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które nosiło



Dawno dawno temu
W bardzo dalekim kraju

Żyło sobie

bardzo małe stworzonko



Tak małe, że można je było zobaczyć tylko 
pod mikroskopem

Takim przedmiotem, który pozwala 
lvgpowiększyć każdą rzecz za 

pomocą soczewki.



Jeśli się spojrzy na maleńkiego komara
pod mikroskopem

ten wyda się ogromnym komarem



jeśli się spojrzy na liść przez soczewkę,

wszystkie jego żyłki będą widoczne.



Kiedy naukowcy obserwowali to stworzonko 
pod mikroskopem

Zauważyli, że nosi ono wielką koronę

ale jest próżny!



To stworzonko rzeczywiście
Miało bardzo trudny charakter



I jednocześnie nie znosiło być samo,

Kiedy kogoś spotykało

Chciało natychmiast się 

zbliżyć i do siebie przywiązać

ale dla dzieci, 

chłopców i dziewczynek, 

a także dorosłych

to stworzonko było 

trochę irytujące



Wywoływało kaszel I swoją koroną drapało po całym gardle!



Stworzonko, które nosiło koronę każdego dnia
Było prawdziwym łobuzem!



Naukowcy i lekarze bardzo starali 
się je poznać

Chcieli sprawić, żeby stało się 
milsze i bardziej sympatyczne.



Tymczasem na całym świecie poszukiwano 
sposobu, żeby nie spotkać

Tego irytującego stworzonka z koroną.



Dzieci zaczęły spędzać dużo czasu w domach
Nie chodząc do szkoły ani do parku.



Zarówno duzi jak i mali uczyli się myć 
ręce wiele wiele razy

Ponieważ stworzonko, 
które nosiło każdego dnia koronę 
nie lubiło właśnie wody z mydłem!
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Dzieci naprawdę już się trochę zmęczyły
Chciały powrócić do zabaw z przyjaciółmi

I do przytulania osób, które kochały.



Z odrobiną cierpliwości
Podczas gdy wszyscy przestrzegali tych 

zasad i zaciskali mocno zęby...



Lekarze i naukowcy kontynuowali badania...

badania...

i badania!



które bez przeszkód wyrządzało dalsze szkody.

Tylko za pomocą nauki można było dowiedzieć 
się czegoś żeby poznać to stworzonko



Z czasem stworzonko, 

które nosiło koronę każdego dnia 

stawało się coraz mniej groźne i mniej próżne,

I tak zdecydowało się odejść i nie 

naprzykrzać się więcej z tą swoją koroną.



Dzieci wróciły zatem do zabaw w parkach

I słychać było jak niektóre krzyczały: 

„wiwat szkoła!"



Powietrze zapachniało wolnością, duzi i mali 
wyszli bawić się na ulice swoich miast i żyli 
wszyscy długo i szczęśliwie.



Special thanks to Lior Misano

Nota o autorzeNota o autorze

““Stworzonko, które nosiło koronę każdego dniaStworzonko, które nosiło koronę każdego dnia”” to bajka napisana  to bajka napisana 
oryginalnie w języku włoskim w marcu 2020 roku. Był to czas, kiedy oryginalnie w języku włoskim w marcu 2020 roku. Był to czas, kiedy 
Włochy stawiały czoła pandemii Koronawirusa, która w krótkim czasie Włochy stawiały czoła pandemii Koronawirusa, która w krótkim czasie 
objęła cały glob. Wprowadzono zakaz opuszczania domów, zatrzyma-objęła cały glob. Wprowadzono zakaz opuszczania domów, zatrzyma-
no większość najważniejszych aktywności, a ludność została zmuszo-no większość najważniejszych aktywności, a ludność została zmuszo-
na do pozostania w miejscu zamieszkania, nasze myśli skierowały się ku na do pozostania w miejscu zamieszkania, nasze myśli skierowały się ku 
dzieciom. Jak wyjaśnić dziecku, co dzieje się wokół niego? I tak oto, z dzieciom. Jak wyjaśnić dziecku, co dzieje się wokół niego? I tak oto, z 
dalekiego kraju przybyło małe stworzonko w koronie. Słowo „korona„ dalekiego kraju przybyło małe stworzonko w koronie. Słowo „korona„ 
oznaczające nakrycie głowy królów, z powodu swojej formy stało się oznaczające nakrycie głowy królów, z powodu swojej formy stało się 
nazwą wirusa, tego stworzonka, które zmieniło życie wielu.nazwą wirusa, tego stworzonka, które zmieniło życie wielu.
Bajka ma związek z walką dzieci, którą musiały one stoczyć podczas Bajka ma związek z walką dzieci, którą musiały one stoczyć podczas 
dni kwarantanny, kiedy ich codzienne przyzwyczajenia zostały nagle dni kwarantanny, kiedy ich codzienne przyzwyczajenia zostały nagle 
przerwane. Musiały stawić czoła trudnościom takim jak brak bliskich przerwane. Musiały stawić czoła trudnościom takim jak brak bliskich 
im i kochanych osób, niemożność bawienia się na placach zabaw i w park-im i kochanych osób, niemożność bawienia się na placach zabaw i w park-
ach. Nie mogły spotykać przyjaciół, lecz musiały stosować się ściśle ach. Nie mogły spotykać przyjaciół, lecz musiały stosować się ściśle 
do ustalonych zasad, zaufać nauce i pracy badawczej, żeby pomóc w do ustalonych zasad, zaufać nauce i pracy badawczej, żeby pomóc w 
znalezieniu rozwiązania tej światowej sytuacji kryzysowej. Sugesty-znalezieniu rozwiązania tej światowej sytuacji kryzysowej. Sugesty-
wna forma bajki przemawia w sposób uniwersalny zarówno do dzieci jak wna forma bajki przemawia w sposób uniwersalny zarówno do dzieci jak 
I dorosłych pozostawiając im przestrzeń i szanując pragnienie zrozum-I dorosłych pozostawiając im przestrzeń i szanując pragnienie zrozum-
ienia i wiedzy każdego z nas.ienia i wiedzy każdego z nas.
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