
 

 

 

 

 

 
 

Chciałoby się powiedzieć: ale to już było... Bo rok temu o tej porze też byliśmy na 
zdalnym i pewnie nikt nie wybiegał wtedy myślami naprzód, zastanawiając się, czy 
taka sytuacja może zdarzyć się ponownie. A jednak.... Minął cały rok, niektórzy są 
wyszczepieni, inni przechorowali COVID-19, jeszcze inni byli i są zdrowi. Sytuacja jest 
dynamiczna. Niejeden z nas zadaje sobie pytanie – kiedy powróci normalność? Czy 
jeszcze długo obowiązywać będą w pomieszczeniach zamkniętych maseczki? Kiedy 
swobodnie będziemy mogli podróżować, chodzić do kina, teatru, na koncerty? Póki co, 
nie znamy na tego typu pytania odpowiedzi. A jeśli nie mamy na coś wpływu, to nie 
zamartwiajmy się tym (bo to przecież nic nie da). Zachowujmy wymaganą ostrożność  
i skupmy się na tym, co sprawia nam przyjemność.  
 

Są różne sposoby radzenia sobie ze stresem, lekiem, poczuciem beznadziejności. 
Jednym z nich może być ucieczka w świat fantazji lub w gry komputerowe, czytanie 
książek, wyrażenie swoich emocji poprzez próbkę własnej twórczości. Pamiętacie? 
Dwa lata temu pisałam Wam o tzw. rymach częstochowskich. To połączenie rymowe 
wyrazów będące banalnym zestawieniem, powszechnie znanym, często stosowanym 
(czasownik do czasownika; rzeczownik do rzeczownika; przymiotnik do 
przymiotnika).  

 

I znów zapraszam Was do zabawy rymami. Jeśli macie ochotę, to wcielcie się w rolę 
poety i napiszcie wiersz (minimum osiem wersów, czyli linijek) oparty na rymach 
częstochowskich. Tematem naszej twórczości niechże zostanie aktualne 

 
 
 
 

 
 

Oto próbka mojej dzisiejszej twórczości:  
 

I kto by przypuszczał, że zdalne nauczanie 
znów przed świętami rzeczywistością się stanie. 
Od poniedziałku rano pozostajemy w domu, 
do szkoły wchodzić nie wolno nikomu. 
Tam tylko uczyć mogą nauczyciele, 
którzy do przekazania nam mają wiele. 
Wstrzymano w szkole spotkania młodzieży. 
Czy to skuteczne? Mało kto wierzy. 
Dobrze, że uczyć będziemy się zdalnie 
do 9 stycznia – podano dokładnie. 

 Witajcie, 

 moi Mili  
 

  Zdalne nauczanie 

 



 
I niech ten termin nie ulega zmianie, 
wrócimy z chęcią, Panowie, Panie. 
Święta już wkrótce, czas na przygotowania, 
pomóżcie szykować wigilijne dania. 
A jeśli poczujecie choć raz twórczą wenę, 
napiszcie wierszyk –on zawsze jest w cenie.  

 
 

Moi Drodzy! Zachęcam Was gorąco, spróbujcie! To nie takie trudne. Możecie do 
pomocy w poszukiwaniu rymów zaprosić jeszcze kogoś i mieć wspólnie z tego    
niezłą zabawę.                                                                                       

 
 

                
I jeszcze coś na koniec. Użyte przez mnie na początku artykułu słowa ale to już było  
to tytuł znanego utworu w wykonaniu m.in. Maryli Rodowicz. Możecie go odsłuchać na 
stronie #MarylaRodowicz #TopOfTheTop #Sopot. Oto refren tej piosenki, do której 
słowa napisał i muzykę skomponował Andrzej Sikorski. 
 

Ale to już było i nie wróci więcej 
I choć tyle się zdarzyło 

To do przodu wciąż wyrywa głupie serce 
Ale to już było znikło gdzieś za nami 

Choć w papierach lat przybyło 
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. 

 
Znacie ten utwór? 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie        
                                    

                                       Pani Ewa z biblioteki 

                                                                                                 

Chętnych, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją 
twórczością, zapraszam do opublikowania jej na naszym 
strumieniu.  
 

Możecie też przesłać wierszyk tylko na mój adres i wówczas 
tylko ja będę w roli życzliwego czytelnika. 
 

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/marylarodowicz
https://www.youtube.com/hashtag/topofthetop
https://www.youtube.com/hashtag/sopot

