą Liga jest wolnym od pracy świętem państwowym, a od 2005 roku na 

Litwie również jest to święto wolne od pracy. 

Święto przesilenia letniego wszędzie, nie tylko wśród ludów słowiańskich, obchodzi 

się podobnie. W Czechach i w Polsce skakano przez ogniska, co miało oczyszczać oraz 

chronić przed wszelkim złem i nieszczęściem. Zasuszone wianki z bylicy zakładano na rogi 

bydłu, aby ustrzegać je przed chorobami i urokami czarownic. Serbowie od dogasających o 

świcie ognisk zapalali pochodnie, obchodzili z nimi zagrody i domostwa, co według ich 

wierzeń miało chronić 

przed złymi duchami. W 

Skandynawii palono 

ogniska na rozstajach 

dróg albo brzegach jezior, 

wierząc, że woda, w 

której koniecznie należało 

się zanurzyć, miała 

właściwości lecznicze. W 

niektórych regionach 

wierzono (a niektórzy 

wierzą do dziś), że do św. 

nocy nie można kąpać się 

za dnia w rzekach, 

jeziorach i strumieniach, natomiast kąpiel po zmroku lub przed wschodem słońca leczyła 

dolegliwości. Woda wówczas była uznawana uzdrawiającym żywiołem należącym do 

księżyca. Popularną tradycją było również szukanie kwiatu paproci przez niezamężne kobiety 

i mężczyzn, co miało im przynieść szczęście i urodzaj. A ja wygląda to teraz? 

Współcześnie w 

różnych miastach Polski 

są organizowane 

obchody, luźno 

nawiązujące do dawnych 

słowiańskich tradycji. Do 

tych najbardziej 

spektakularnych w mojej 

opinii należą krakowskie 

wianki, widowisko na 

wałach wiślańskich pod 

Wawelem.  

Zuzanna Lewandowska  

 



Moje wymarzone wakacje 

 

Już niebawem 

zakończenie roku szkolnego i 

początek, trwających ponad 2 

miesiące wakacji. Każdy z 

nas ma plany związane z 

wakacjami. Oczywiście 

większość z nas spędzi je 

zapewne, ze względu na 

pandemię koronawirusa, w 

domu. Warto jednak 

pomarzyć o jakimś 

egzotycznym wyjeździe. Można wybrać bardzo popularny kierunek wycieczek Polaków, 

czyli kraje południowej Europy lub północnej Afryki. Uważam jednak, że warto kiedyś 

zdecydować się na wyjazd bardziej egzotyczny. Miejscem, które ja chciałabym zwiedzić 

jest Ameryka Północna.  

Jest tam bardzo dużo 

terenów ciekawych ze 

względu na przyrodę jak 

również dużo miast z 

wyjątkowymi zabytkami. Na 

kontynencie tym znajdują się 

tylko trzy państwa, ale każde 

z nich jest inne.  

Kanada może nas 

zauroczyć licznymi parkami 

narodowymi, obfitującymi w 

lasy, jeziora, góry i wodospady. To tam właśnie możemy spotkać na swej drodze nie tylko 

niedźwiedzia grizli, ale i bizona, czy kojota. Przez to państwo płynie też niezwykle 

malownicza rzeka Św. Wawrzyńca. Ciekawym miejscem będzie też z pewnością Quebec, 

największa pod względem 

obszaru prowincja Kanady, 

gdzie językiem urzędowym 

jest francuski, pomimo, że w 

tym państwie mówi się 

głównie po angielsku. Jest to 

związane z historią tego 

regionu, ponieważ ziemie te 

kolonizowali w XVII wieku 

Francuzi, nie Brytyjczycy. 



Kierując się na południe warto 

też zwiedzić, leżące pomiędzy 

Kanadą a Stanami 

Zjednoczonymi, bardzo 

popularne miejsce turystyczne, 

jakim jest wodospad Niagara. Ma 

on aż 53 metry wysokości i 790 

metrów szerokości. Należy też 

dodać, że wodospady są 

największym źródłem energii 

wodnej w Ameryce Północnej. W 

Stanach Zjednoczonych warto też odwiedzić najstarszy na świecie Park Narodowy 

Yellowstone, założony w 1872 roku. Znajdziemy tam nie tylko wodospady i jeziora, ale też 

gejzery, wulkany błotne czy malownicze kaniony. Jednym z bardziej znanych miejsc 

turystycznych w Stanach Zjednoczonych jest góra Rushmore, w której możemy zobaczyć 

wyrzeźbione twarze dawnych prezydentów tegoż państwa, mianowicie: Georga Washingtona, 

Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta oraz Abrahama Lincolna. Każde z tych popiersi 

ma wysokość około 18 metrów. 

Kraj ten słynie też z Statuy 

Wolności, posągu mierzącego 

razem z cokołem 93 metry 

wysokości i ważącego 229 ton. 

Jest to dar narodu francuskiego 

dla Amerykanów z okazji 100-

lecia podpisania Deklaracji 

Niepodległości. Ostatnim 

państwem na tym kontynencie 

jest pełen kontrastów Meksyk. 

Znajdziemy tam przepiękne plaże wyłaniające się wprost z dżungli, zabytkowe piramidy, 

ruiny miast Majów, możemy również odwiedzić bardzo dużą stolicę tego państwa- Mexico 

City. Mnie osobiście najbardziej urzekły piramidy, które nam kojarzą się przede wszystkim z 

Egiptem. 

Mam nadzieję, że moje 

bardzo wybiórcze 

przedstawienie zabytków tego 

kontynentu, chociaż trochę 

wzbudzi w Was 

zainteresowanie nim. Poczujcie 

się, jak odkrywcy tego mało dla 

nas znanego turystycznie 

kontynentu. 

  Marta Gryza 



MODA I  TRENDY XXI WIEKU 

Moda XXI wieku to coś co zainteresuje na pewno nie tylko większość przedstawicielek płci 

pięknej, ale i sporą część chłopców. 

Współczesna moda jest tak 

naprawdę mieszaniną wszystkich 

swoich poprzedniczek z XX wieku. 

Pomimo coraz większego 

sprzeciwu wielu grup 

feministycznych, a także 

przedstawicieli środowiska 

medycznego, nadal ideałem 

wyglądu każdej kobiety jest 

sylwetka modelki: wysoki wzrost i 

szczupłe, czasami aż do przesady, 

kształty. 

Obecnie mamy bardzo szeroki wybór odzieży, dzięki czemu poprzez strój możemy wyrażać 

samą siebie. To w co ubieramy się na co dzień, pokazuje często jakiej muzyki słuchamy, czy 

uprawiamy sport lub jakie mamy hobby. Wielokrotnie czynnikiem wpływającym na to, co 

nosimy w danym sezonie jest też kultura z której się wywodzimy.  

Temat mody i odzieży w którą się ubieramy, jest trudny zarówno dla nas, jak i naszych 

rodziców. Często nasze oczekiwania są zupełnie różne. Nasi rodzice wciąż widzą w nas malutkie 

dzieci, my natomiast dążymy do tego, aby stać się jak najszybciej dorosłymi, chociażby poprzez strój, 

dlatego często moda młodzieżowa wzorowana jest na trendach odzieży dla osób sporo od nas 



starszych. Ponadto my młodzi, często dopiero poszukujemy swojego stylu, wzorując się na gwiazdach 

estrady, celebrytach, czy po prostu starszym rodzeństwie. Ubrania młodzieżowe muszą podobać się 

zarówno samej nastolatce, rodzicom, jak również koleżance i koledze. W tym przypadku potrzebny 

jest zdrowy kompromis, który zadowoli wszystkie strony . Wbrew temu co uważają nasi rodzice 

większość z nas doskonale orientuje się w aktualnych trendach mody. Przywiązujemy do stroju 

ogromną wagę. Chcemy jednocześnie wyglądać oryginalnie, ale również być akceptowanymi przez 

otoczenie. Moim zdaniem najważniejsze w naszym stroju, który nosimy na co dzień do szkoły, czy na 

spotkania z przyjaciółmi, powinno 

być to, abyśmy czuli się w nim 

dobrze i żeby odwzorowywał nasz 

charakter. Pamiętajmy także, że 

strój powinniśmy dostosowywać do 

sytuacji, w której będziemy się 

znajdować. Przecież żadna z nas nie 

ubierze wysokich obcasów na 

wycieczkę w góry. Szpilki na 

Giewoncie zdarzają się tylko w 

filmach (mam nadzieję). Nie 

założymy też sportowego stroju na 

uroczystość rodzinną, czy szkolną. 

A co się dzieje w świecie 

kreacji, na bardziej oficjalne 

spotkania i to nie tylko dla młodych?  

Świat mody od lat niezmiennie kręci 

się wokół stylizacji 

zaproponowanych niegdyś przez 

Coco Chanel. Główne trendy 

"chłopczyca" i "skromna panienka" 

są nadal aktualne. To właśnie Chanel 

podarowała kobietom swobodną 

elegancję uwalniając je od gorsetów 

i ciężkich kapeluszy.  

NIEBIESKI, KOLOR MODY 

Według Instytutu Pantone kolorem 2020 roku jest niebieski. Skąd ten wybór?  

”Żyjemy w czasach, które wymagają wiary i zaufania. Nasączony rezonansem Pantone 19-4052 

Classic Blue daje poczucie zakotwiczenia. Jest niczym wieczorne niebo, rozległe i nieskończone. 

Zachęca nas do spojrzenia poza to, co oczywiste, do poszerzenia naszego myślenia, zwiększania 

perspektywy i otwarcia przepływu komunikacji" - powiedział Leatrice Eiseman. 

CEKINY I BŁYSK W KAŻDEJ POSTACI 

Cekinowe szaleństwo i metaliczne tkaniny na dobre zagościły na wybiegach. Latem nosimy je na co 

dzień, a na wieczorne wyjścia wybieramy wersję podwójnie błyszczącą czyli total look. 



Trend który powraca w 

wielkim stylu i pewnie 

zostanie z nami na dłużej to 

Power Dresing. Strój taki 

powinien dodawać kobiecie 

siły i profesjonalizmu.  

Wzoruje się on na kultowych 

projektach YSL i Coco Chanel. 

Często pojawia się on pod 

postacią nowoczesnych 

garniturów zestawianych z t-

shirtem, golfem czy 

sneakersami.  

Moda młodzieżowa to 

bardzo wymagająca część 

rynku odzieżowego.  Znacznie  trudniej odnieść tu sukces, niż w przypadku odzieży dla niemowląt i 

małych dzieci, gdzie to rodzic decyduje co kupić i zazwyczaj kończy się na ubrankach, które są po 

prostu ładne dla nich.  Moim 

zdaniem problem polega na tym, 

że osobom dorosłym trudno jest 

przewidzieć, co będzie się 

podobało nastolatkom, nie do 

końca rozumieją czym kierujemy 

się zakładając dany strój. Ponadto 

jesteśmy w takim wieku, że nasze 

upodobania często zmieniają się i 

dlatego większość firm 

odzieżowych w Polsce nie nadąża 

za nami. 

Julia Michalska 
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