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Trudny czas 

Koleżanki i koledzy 

Witam Was w ten trudny czas. Od kilku tygodni obowiązują 

nas liczne obostrzenia, musimy spędzać czas w domu i nie możemy chodzić do szkoły. Epidemia 

koronawirusa oznacza, że na jakiś czas musimy zmienić tryb życia. To, co się dzieje (izolacja 

w domu), jest konieczne dla zdrowia naszego 

i zdrowia naszych bliskich. Korespondujemy 

z nauczycielami przez dziennik elektroniczny, 

łączymy się przez wideokonferencje 

i wychodzi nam to coraz lepiej. Ten czas jest 

szczególnie trudny dla uczniów klas ósmych, 

którzy w tym roku kończą naszą szkołę, ale wcześniej 

powinni zdać egzaminy ósmoklasisty. Niepewność 

dalszych losów egzaminu na pewno wywołuje w nich 

lęk i niepokój, ale wszyscy powinniśmy być silni 

i wytrwali. Przecież patronem naszej szkoły jest 

Krzysztof Kamil Baczyński, który był harcerzem, 

ale też żołnierzem Armii Krajowej, który walczył 

i zginął w powstaniu warszawskim. Baczyński może 

nam służyć za wzór patriotyzmu, bo uważał, że jego 

pierwszym obowiązkiem jest walczyć o ojczyznę. 

W obecnym czasie, my również zostając w domu, 

z nadzieją walczymy o nas samych i o ojczyznę. 

 

KAJECIK ŻACZKA 

Rok 2019/2020, kwiecień numer 3 

K.K Baczyński 
Pokolenie 
[…] 
Nas nauczono. Nie ma miłości. 

Jakże nam jeszcze uciekać w mrok 

przed żaglem nozdrzy węszących nas, 

przed siecią wzdętą kijów i rąk, 

kiedy nie wrócą matki ni dzieci 

w pustego serca rozpruty strąk. 

Nas nauczono. Trzeba zapomnieć, 

żeby nie umrzeć rojąc to wszystko. 

Wstajemy nocą. Ciemno jest, ślisko. 

Szukamy serca - bierzemy w rękę, 

nasłuchujemy: wygaśnie męka, 

ale zostanie kamień - tak - głaz. 

I tak staniemy na wozach, czołgach, 

na samolotach, na rumowisku, 

gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga, 

gdzie zimny potop omyje nas, 

nie wiedząc: stoi czy płynie czas. 

Jak obce miasta z głębin kopane, 

popielejące ludzkie pokłady 

na wznak leżące, stojące wzwyż, 

nie wiedząc, czy my karty Iliady 

rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, 

czy nam postawią, z litości chociaż, 

nad grobem krzyż. 



Krzysztof Kamil Baczyński, rep. 
Andrzej Szypowski 

 

Długotrwałe przebywanie w domu z dorosłymi i z rodzeństwem 

wywołuje nudę, która jest wrogiem dzieciństwa, frustrację, a wreszcie 

złość. Irytują się również sami rodzice. Jednak unikanie spięć i dobra 

komunikacja, pozwala domownikom wytrzymać ze sobą przez długi 

czas, to świetna lekcja życia rodzinnego. 

W tym skomplikowanym czasie odrobinę otuchy dodają nam 

wierszyki pisane przez pochodzącego z Częstochowy aktora Artura 

Barcisia, które prezentuje nam na swoim facebooku np.: „Wiersz dla 

dzieci o wirusie” czy „Wierszyk dla seniorów” 

Chciałabym, aby poczucie 

odpowiedzialności było dla nas 

wszystkich ważne, a hasło 

#zostanwdomu potrafiło nas 

zmobilizować bardziej niż 

zwykle. 

 

 

Wierszyk dla seniorów 

Drogi dziadku, babciu, bracie, 

Jeśli jeszcze nie masz w głowie 

Żeby plackiem siedzieć w chacie, 

To posłuchaj co ci powiem 

Wyjdziesz, dotkniesz klamki, ławki 

Sięgniesz po butelkę mleka 

Zawieziesz wnukom zabawki 

A wirus na ciebie czeka 

Czeka, a gdy się przyczepi 

To już nie puści bez leku 

Bo on się mnoży najlepiej 

Gdy człowiek jest w... pewnym wieku 

Bo dziadek, czy babcia Gocha 

Odporność ma jak opłatek 

A wirus gdy ich pokocha 

To cieszy się jak wariatek 

Więc proszę, babciu i dziadku 

Nie wychodź jeśli nie musisz 

Drań nie dostanie obiadku 

To sam się z głodu udusi 

Źródło: FB/ArturBarciś 

Wiersz dla dzieci o wirusie 

Mój maluszku, Guciu, Jadziu 

Wszystko wokół dziś szaleje 

I od tego jest Twój dziadzio 

By wyjaśnić co się dzieje 

Otóż dziś po całym świecie 

Nowym Jorku, Rzymie, Łodzi 

Krąży wirus, to już wiecie 

Który bardzo ludziom szkodzi 

Wirus ten to taki klocek 

Który nigdzie nie pasuje 

A jak znajdzie się w człowieku 

To w człowieku wszystko psuje 

Niestety, dzisiaj lekarze 

Nie mają leku na drania 

Dlatego rozsądek każe 

Być w domu do odwołania 

Bo jeśli ludzie nie będą 

Spotykać się w szkole, w sklepie 

To wirus do nich nie wejdzie 

I wszystkim nam będzie lepiej 

Wirus jak nie ma człowieka 

Na którym może się mnożyć 

Ginie, lub szybko ucieka 

By gdzieś się potem rozłożyć 

I o to chodzi kolego 

Gdy wszyscy w domach siedzicie 

Że to coś bardzo ważnego 

Że chodzi o nasze życie 

Źródło: FB/ArturBarciś 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i 

radości płynącej z faktu Zmartwychwstania 

Pańskiego oraz smacznego Święconego w 

gronie najbliższych osób 
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