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Tutaj się wszystko zaczęło

Wuhan
KORONAWIRUS, COVID-19

Od około 2 miesięcy świat paraliżuje informacja  
o pandemii, którą powoduje Koronawirus SARS-CoV-2 
z chińskiego Wuhanu wywołujący  chorobę COVID-19. 
Pojawił się on  już w około 204 krajach na całym świecie.  

W chwili obecnej potwierdzono  ponad 1 000 000 
zakażeń. Od początku epidemii zmarło ponad 51 tyś. 
osób. Najbardziej poszkodowane kraje to Włochy, 
Hiszpania i USA. 

ŻYCIE W CZASIE PANDEMII 
Relacje i obserwacje 

uczniów klas dziennikarskich.



W OBLICZU EPIDEMII
KORONAWIRUSA

W Polsce statystyki zmieniają się 
z dnia na dzień, z godziny na godzi-
nę i tak w dniach :

15.03.2020r.
123 zakażeń i 3 zgony,
17.03.2020r.
221 zakażeń i 5 zgonów,
22.03.2020r.
563 zakażeń i 9 zgonów,
25.03.2020r.
957 zakażeń i 13 zgonów
30.03.2020r.
1905 zakażeń i 26 zgonów, 
3.04.2020r.
3149 zakażeń i 59 zgonów

 informacje ze strony Onet.pl

Na całym świecie brakuje środków 
ochronnych, takich jak maseczki, ręka-
wiczki czy płyny odkażające, ale także 
lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy, 
którzy przez kontakt z nieświadomie 
zakażonymi osobami są wysyłani na 
odbycie 2 tygodniowej kwarantanny.

„Naukowcy m.in. z Wielkiej Bryta-
nii, USA i Polski  starają się wynaleźć 
lek na wirusa. Najprawdopodobniej 
będzie to szczepionka. Zespół brytyj-
skich naukowców uważa, że są jedny-
mi z pierwszych, którzy rozpoczęli testy 
na zwierzętach w celu opracowania 
szczepionki przeciwko nowej epidemii 
koronawirusa. Jeżeli wszystko pójdzie 

zgodnie z planem, szczepionka będzie 
dostępna za około 18 miesięcy”- poda-
je Stacja Telewizyjna TVN.

Na całym świecie zostały zaini-
cjowane przeróżne akcje, które mają 
pomóc w walce z pandemią KORO-
NAWIRUSA, np. szycie maseczek z po-
wodu braku ich w wyposażeniu, czy 
akcja ZOSTAŃ W DOMU.

Do walki z wirusem stanęli tak-
że celebryci z całego świata, któ-
rzy przekazali pieniądze, aby po-
móc, a są to m.in. Anna i Robert  
Lewandowscy, Blake Lively i Ryan 
Reynolds, Shawn Mendes, Rihanna 
czy rodzina Kardashian-Jenner.

Pierwszy przypadek koronowirusa  
w Polsce wystąpił 4 marca 2020 r.

 Od tej pory w Polsce (do 30 marca)
odnotowano: 3834 zakażeń koronowi-
rusem, zgonów 84 , ozdrowień 134 

Od  31 marca ,na skutek rozprze-
strzeniającej się pandemii koronowi-
rusa ,wprowadzono nowe obostrzenia  
w Polsce ,o których poinformował pre-
mier Mateusz Morawiecki. 

O obostrzeniach rozmawialiśmy 
również z Joanną Meissner, która zo-
stała powołana do obrony cywilnej 
kraju. 

- Jakie obostrzenia w związku  
z pandemią w Polsce zostały wpro-
wadzone w krapkowickim szpitalu?

- Nasz szpital jest bardzo dobrze 
przygotowany do walki z wirusem, m.in. 
wszyscy wchodzący do szpitala podda-
wani są wstępnej selekcji. Polega ona na 
mierzeniu temperatury, dezynfekcji rąk 
oraz  przeprowadzany jest wywiad, któ-
ry dotyczy ostatnich 14 dni. W wywia-
dzie mogą się znaleźć takie pytania ,jak: 

- Czy ktoś  był za granicą, czy wy-
stępują objawy typu gorączka, dusz-
ności. 

Jeśli pacjent przejdzie wywiad pozy-
tywnie, otrzyma maseczkę i może udać 
się na teren szpitala. 

- Jak dzisiaj możemy skontakto-
wać się z lekarzem ,kiedy nam coś 
dolega?

- Opieka w tym  czasie polega  przede 
wszystkim na konsultacji telefonicznej. 
Z każdym pacjentem na początku roz-
mowy przeprowadzany jest wywiad 
dotyczący Covid 19. Następnie wywiad 
dotyczy problemu, z którym  zgłasza 
się  pacjent. Jeżeli nie wystarczy porada 
telefoniczna ,to pacjent  przyjeżdża do 
lekarza, zachowując wszelkie  wytyczne  
dotyczące Covid19. 

- Czy personel ma jakieś dodat-
kowe zabezpieczenia dotyczące wi-
rusa?

- Dostaliśmy zapas rękawiczek jed-
norazowych, fartuchów jednorazo-
wych, maseczek oraz gogli i płynów do 
dezynfekcji.

- Czy w związku z pandemią per-
sonel medyczny jest wspierany przez 
inne jednostki zewnętrzne?

- Jak najbardziej. Straż pożarna 
udostępniła namiot postawiony przed 
szpitalem, w którym pacjent może za-
czekać w kolejce po numerek do labo-
ratorium. Dodatkowe dyżury pełnią od 
przy drzwiach wejściowych  pracownicy 
starostwa powiatowego w godzinach 
od siódmej do dziewiętnastej .

- Dziękujemy pani bardzo za 
udzielone odpowiedzi.

- Ja również dziękuję. 

Mamy również okazję porozma-
wiania z Urszulą Bryś 72-letnią se-
niorką z Krapkowic.

- Czy jako seniorka w czasie pan-
demii czuje się pani bardziej zagro-
żona?

- Raczej tak. Przyszło nam żyć w ta-
kich czasach , kiedy trzeba zareagować 
na tego wirusa. Początkowo nie zada-
wałam sobie sprawy, jak groźna jest sy-
tuacja, teraz już wiem. Moja córka bar-
dzo dobrze się mną zajmuje ,więc czuję 
się bezpieczna. 

- Czy słyszała pani o pomocy ,któ-
rą niesie młodzież osobom starszym?

- Słyszałam, nawet miałam telefon  
z propozycją pomocy. Teraz każdy taki te-
lefon daje mi dużą nadzieję, że pokonamy 
tego wirusa. Myślę, że te osoby też już są 
zmęczone .  Mamy wielki dług wdzięczno-
ści do spłacenia wobec takich osób.

- Uważa pani, że taka pomoc jest 
potrzebna osobom starszym?

- Bardzo potrzebna. Mnie osobiście nie, 
bo mam już córkę i wnuczki, które się mną 
zajmują, ale jakbym była sama,na pewno 
zadzwoniłabym na numer, żeby ktoś zro-
bił mi zakupy lub wyprowadził psa.

- Dziękujemy za tę rozmowę i ży-
czymy dużo zdrowia!

- Ja też bardzo dziękuję i również 
życzę zdrowia nauczycielom jak i dzie-
ciom.  

            Anna Meissner, 1B

Na zdjęciu: 
Joanna Meissner, Izabella Mazur 

- personel krapkowickiego szpitala.

Urszula Bryś



By wspomóc 
szpitale i inne 

placówki 
podczas tego 

okresu  krawcowe 
charytatywnie 

wykonują maski

Wszystkie place zabaw i tzw. siłownie pod “chmurką” są za-
mknięte do odwołania w trosce o zdrowie obywateli.

Niestety, są też tacy, którzy nie respektują
pewnych nakazów...

Nawet najgorliwsi katolicy nie uczęszczają  w tym czasie do 
kościołów.

Mimo wspaniałej pogody 
wolnego czasu nie jest wskazane,
by chodzić na spacery do lasu.

W czasie epidemii, by nie zwario-
wać, powracam do tych pięknych 
chwil zza granicy, jak i w naszej pięk-
nej, zielonej Polski. W maseczce,  
w której w dobie epidemii przyszło 
nam chodzić, czuję się „jak psiak  
w kagańcu”. Niefajnie mi z tym. No, ale 
jak przymus - to grzecznie do tego się 
stosuję. Pozdrawiam niecierpliwych 
czekających „na wolność”. 

Trzymajcie się. Emil Niestrój

Koronawirus, który powstał w Wuhan 
zaczął się rozprzestrzeniać w Polsce 
już tydzień temu, a ludzie już od nawet 
miesiąca przygotowywali  się na epi-
demię.

Rząd Polski z dniem 11.03.2020 po-
stanowił zamknąć szkoły, a po tym wyda-
rzeniu  wkrótce  zamknął też restauracje 
i sklepy. Otwarte pozostały tylko apteki 
i sklepy spożywcze. Ruch ten miał zapo-
biec rozprzestrzenianiu się koranowirusa 
w Polsce i spowolnienie  rozwoju. Od po-
wstania realnego zagrożenia przeciętny 
Polak zaczął gromadzić zapasy. Mnóstwo 
oszustów postanowiło wystawiać oferty 
masek za kilkaset złoty. Wielu ludzi dało 
się oszukać. Wydana została ustawa zaka-
zującą takich czynów. Czy na dobre? Nie 
do końca, bo dalej na allegro są podejrza-
ne oferty.      

 
Koranowirus  pokazał, że ludzie, któ-

rzy byli mili dla siebie, stali się teraz dla 
siebie wrogami. O wielu niemiłych histo-

POLACY PODCZAS EPIDEMII

COVID-19 
riach  można przeczytać w internecie, np. 
jak to ludzie obrzucali się wyzwiskami   
w sklepach, o  agresywnych zachowa-
niach, kradzieży po to, aby się zaopatrzyć.   
W tej trudnej sytuacji  najbardziej cierpią 
ludzie ubodzy, których nie stać na zapasy 
i muszą codziennie zrobić małe zakupy,   
a czasami okazuje się, że niczego nie ma...

 
Na szczęście zdarzają się też ludzie 

pomocni i dobrzy, którzy wspomagają 
walkę z koranowirusem. Firma  Agata 
Meble przekazała milion złotych, wielu 
lekarzy naraża codziennie życie, by po-
moc ludziom, różne sklepy ograniczyły 
możliwość kupna w dużej ilości towarów  
jednego  asortymentu.  

Są też akcje robione przez młodych 
ludzi na Facebooku, którzy proponują 
zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa  
osobom starszym, u których umieralność 
jest dużo większa niż u młodzieży. Taką 
akcją jest widzialna ręka visible hand 
(grupa na facebooku). 

COVID 19  to wirus, na który w przeciągu 
kilku miesięcy zachorowało 1 275 856 
ludzi, za to wyleczono 262 999 osób. 
Śmiertelnych ofiar jest już ponad 69 tys.

W Polsce panuje zakaz wychodzenia 
z domu dla osób, które nie są pełnoletnie. 
Tylko osoby powyżej 65 roku życia mogą 
robić zakupy między godz 11-12.  
Za złamanie zakazów dotyczących 
koronawirusa obowiązują kary pieniężne. 
Znaczna część społeczeństwa stosuje się 
do tych zaleceń.

Najgorsza sytuacja w Europie jest  
w Hiszpanii gdzie aktualnie( 6 kwiecień) 
131 646 tys osób zarażonych.
Natomiast na świecie najgorsza sytuacja 
jest w USA gdzie jest już 337 309 tys osób 
zarażonych .

Aktualnie największe zapotrzebowanie 
jest na maski ochronne, środki czystości, 
kombinezony, rękawiczki jednorazowe.

Dziękujemy 
Ludziom Dobrej Woli 
z Wrocławia 
za zorganizowanie akcji: 
Wspomóż zdalne nauczanie 
i przekaż uczniom 
swój laptop.



Pierwsza myśl – CHCĘ DO SZKOŁY!
Praca zdalna przed komputerem to 

stanowczo nie to! Tęsknię za ludźmi, 
za bezpośrednim kontaktem, za roz-
mowami, uśmiechami, po prostu za 
normalnością.

Koronawirus zabrał nam ostatnie 
chwile bycia razem z moją klasą, po-
krzyżował to, co planowaliśmy, nasze 
pożegnanie, uroczyste zakończenie 
roku szkolnego. Bardzo to smutne i 
przygnębiające, jak urwany film…

Ten czas to wyjątkowo dużo pracy, 
trochę błądzenie po omacku, poszuki-
wanie sposobów radzenia sobie w tej 
sytuacji, bezradności, że mimo wielu 
starań i tak nie jest dobrze, nie jest tak, 
jak powinno być. Mam wrażenie, że 
nie jest możliwe, aby zdalne naucza-
nie mogło zastąpić prawdziwą naukę 
w szkole, gdzie możemy być razem; 
widzieć się, słyszeć, czuć emocje, móc 
pomóc i wytłumaczyć. 

Bardzo mi tej zwyczajności i bycia 
razem brakuje…              Monika Jarosz

Natomiast uczniowie klasy IC napisali 
listy do anglojęzycznych znajomych, w któ-
rych opisali swoje odczucia i doświadczenia 
w czasie trwania pandemii (porównując je 
ze swoim dotychczasowym życiem), a także 
plany na najbliższy weekend.

Hi Dan,
you’ll never believe what has happened here 

since March! In Poland the coronavirus has spre-
ad a lot. People are crazy. Gyms, restaurants and 
shopping malls have been closed. People must 
wear protective masks. It annoys me very much, 
because I must stay in my house. It’s boring. I have 
e-lessons at home. I hate it!

During the pandemic I have little responsi-
bilities. In the morning I’m doing homework and 
tidying my house. I have a diet and I’m learning to 
cook meals. In the evening I’m training with dum-
bbells in my room, and then I’m playing different 
computer games with my friends.

Before the pandemic my life was different. I 
went to school, three times a week I went to the 
gym. At the weekends I worked as a waiter in my 
family’s restaurant. I loved it. I met my friends very 
often. Every day I walked the dog. I miss it very 
much.

Today is Thursday, which means that the 
weekend starts soon. Normally, I would go to work 
or meet friends. Unfortunately, I will stay at home. 
I will order pizza because I really feel like it, but my 
diet can’t know about it :-). I hope everything will 
return to normal.

Bye for now,
Kamil, class 1C

Hi Josh,
The situation has changed so much since the 

outbreak of Covid-19 here in Poland. We’re sup-
posed to stay at home and leave it only when we 
need to buy something in the store. Our teachers 
send us tasks to do at home. For example, our En-
glish teacher is using Microsoft Teams to commu-
nicate with us. I like it, it’s simple to use.

In the first two weeks I could only take the 
dog out and take the trash out, now I cannot do 
any of these. That’s because my father came back 
from Germany and we have a two-week long qu-
arantine. It means that we mustn’t leave our flat, 
no matter what. I have a friend in my block that 
is taking my dog out three times a day. I wonder 
how I can make it up to her, when it’s finally over.

Before the outbreak I wasn’t really an active 
person. Wake up, take the dog for a walk, go to 
school, get back, do homework, go to sleep – that 
was my daily routine, but now I miss the good 
old days. I even miss the school, the people and 
teachers a bit. I would rather be at school from 8 
AM to 3 PM than be here at home all that time. 
The funny thing is that I didn’t really like books, but 
now I bought myself Dimitri Glukhovsky’s Metro 
trilogy and it has really been fun so far.

The weekend is just around the corner and we 
still have the quarantine because of my dad so I’m 
going to do some homework, read the book and 
play video games with my friends. Pretty boring, 
right? That’s everyday life for me right now.

Hope to see you as soon as possible,

Jakub Kucharczyk, class 1C

Na lekcjach języka angielskiego rozwa-
żamy, czy angielskie powiedzenie “Mój dom 
jest moją twierdzą” jest bardziej aktualne niż 
kiedykolwiek w dobie koronawirusowego 
kryzysu. Jednocześnie ćwiczymy maturalne 
formy wypowiedzi pisemnej, a dokładniej  
rozprawkę wyrażającą opinię (ang. opinion 
essay). Poniżej dwie prace naszych uczniów 
z klasy II.

Wiktoria, klasa II B 

In times of the Coronavirus crisis, the society is 
engulfed in panic and terror. Our main responsi-
bility in all this confusion is to face our fears and 
be more aware of the danger that comes with the 
virus. In my opinion, the phrase “my home is my 
castle” is up to date.

 
Firstly, home is the safest place in which pe-

ople can spend time during the epidemic. Staying 
in an enclosed space can limit our contacts with 
other humans, which is believed to be the easiest 
way to stop the virus from spreading. We also 
have all-time access to lukewarm water, soap and 
other sanitising products that can prevent us from 
getting infected. This stability gives us a sense of 
peace. 

 
Secondly, staying at home usually means 

spending more time with your family. Since the 
pandemic outbreak, I have had more time to help 
my mother in doing chores like changing the she-
ets, ironing the clothes or doing the gardening. 

I am also assisting my dad in renovating his 
garage more often than before. The quarantine is 
an excellent occasion to get a better contact with 
the family.

 
On the other hand, living in isolation for a 

long time can have a negative impact on our he-
alth. The lack of exercise can lead to rapid weight 
gain or even joints arthritis.

In conclusion, home is the space in which we 
can fully protect ourselves from getting infected 
and a place which comforts us and gives a feeling 
of ease in the light of the epidemic.

Dawid, klasa II B

The Coronavirus situation has affected al-
most the whole world. It depends only on us how 
quickly we will get through this. I strongly believe 
that the phrase „My home is my castle” is up to 
date.

First of all, I can say that my home is the safest 
place in the entire world, especially in these times 
when there is nothing more we can do except 
staying inside it. Consequently, it is a place where I 
can do basically everything I want to and I can live 
in solitude.

Secondly, because of the Coronavirus situ-
ation I can spend more time with my family that 
I would spend at school, which is actually a good 
thing, because since the pandemic outbreak I 
have had a lot of time for them and for myself. As 
the result, I can play games with my family, write 
poems about life and our existence and I still have 
a lot of time for school things.

By contrast, I cannot do things now that I used 
to do, like going outside, meeting friends. I have to 
stay at home all the time and cannot go outside 
without any particular reason, because we are 
told not to leave.

All in all, home was the best, is the best and 
will be the best place to matter what.

Nauczyciel  
i uczeń w czasie 

epidemii

Koronawirusy – rodzaj wirusów należących do podrodziny Coronavirinae  
z rodziny Coronaviridae w rzędzie Nidovirales. Wyodrębnia się ich cztery rodza-
je: alfa-, beta-, delta- oraz gamma-koronawirusy. Nosicielami poszczególnych 
gatunków mogą być ssaki (w tym ludzie) lub ptaki. U ludzi mogą powodować 
infekcję układu oddechowego, których przebieg w większości jest łagodny, 
a rzadziej skutkują one śmiercią. Obecnie niedostępne są szczepionki, które mo-
głyby zapobiegać zarażeniu koronawirusami lub je leczyć.

Nasz świat opanowała epidemia. Ludzie zaczęli panikować. Jak widzimy na 
załączonych zdjęciach, półki opustoszały. Ja wiem, że każdy się boi,  ale nie trze-
ba wykupywać jedzenia czy papieru toaletowego.

Coraz częściej w sklepach widzę osoby chodzące w rękawiczkach czy  
w maskach. Kasjerzy w sklepach pracują w rękawiczkach. Do kasy trzeba usta-
wić się pojedynczo za wyznaczoną linią. Wszystkie te procedury związane są  
z koniecznością zachowania bezpieczeństwa. Nawet na stacji benzynowej 
wpuszczane są tylko dwie osoby naraz. Niestety nie wszyscy przestrzegają zasad 
i nie biorą sobie  do serca troski o zdrowie innych: wchodzą ,jak chcą, Na  witry-
nach sklepów pojawiły się napisy „Drogi kliencie ,dbaj o swoje zdrowie i naszych 
pracowników. Postaraj się zrobić zakupy w ciągu 10 minut”. Trudno jednak w cią-
gu 10 minut  zrobić zakupy na cały tydzień? Trochę mało. Sama spędziłam, robiąc 
zakupy,  około 30 minut w sklepie. Nikt nikogo nie wyrzucił. Czy w czasie epide-
mii można zachwiać się godnie?  Odpowiadając na pytanie, twierdzę, że moż-
na, przedstawiając  prostym przykład mojej rodziny : zakupy robimy tak, by raz  
w sobotę wyjść z domu i zaopatrzyć się w potrzebny asortyment na cały następ-
ny tydzień. No tak, ktoś powie, ale owoce i warzywa psują się szybciej!  Trzeba 
mieć po prostu dobrze wypracowany na nie sposób . 

Puste półki w sklepach po ogłosze-
niu pandemii koronawirusa

Zasady podczas zakupów w skle-
pach wprowadzone po Ogłoszeniu 
pandemii COVID-19                                                                                 

15.04.20 wprowadzono w Polsce 
przepis nakazujący zakrywanie ust i 
nosa w  miejscach publicznych

Stan pandemi koronawirusa 
w Polsce na dzień 26.04.2020:
• Osoby zainfekowane: 11 395
• Ofiary śmiertelne: 526
• Osoby hospitalizowane: 2 749                                          
• Osoby w kwarantannie: 79 656
• Osoby wyzdrowiałe: 2 265

W obliczu epidemii 
można zachować się godnie...

KORONAWIRUS



To miał być wyjątkowy dzień…
Pewnie jeden z ważniejszych w ciągu ostatnich trzech lat.

A już na pewno bardzo emocjonalny, pełen wzruszeń, wdzięczności, radości z ko-
lejnego zakończonego etapu życia, a zarazem smutku, bo kończy się coś ważnego…

Miało być elegancko, dziewczęta w pięknych kreacjach, chłopcy w garniturach… 
Uroczysty apel, świadectwa, nagrody, brawa, piosenki i kwiaty… Dumni rodzice, pła-
czący wychowawcy, wzruszeni nauczyciele, żegnający Was koledzy z młodszych klas 
i zaproszeni goście… I Wy, Drodzy Maturzyści, najważniejsi, najpiękniejsi,  w samym 
centrum uwagi, u progu dorosłości, krok przed największym sprawdzianem jakim 
jest matura! 

Lecz los spłatał nam figla, zmienił nasze plany, stawiając nas wszystkich  
w bardzo trudnej sytuacji. 

Dziś, kiedy nie możemy się spotkać i uroczyście zakończyć Waszej nauki w szkole, 
pragniemy Wam powiedzieć, że w tym wyjątkowym dniu jesteśmy z Wami. Że to nie 
koniec, że nie tak chcemy się z Wami rozstać, że czekamy na lepsze czasy z nadzieją, 
że ta uroczystość się odbędzie i będziemy mogli wszyscy wspólnie przypieczętować 
Wasze ostatnie trzy lata, które poświęciliście tej szkole, tej społeczności.

Dziękujemy Wam dziś za te wspólne  lata, za Wasz wysiłek i zaangażowanie, 
za chęć do nauki, pracy, wzajemnej pomocy i dawania siebie innym. Za godziny  
i pot wylany na różnego rodzaju zawodach, konkursach,  rozgrywkach, poligonach, 
musztrach, różnego rodzaju akcjach; za osiągnięcia i sukcesy. Dziękujemy za zosta-
wienie kawałka siebie w murach naszej szkoły. Jesteśmy pewni, że zostanie po Was 
wspaniały ślad w historii naszego LO i naszych sercach.

Nie żegnamy się dziś. Przyjdzie na to czas. Ale już dziś chcemy Wam życzyć, by 
lekcja, którą teraz wszyscy przechodzimy, nauczyła nas rzeczy ważniejszych niż to, 
czego uczyliśmy się do egzaminów. By była to lekcja człowieczeństwa i próba, z któ-
rej wszyscy wyjdziemy wzmocnieni, bogatsi, pełniejsi… 

Do zobaczenia Przyjaciele!
Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LO im. KEN w Gogolinie
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