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 Codziennie budziłam się rano, odpalałam komputer i sprawdzałam, na którym 

miejscu była Polska w światowym zestawieniu państw pochłoniętych przez koronawirusa. 

Szaleńczo pięliśmy się w górę. Byliśmy nawet na 22. miejscu na 212 krajów. Nie 

oddychałam. Robiłam się czerwona. Serce mi waliło, a ciśnienie osiągało apogeum. Często 

odpuszczałam sobie poranną kawę. Strach rozprzestrzeniał się szybciej niż jakikolwiek wirus. 

On paraliżował moją świadomość i rozsądek. 

Stronę z aktualnymi danymi dotyczącymi koronawirusa według państw pokazała mi 

mama, która zaszczepiła we mnie nieustanną kontrolę tej listy. W sumie dobrze, bo było 

o czym podyskutować przez telefon, nakręcając się nawzajem. Ale może zacznę od początku. 

 

O co w ogóle chodziło? 

 

Coś mówili, ale do końca nie wiedziałam co. Słyszałam nową nazwę - koronawirus, 

czyli jakiś wirus rozprzestrzeniający się drogą kropelkową. Chorzy zaczynali się dusić, 

umierać. To było w Chinach, a gdzie Polska. Do nas daleka i kręta droga. 

Globalizacja nie zapomniała o naszym końcu świata. Coś przerażającego i odległego 

dość szybko pojawiło się i u nas. Media informowały o pierwszym przypadku zakażenia. 

Pacjent zero mieszkał w jakimś miasteczku w województwie lubuskim. Za chwilę dotarły do 

mnie wieści, że do szpitala zakaźnego trafiła osoba z naszego powiatu. Zaczęłam rozumieć, 

że problem był poważny. Moje obawy potwierdziły wdrażane dyżury w pracy. Za chwilę 

usłyszałam, że wprowadzili stan epidemiczny. Kto wie, czy nie będziemy mieć stanu 

wyjątkowego i nie zamkną sklepów? Szybko pobiegłam więc do marketu. 

 

Tzw. ćwiczenie zajoba, czyli szaleństwo koronawirusowe 

  

Musiałam zrobić mega zakupy, takie na dwa tygodnie, bo gdyby mnie to świństwo 

dopadło i zamknęliby mnie w kwarantannie? Jak to wytrzymam?  Przecież mieszkam na 

niecałych 40 m2. Moje spacery wyglądać będą tak, że przemieszczać się będę z pokoiku do 

pokoju, do kuchni i łazienki? Tak w kółko, aż zakręci mi się w głowie. Potrzebna będzie 

pomoc psychologa! 

Chcąc zrobić zakupy musiałam wyjść z mojej bezpiecznej "nory", ale tak, by 

maksymalnie zminimalizować ryzyko. Najbezpieczniej było wejść do sklepu zaraz po 

otwarciu, bo w nocy wszystko dezynfekują. O szóstej rano mało kto zdąży rozprzestrzenić 



wirusa. Nastawiłam więc budzik, wsiadłam do samochodu i wyposażona w gumowe 

rękawiczki weszłam do środka. Ku mojemu zdziwieniu pojawiły się płyny dezynfekujące 

i jednorazowe rękawiczki - takie worki śniadaniowe na każdą dłoń. Osoby chcące wejść na 

halę sprzedażową musiały odkazić ręce. Dla bezpieczeństwa, przy kasach pojawiły się płyty 

z plastiku chroniące sprzedawców. Wycięto w nich tylko małe otworki, przez które można 

było zapłacić za zakupy. Stojąc w kolejce każdy musiał zachować przynajmniej 1,5 metra 

odstępu od siebie. 

Widząc wprowadzone zabiegi bezpieczeństwa zrobiłam zakupy na dwa tygodnie - 

makaron, ryż, konserwy, papier toaletowy - zaczęło go brakować na półkach. Skoro wszyscy 

go kupują to ja też, choć nie był mi potrzebny. Miałam w szafce całe dwa opakowania, ale jak 

owczy pęd, to pęd. Na mojej liście był jeszcze chleb. Tego wzięłam kilka bochenków. 

Z listą w ręku, tak by niczego nie zapomnieć, kontynuowałam "świąteczne" zakupy. 

Kilkadziesiąt pozycji sprawiło, że przeciągnęły się one dramatycznie. Prawie na półtora 

godziny. W sklepie robił się coraz większy tłok. Widocznie nie tylko ja wpadłam na genialny 

pomysł. Przecież mało kto w dobie koronawirusa kupuje sobie drugie śniadanie do pracy. 

A propos pracy. Spędzenie w niej ośmiu godzin oprawiało mnie o mdłości. Miałam 

lęki. Chciałam wszystkim wykrzyczeć Nie zbliżać się do mnie! Ale jak im to powiedzieć? 

Lubię tych ludzi, nie chciałam być dla nich niemiła, lecz nie było nic ważniejszego niż moje 

bezpieczeństwo. Myśl o bezpośrednim spotkaniu z kolegami powodowała u mnie migrenę. 

Spytałam mojego towarzysza życia: Co zrobić? On się śmiał, nie dostrzegając problemu. 

Z nerwów nie spałam całą noc. Rano wstałam nieprzytomna, blada poszłam do pracy. Tam 

okazało się, że inni mają na tym punkcie jeszcze większego zajoba. Nie podtrzymałam 

rozmów, myślałam tylko Idźcie sobie stąd! Byłam spokojna. 

Gdy tylko pojawił się temat pracy zdalnej i ustalania dyżurów, zapytałam, czy mogę 

przychodzić w poniedziałki. Na całe szczęście zgodzili się na to o nic nie pytając. Nie 

musiałam tłumaczyć, że w sobotę i niedzielę nikogo nie ma w biurze i w tym czasie wirus ma 

doskonałe warunki, by się z niego wynieść. 

Kiedy byłam w pracy tworzyłam listę najczęściej dotykanych przedmiotów przez 

innych. Jeśli ktoś się napatoczył i spędził choć pięć sekund w moim biurze, zaraz po jego 

wyjściu łapałam za płyn dezynfekujący i czyściłam to, czego dotknął. Nikomu o tym nie 

mówiłam, bo trochę wstyd, a do pracy chodzić musiałam. Za coś trzeba było żyć. 

W biurze byłam raz w tygodniu. W pozostałe dni pracowałam na odległość, ale były 

firmy, do których pracownicy przychodzili codziennie. Jeszcze inni wykonywali swoje 

obowiązki tylko zdalnie. Zdarzały się zwolnienia. Niektórzy otrzymywali wypowiedzenia lub 

nie dostawali zleceń. Ja pracy nie straciłam więc mogłam sobie pozwolić na popołudniowe, 

beztroskie oglądanie telewizji. Nadrabiałam zaległości, wciągałam się w nowe seriale, bo nie 

wolno nam było, z małymi wyjątkami (wyjście do sklepu, apteki czy lekarza), wychodzić 

z domu. Z resztą nieuzasadnione opuszczenie miejsca zamieszkania groziło niebagatelnym 



mandatem - od 5 tys. do 30 tys. zł. Nie miałam takiej kwoty. Z resztą takich pieniędzy to 

w życiu nie widziałam na oczy... 

~~~~~ 

W domu postawiłam pudełko z napisem "W kwarantannie". Wkładałam do niego na 

dwa dni wszystkie "podejrzane" rzeczy: rachunki, awizo, paczki od kuriera, napoje, słodycze 

itp. W kuchni trzymałam płyn dezynfekujący, a w łazience tradycyjne mydło zastąpiłam 

antybakteryjnym. Gdy wracałam z pracy ściągałam ubranie, które szybko wkładałam do 

pralki i prałam. Traktowałam je jak zakażony kombinezon. Wszystko musiałam odkazić. 

Moje klamki nigdy nie były tak czyste. Telefon z resztą też. I często myłam ręce. Niekiedy do 

mocnego przesuszenia skóry, więc co chwilę smarowałam je kremem nawilżającym. W tym 

wszystkim pocieszające było to, że nie tylko ja miałam paranoję. Moi znajomi wszystkie 

zakupy myli, zanim włożyli je do lodówki. 

Z innych niepokojących objawów - jadłam jak słoń, a nawet więcej. Dodatkowo 

z nudów wysyłałam znajomym koronawirusowe memy i śmieszne filmiki. Tak dla 

niepoznaki, że się martwię. W sumie chwila rozluźnienia też była ważna, by nie dać się 

zwariować. 

W celu rozprostowania kości i poprawy krążenia, po południu wychodziłam na nasze 

osiedlowe podwórko. Nikogo nie było, bo wszyscy siedzieli w domu, wiec śmiało 

spacerowałam od klatki do klatki. Zabijając nudę i nie chcąc wywołać zawrotów głowy od 

chodzenia w kółko, znów dzwoniłam po ludziach. Warto było wiedzieć jaka pogoda 

panowała w Krakowie, a jaka we Wrocławiu. 

~~~~~ 

W jednej z licznych rozmów telefonicznych poruszyłam temat pieniędzy, a dokładnie 

ich wybrania z konta. Widząc kolejki pod bankami, zaczęłam się zastanawiać, czy nie warto 

zabezpieczyć choć część swojego majątku zostawiając go w domowej skrytce. Nikt nie 

wiedział, jak pandemia wpłynie na gospodarkę, a tym samym na rynek bankowy. 

Pomyślałam, że czasem lepiej dmuchać na zimne. Jednak rozmowa z moją przyjaciółką 

przypomniała mi, że mamy XXI wiek i dość dobrze rozbudowany w państwie aparat 

informatyczny. Ponadto media trąbiły, by za wszelkie zakupy płacić kartką, a nie gotówką. 

Transakcje bezgotówkowe uważane były za bezpieczne, w odróżnieniu od tych tradycyjnych. 

Wirus mógłby się przetransportować na banknotach. 

~~~~~ 

Wszędzie zauważalne były zakazy. Do danego sklepu mogła wejść tylko określona 

liczba osób. Ile? Zależało to od metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej. 

Dodatkowo wprowadzono „Godziny dla seniorów” czyli specjalne dwie godziny w ciągu 

doby (od 10:00 do 12:00), w trakcie których zakupy mogły robić wyłącznie osoby po 65. roku 

życia. Jakież to było uciążliwe. Jednej soboty zapomniałam się i po godz. 10:00 wparowałam 

do Rossmana. Jeszcze dobrze nie zrobiłam trzech kroków, a ekspedientki mnie wyprosiły. 



Życie uprzykrzały także zakazy wejścia do lasów, parków, placów, zewnętrznych siłowni, 

stadionów. Wszystko było pozamykane – hotele, restauracje, lotniska,  kina, biblioteki, salony 

fryzjerskie i makijażu, ale także szkoły, przedszkola i żłobki. Na uczelniach odwołano 

wykłady i kursy. Nauka odbywała się zdalnie. 

 

Niepowtarzalne Święta Wielkanocne 

 

Jak to? Ksiądz nie poświęci mi pokarmów? Nie pójdę na rezurekcję? Nie ma 

spowiedzi? Nikt nie chciał ryzykować, a rząd wprowadził nowe restrykcje. Zrezygnowano 

z poświęcenia koszyczków. Pouczono nas tylko, że przed śniadaniem wielkanocnym mamy 

odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów, a na mszy świętej może uczestniczyć tylko 

pięć osób. Na szczęście w takich sytuacjach przyszły z pomocą udogodnienia XXI wieku, 

które pozwoliły na uczestniczenie w liturgii za pośrednictwem mediów. Włączyłam zatem 

telewizor i dzięki kablówce połączyłam się z Konkatedrą. To było ekscytujące! Przeżywałam 

nadejście Świąt jeszcze mocniej niż dotychczas. Siedziałam na kanapie. Nic mnie nie 

rozpraszało. Z uwagą słuchałam Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Czułam, że to wszystko 

odbywa się naprawdę, w moim domu. 

W Wielki Piątek nie było adorowania i całowania krzyża. Mieliśmy tylko możliwość 

skłonić się mu z okna, gdy proboszcz z nim przejedzie ulicami miasta. Otworzyłam okno 

i nasłuchiwałam pieśni kościelnych. Gdy tylko usłyszałam coś, jakby megafon popędziłam na 

balkon, nie zważając na niską temperaturę za oknem, nie zakładając nawet czapki czy szalika. 

Zobaczyłam go! Stanęłam nieruchomo na sekundę, zrobiłam znak krzyża i wróciłam do 

kolejnych świątecznych obowiązków. 

~~~~~ 

Nastał wieczór. Zadzwoniła mama z nowiną: Proboszcz z parafii św. Boromeusza 

będzie jeździł i święcił koszyczki. W mojej głowie zrodził się niecny plan. Wstałam rano, 

tradycyjnie wyszykowałam koszyczek i wyjechałam na "polowanie" na księdza. W jednej 

z wielu osiedlowych uliczek nie swojej parafii trafiłam na niego. Zdążyłam nawet na 

końcówkę modlitwy. Wyszłam z samochodu, stanęłam z koszyczkiem z dala od innych. Gdy 

ksiądz zbliżył się tym swoim Jeepem Wranglerem z beczką, w której kisi się kapustę (w niej 

transportował wodę święconą) odsłoniłam serwetkę, tak, by było widać z czego składa się 

moja święconka. Wszystkie produkty owinęłam, każde z osobna, w folię aluminiową 

i woreczki śniadaniowe, tak dla bezpieczeństwa, by koronawirus nie przeniósł się na jedzenie. 

Jestem wielkanocną bohaterką! Dzięki mnie mieliśmy święconkę i namiastkę normalnych 

świąt! 

W Dzień Zmartwychwstania Pańskiego nie poszłam tak jak zawsze na rezurekcję. 

Zastawiłam stół i przygotowałam na śniadanie. Choć mieliśmy święconkę, odmówiliśmy 

modlitwę błogosławieństwa pokarmów, tak na wszelki wypadek, by wszystko odbyło się 



zgodnie z zaleceniami biskupa. W końcu, w pogoni za księdzem, nie zdążyłam na całą 

modlitwę... 

Po śniadaniu włączyliśmy telewizor i trawiąc żurek wsłuchiwaliśmy się w poranny 

program Wielka moc wspólnych świąt. Koncert nadziei. Gdy nadeszła pora obiadowa, 

stwierdziliśmy, że po prawie trzytygodniowej izolacji w zamkniętych pomieszczeniach 

wszystkim dobrze zrobi słońce. Złapaliśmy za talerze, kubki, miski i patery z babkami. 

Wyszliśmy na zewnątrz. Ciepłe promienie wprowadziły w nas w błogi nastrój. Takich świąt 

dawno nie było. Było cudownie! 

 

Inni też wyglądali na kretynów 

 

Odstawały mi uszy, gumka cisnęła i płaszczył mi się nos. Nie było mi komfortowo, 

ale maseczkę musiałam mieć, bo w połowie kwietnia wprowadzili nakaz jej zakładania. 

Maska ochronić miała innych przede mną. Gdybym kichnęła czy kaszlnęła zatrzymać miała 

wszystko, by nic nie rozpyliło się wokół. Wstydziłam się w niej chodzić, więc powtarzałam 

sobie: Oni też idiotycznie wyglądają. Może nikt mnie nie rozpozna. Maseczka przykrywa mi 

pół twarzy. Po przekroczeniu progu drzwi dość szybko uświadomiłam sobie, że to była 

bzdura. Od razu usłyszałam Dzień dobry! Sąsiad równie szybko mnie rozpoznał, jak ja jego. 

 Maseczki nosili wszyscy: pani w spożywczym, pan w samochodowym i dziadek 

pędzący na rowerze. Nawet ci w samochodach je mieli. Na ulicy obserwowałam niecodzienny 

widok i ludzką kreatywność. Różnorodność sposobów noszenia maseczek nie znała granic. 

Pojawiały się osobniki, które zakrywały brodę, usta, nos, aż po oczy. Niektórym maseczka 

zasłaniała tylko usta i brodę, a innym - tylko brodę. Taka postawa pozwalała na wysnucie 

wniosku, że uważaliśmy, że maseczki powinny być zakładane w pomieszczeniach. Bez sensu 

było ich noszenie na zewnątrz. Wiatr i tak zaraz rozdmuchiwał wszystkie zarazki. 

Maseczki wyznaczyły nową modę, przybierały najrozmaitsze formy i wzory. Były 

wielokolorowe, w kwiatki, kropki, paski, w stylu folklor, ale dominowały białe chirurgiczne 

i czarne. Niektóre nawet dopasowane były kolorystycznie do płaszcza. Obok maseczek 

pojawiały się chusty, szaliki i kominy, a nawet opaski na oczy do spania. Pewnego dnia 

dostrzegłam pana, któremu usta i nos zakrywała taka przepaska. Można? Można! 

Maseczki były bardzo pożądanym towarem. Nic dziwnego, że inwestorzy kręcili na 

ich zbyciu fortunę. Były drogie. Jedna kosztowała średnio 5 zł, ale znaleźć można było nawet 

i te po 8. Płyny do dezynfekcji i mydła antybakteryjne też nie należały do najtańszych 

produktów. Ich cena wzrosła nawet o 200-300%. Takie zabiegi sprawiały, że kilka firm 

widziało światełko w tunelu panującego kryzysu gospodarczego, a inne wykorzystywały 

sytuacje. Były także takie jednostki, które wykazywały wsparcie i z własnej woli, poświęcając 

swój czas, szyły i rozdawały maseczki potrzebującym. Takie darmowe zestawy trafiły m.in. 



do szpitala, stowarzyszeń, seniorów. Na Rynku odbyła się nawet akcja rozdawania maseczek 

mieszkańcom. Są dobrzy ludzie na tym świecie! 

 

Wesele tańcowało i przestało 

 

Jedno z moich największych marzeń rozmyło się jak bańka mydlana dotknięta przez 

wrednego dzieciaka. Cały szczegółowy plan i dwuletnie przygotowania legły w gruzach. 

Jakby terrorysta pozostawił pod nimi ładunek wybuchowy, który potem zdetonował. Zacząć 

wszystko od początku, a może spróbować poskładać te ruinę? Doprowadziło mnie to do szału. 

Przede mną stanęło wiele pytań. Czy wszystko odwołać? Czy lepiej zrobić małe przyjęcie, 

a może przełożyć datę? Zrezygnować ze swoich marzeń? Żyć dalej na kocią łapę? Tyle już 

zorganizowałam - zarezerwowałam salę, zamówiłam zespół, umówiłam księdza, wybrałam 

suknię, zaprojektowałam obrączki i rozesłałam zaproszenia, a znów prowadziłam rozmowy, 

które toczyły się na początku. Tylko z małą różnicą. Wszystkim towarzyszyły nerwy. Ja 

chciałam jak najmniej stracić, oni - jak najwięcej zyskać. 

Nie poddawałam się. Ustaliłam alternatywny termin i doszłam do wniosku, że to, 

kiedy odbędzie się moje wesele nie zależy już ode mnie, a pana Premiera i knajpy. Z tym 

podejściem organizowałam wszystko, jak gdyby nigdy nic. Choć miałam na uwadze, że 

jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji. Pocieszam się tym, że nie jestem jedyna i myślą, że 

rodzące mają gorzej. 

~~~~~ 

Zadzwoniła krawcowa: Proszę przyjechać na przymiarkę sukni ślubnej. - O co babie 

chodzi? Przymiarka w dobie koronawirusa? Co robić? Suknię szyję w Zamościu. Jest to 

przecież poza znakami drogowymi z napisem "Lubaczów". Jechać, nie jechać? - oto było 

pytanie na miarę wirusowych czasów. A jak dostanę mandat za zbytnie oddalenie się od 

miejsca zamieszkania? Autobusem nie pojadę, bo nie ma dogodnych połączeń, a muszę 

dotrzeć do Zamościa, bo jak się okaże, że uda się zorganizować ślub w pierwotnym, 

czerwcowym terminie? - zastanawiałam się. Postanowiłam pojechać samochodem. I założyć 

sobie maseczkę. 

 Całą drogę wytrzeszczałam oczy i wypatrywałam czy na poboczach nie ma Policji. 

Na moje szczęście na trasie nie było kontroli drogowych. Spokojnie dotarłam do pracowni 

krawieckiej. Nie chcąc się zarazić, a tym bardziej twórczyni mojej najważniejszej w życiu 

kreacji, do przymiarek nie ściągnęłam maseczki. Założyłam suknię i stanęłam przed lustrem. 

Ale jak ja właściwie w niej wyglądałam? 

~~~~~ 

Zauważyć trzeba, że przez trzy tygodnie widziałam tylko jedną gębę - gębę mojego 

narzeczonego. To był naprawdę sprawdzian dla naszego związku. Teraz, bez najmniejszych 



wątpliwości, do mojej przysięgi małżeńskiej dodać będę mogła: I nie opuszczę Cię w czasie 

kwarantanny. 

 

Żegnaj szkoło, witaj domowe biureczko 

 

Choć nie należę do grupy uczniów, to w tej całej pandemii i mi udało się "skosztować" 

nauki na odległość. Byłam w trakcie odbywania unijnego kursu dla dorosłych z języka 

angielskiego. Organizatorzy, nie dostrzegając perspektywy poprawy sytuacji, postanowili 

udostępnić nam program do nauki na odległość. Zainstalowałam więc na komputerze 

aplikacje, wprowadziłam podane hasła i o wyznaczonej godzinie rozpoczęłam rozmowę. 

Choć nie miałam wizji (nikt nie chciał podłączać kamery - baby w kwarantannie musiałyby 

się wymalować) dobrze słyszałam grupę - mój sprzęt naprawdę dawał radę. Im dłużej trwała 

lekcja, tym bardziej mi się ona podobała. Wszystko, co było mi potrzebne, miałam pod ręką, 

słyszałam miłego gościa, który jasno tłumaczył omawiane kwestie, koledzy wprowadzali 

luźną atmosferę, miałam odpalony Internet (gdy nie znałam znaczenia jakiegoś słówka, 

szybko tłumaczyłam go w translatorze, nie dając po sobie poznać, że się nie nauczyłam), a do 

tego siedziałam w wygodnych dresach i obok mnie leżała filiżanka z zaparzoną, ciepłą, słodką 

herbatą. Tak uczyć to się było można! 

 

Nie choruj, omijaj szpitale 

 

Jednego popołudnia wyszłam do sklepu, bo zabrakło makaronu. Wtedy chyba pyliła 

lipa, bo drapało mnie coś w gardle. Kaszlałam. Od razu wszyscy zmierzyli mnie wzrokiem, 

jakbym co najmniej zrobiła coś niewybaczalnego, obraźliwego i niemieszczącego się 

w regułach savoir vivre. W czasach koronawirusa lepiej było nie chorować, nawet na zwykły 

katar czy kaszel. Ludzie nabierali bezpodstawnych podejrzeń. 

Ta sytuacja wywołała u mnie strach przed grypą czy inną chorobą. Przecież, jakby 

lekarze podejrzewali u mnie koronawirusa, to zamknęliby mnie z innymi w szpitalu 

zakaźnym. Podwyższona gorączka i kaszel, które towarzyszą zwykłej grypie i przeziębieniu 

były naprawdę niepokojącymi objawami. A jak testy wyszłyby negatywnie, a ja się w tym 

szpitalu faktycznie znalazłabym i zaraziłabym się wirusem od innych? 

Ludzka panika nigdy nie jest uzasadniona. W służbie medycznej pracowali i nadal 

pracują doświadczeni lekarze. Najpierw robili z pacjentem telefoniczny wywiad, po czym, 

w zależności od wyniku rozmowy, zapraszali do swojego gabinetu czy uruchamiali specjalne 

procedury. Przed naszym szpitalem stanął nawet namiot, w którym pobierane były wymazy 

na obecność wirusa. Ten zabieg pozwalał poczuć się bezpieczniej osobom przebywającym 

w szpitalu. 



Cały świat współczuł, a zarazem wspierał osoby pracujące w służbie medycznej. Na 

każdym kroku prowadzone były zbiórki publiczne na zakup środków ochronnych dla 

pracowników szpitali. Puszki wystawione były w wielu sklepach w okolicy. Nie tylko 

lokalnie wspierało się lekarzy i pielęgniarki. Stacje telewizyjne wyemitowały kilka 

koncertów, a w sieci popularna była akcja "Męskie granie w domu", której towarzyszyła 

zbiórka pieniędzy dla medyków organizowana przez siepomaga.pl. Na stronie dostępna była 

także inna akcja - #hot16challenge2, która okrzyknięta została największym i najbardziej 

angażującym przedsięwzięciem w historii polskiego hip-hopu. Należała ona też do jednych 

z moich ulubionych. Zainicjował ją polski raper - Solar. Reguły zabawy były proste. 

Wezwana do gry osoba miała stworzyć w 72 godziny klip muzyczny z napisanymi przez 

siebie szesnastoma wersami tekstu, a następnie wskazać kolejne osoby, które jej zdaniem 

powinny zmierzyć się z takim wyzwaniem. Jednocześnie prowadzona była zbiórka pieniędzy. 

Do akcji włączyli się nie tylko artyści ze świata hip-hopu, ale także innych nurtów 

muzycznych, a nawet dziennikarze i politycy. Swój wkład miał również Prezydent Andrzej 

Duda z ostrym cieniem mgły. Moimi faworytami w tej zabawie byli Golec uOrkiestra, Cezik 

i Piotr Rubik. 

Było wiele akcji wspierających lekarzy i pielęgniarki, ale z drugiej strony 

społeczeństwo bało się ludzi w białych kitlach. Gdy medyk pojawiał się w sklepie wypędzali 

go, obrażając, wyzywając. Będąc w grupie czy sami przed telewizorem lub komputerem, 

jesteśmy silni. Gdy przychodzi nam się zmierzyć twarzą w twarz z problemem, ujawniamy 

swoje prawdziwe poglądy, wkradają się strach i obawy o przyszłość. Nie potrafimy być 

bohaterami. Myślę, że mimo medialnej nagonki, że powinniśmy doceniać to, co mamy 

i inaczej patrzeć na życie, niewiele w nas to zmieni. 

 

Zmęczenie dawało się we znaki 

 

Muszę coś kupić. Nie wytrzymam! Muszę sobie coś kupić! - odezwała się moja część 

zakupoholika. Nadal ćwicząc zajoba, szukałam czegoś przez Internet. Znalazłam - opaskę na 

oczy do spania. Jednak dość szybko zorientowałam się, że nie do końca mi to wystarcza. 

Brakowało mi buszowania po półkach sklepowych, szukania pomarańczowych, czerwonych 

i zielonych karteczek oznaczających promocje i wyprzedaż. Ze złudnym poczuciem 

bezpieczeństwa - wyposażona w lateksowe rękawiczki - wyszłam do sklepu. Czułam, że żyję. 

Wędrowałam po sklepie już bez listy. Przemierzając kolejne alejki tak często ocierałam się 

o inne osoby, że z powrotem włączyła mi się czerwona lampka - Uważaj! Ze wściekłością 

szybko wyszłam. Pomyślałam: Jeśli czegoś zapomniałam to trudno. Jutro wstanę rano 

o szóstej i dokupię. 

~~~~~ 



Gdy znieśli zakaz wyjścia do lasów i nadszedł słoneczny weekend postanowiłam 

wybrać się "Na szumy". Ulice w mieście były puste, więc miałam pewność, że swobodnie 

pospaceruję sobie po rezerwacie. Niestety, gdy tylko dojechałam na miejsce, zobaczyłam tyle 

zaparkowanych samochodów, że postanowiłam nie wysiadać z auta. "Na szumach" 

wyznaczone ścieżki są zbyt wąskie. Mijając się z innymi turystami i miłośnikami przyrody 

trzeba się o siebie otrzeć, a to nie było zalecane. Nie chcąc wracać do Lubaczowa, 

uruchomiłam plan B, czyli decyzję o dalszej podróży, tym razem do Józefowa. 

W miejscowym kamieniołomie nie ma wyznaczonych ścieżek, więc gdy ktoś zbliżał się do 

mnie, szybko reagowałam i robiłam unik w bok. Jednak ten relaks nie należał do udanych. 

Zamiast zachwycać się pięknem krajobrazu i chłonąć jego niepowtarzalny klimat, chciałam 

jak najszybciej "odhaczyć" ten plan dnia i bezpiecznie wrócić do domu. Nie odpoczęłam. 

 

Odpuszczenie tematu 

 

Zrobiłam się zmęczona i znużona. Pochłaniałam się w rozpaczy. Widząc swoje 

przygnębienie postanowiłam odpuścić sobie paranoiczne zachowania. Pomogła mi w tym 

myśl, że COVID-19 (taką oficjalną nazwę nadała Światowa Organizacja Zdrowia 

koronawirusowi) mógł pojawić się w moim domu w lutym. Mój narzeczony nie świętował ze 

mną Walentynek, bo ponad dwa tygodnie leżał w łóżku z nie do zbicia, wysoką gorączką, 

suchym kaszlem i dusznościami. Do tego badania moczu wyszły mu źle i znalazł się dwa razy 

na pogotowiu, gdzie wstrzyknęli mu końskie dawki kroplówek. Lekarze nie wiedząc co mu 

jest w kółko powtarzali: Złapał pan jakiegoś wirusa. 

Z czasem przyzwyczaiłam się do koronawirusa, tego, że może on krążyć gdzieś 

w powietrzu. Zaczęłam z nim żyć. Nie odkażałam wszystkiego jak najęta, z kuchni zniknęło 

kwarantannowe pudełko, a do sklepów chodziłam, wtedy gdy zaszła taka potrzeba, a nie raz 

na dwa tygodnie. Jednak nadal byłam ostrożna. Wychodząc z domu zakładałam maseczkę 

i jednorazowe rękawiczki. 

Moje paranoiczne zachowanie pohamowałam wraz ze znoszącymi ograniczeniami. 

Rządzący naszym krajem uchylali poszczególne restrykcje, co stało się dla wielu ludzi 

sygnałem powrotu do normalności. Cofnięto „Godziny dla seniorów”, do sklepów mogło 

wejść coraz więcej klientów, w kościołach pojawili się wierni, a imprezy organizować można 

było do 150 osób. Wreszcie można było wyjść ze znajomymi do kawiarni. Już przestaliśmy 

się dusić, ale nadal mieliśmy trudności z oddychaniem. Maseczki trzeba było zakładać 

w zamkniętych miejscach publicznych, ale niektórzy z nas omijali ten nakaz, bo do sklepów 

czy restauracji nie wchodzili z zasłoniętymi ustami i nosem. 

~~~~~ 

Każdy musi przez coś przejść. Nie mogę żyć w Eldorado. Tym bardziej, że moje 

pokolenie jakoś tak szczególnie uwielbia zapełniać karty historii, nie pozwalając o sobie 



zapomnieć. Najpierw była Solidarność, potem zdarzenia związane z World Trade Center, 

śmierć papieża Polaka, katastrofa Smoleńska, a teraz będziemy nazywać się pokoleniem 

pandemii. Nie możemy narzekać na nudę. 

 

Boże Ciało z maseczką 

 

Gdy nadchodziło jedno z moich ulubionych świąt – Boże Ciało, dość długo 

zastanawiałam się czy wybrać się na procesję czy zrezygnować z corocznego, kolorowego 

pochodu, które kojarzy mi się ze słoneczną pogodą i radością. Biorąc pod uwagę stan mojego 

odpuszczenia tematu, ale przede wszystkim złagodzone restrykcje, postanowiłam 

uczestniczyć w nabożeństwie. Tak więc pandemia przegrała z moim strachem. W czwartkową 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wystroiłam się i spakowałam do torebki 

maseczkę. Już nie wstydziłam się jej zakładać. W domu miałam ich kilka rodzajów. 

Wybrałam więc tę, która najbardziej pasowała do mojej kreacji i ruszyłam na ulice miasta. 

Widząc zbliżający się do mnie tłum, rozsądek złapał górę – nie podchodziłam do 

pielgrzymów, szłam kilkadziesiąt metrów przed procesją, tam gdzie mogłam skracałam sobie 

drogę, by zdążyć ustawić się przed każdym z czterech ołtarzy w takim miejscu, które nie do 

końca jest atrakcyjne. Chodziło o to, by nikt koło mnie nie chciał stanąć. Słuchając ewangelii 

patrzyłam na zebranych i pytałam sama siebie: Ludzie, dlaczego nie zakładacie maseczek, nie 

utrzymujecie dystansu społecznego? Nie boicie się? 

 

Widzę plusy 

 

Ten wirus wcale nie był taki straszny. Nie musiałam chodzić codziennie do pracy, 

dbałam o swoje rodzinne relacje, spędzałam godziny na rozmowach telefonicznych ze 

znajomymi. Pytałam o zdrowie, samopoczucie, ale także o codzienne sprawy, niekiedy 

wdając się w ploty. Leży to w naszej kobiecej naturze. Z resztą męskiej też... 

Ponadto mogłam nadrobić zaległości, rozpocząć ćwiczenia fizyczne z Ewą 

Chodakowską czy Anną Lewandowską i dokształcić się z tematów, które znalazły się na 

ściągach w czasach własnej edukacji. Rozwijałam się także kulinarnie. Miałam tyle czasu, że 

co tydzień przygotowywałam Wigilię. Lepiłam pierogi, robiłam gołąbki, smażyłam kapustę, 

szukałam ciekawych przepisów w Internecie. Upichciłam parówki w cieście francuskim 

z warzywami, kolorowe risotto z kurczakiem, burrito z mięsem mielonym. Do piekarnika 

trafiły też babeczki brownie z owocami, ciasto kruche z budyniem i "Makowa panienka". 

Stała się ze mnie gospodyni z pełną parą. 

Smaki sprawiały, że zostawałam w domu z przyjemnością. Stał się on moim 

pięciogwiazdkowym hotelem - miałam wszystko wysprzątane i ugotowane. 

~~~~~ 



Kolejnym plusem panującej epidemii, ale tym związanym z noszeniem maseczek było 

to, że nie musiałam pamiętać, by przed wyjściem z domu zrobić sobie makijaż. Maseczka 

zasłaniała mi większość twarzy. Moja cera w końcu mogła odpocząć od korektoru, fluidu, 

pudru i różu. Wystarczyło tylko pomalować oczy. 

Kolejne plusy, to te bezkarne, wieczorne odkażanie pyska! Lubiłam ten stan! 

 

Po pandemii? 

 

Czy na pewno? Nie chce mi się nad tym myśleć. 

 

Jedno jest pewne. Każdy z nas miał koronawirusa, tylko nie u każdego objawił się on 

tak samo. U niektórych pojawiały się kaszel, gorączka i duszności, a u innych ujawnił się 

trudnym dniem codziennym i niepewnością o jutro. 



Grób pański oglądany w tv 

 

 
 

 

 

Nauka zdalna w dresach i herbatką 

 

 
 

 



Pudełko kwarantannowe 

 

 
 

 

 

Różnorodność maseczek 

 

 
 

 

 



Świąteczny koronawirusowy koszyczek 

 

 


