
 

   
 

NIEoczywistość 

12 lutego 2020 

           Dzień moich siedemnastych urodzin. Jak codziennie, wstałam, ubrałam się i pobiegłam 

na autobus do szkoły. Rutyna. Po sześciu, ciągnących się w nieskończoność lekcjach, udałam 

się na przystanek i wsiadłam w autobus powrotny po brzegi wypełniony ludźmi. To chyba 

najgorsza część dnia. Ludzie nawzajem się popychają, każdy naiwnie rozgląda się za 

miejscem siedzącym. Autobus przedzierał się przez niekończące się sznury aut, a ja, stojąc na 

kawałku wolnej przestrzeni, przyklejona do szyby, obserwowałam ulicę. Na każdym 

skrzyżowaniu słychać było trąbienie samochodów, wycie syren. Ludzie których obserwuje na 

ulicy wydają się być wiecznie zabiegani, nieustannie dokądś spieszący, żyjący własnym 

życiem. Kiedy w końcu dotarłam na swój przystanek, z ulgą opuściłam autobus i szybkim 

krokiem wróciłam do domu. Odłożyłam plecak, zjadłam obiad i pobiegłam do galerii 

handlowej na urodzinowe spotkanie z przyjaciółmi. W tych godzinach znajdowało się tam jak 

zawsze bardzo dużo ludzi i znalezienie wolnego miejsca, w którym można by swobodnie 

posiedzieć i porozmawiać, graniczyło z cudem. Na szczęście udało się.  

Napięty grafik dnia zamykała zbiórka harcerska. Byłam szczęśliwa, że również i tam nie 

zapomniano o moich urodzinach, chociaż nie one były głównym tematem. Na ustach 

wszystkich gościła rozprzestrzeniajaca się epidemia COVID-19, o której ostatnio robiło się 

coraz głośniej także u nas w kraju. Zastanawialiśmy się, jak szybko i czy w ogóle wirus 

dotrze do Polski, i jak będzie wyglądała wtedy nasza codzienność. Myślę, że większość z nas 

tam zebranych, jak i większość moich rówieśników z innych środowisk, nie traktuje tego 

tematu zbyt poważnie. 

4 marca 2020 

         Wszyscy z uwagą śledzą szybkość rozprzestrzeniania się zarazy. Zaczęło do nas 

docierać, że pojawienie się jej w Polsce to tylko kwestia czasu. I tak też się stało. Na 

pierwszej lekcji języka polskiego, mojej koleżance z ławki przyszło powiadomienie na 

telefon, w którym wielkimi literami napisane było: ,,PIERWSZY PRZYPADEK 

KORONAWIRUSA w POLSCE". Jedynym pocieszeniem był fakt, że zdiagnozowano go 

w Zielonej Górze, która jest oddalona od Rzeszowa o prawie 600km. Mimo to nikt nie miał 

już złudzeń, że prędzej czy później zarażeni zostaną również mieszkańcy Podkarpacia 

i Rzeszowa. Wtedy  zrozumiałam powagę sytuacji. 

11 marca 2020 

        Środa. To miał być zwyczajny, niczym nie wyróżniający się dzień. a jednak taki nie był. 

Z samego rana, tuż przed budzikiem usłyszałam mamę stojącą nad łóżkiem i nerwowo coś 

wykrzykującą. Nie wiedziałam do końca, czy to nie są jeszcze resztki snu, ale głos był coraz 

wyraźniejszy. Kiedy z trudem otworzyłam oczy i próbowałam pozbierać myśli ona, wciąż 

stojąc nade mną, powtarzała jedno zdanie: "PIERWSZY PRZYPADEK KORONAWIRUSA 

NA PODKARPACIU", w Łańcucie. Gdy w końcu dotarła to do mnie ta wiadomość, 

przyznam, że bardzo się przestraszyłam i nie chciałam wychodzić tego dnia z domu. W końcu 

jednak zmusiłam się do tego i jak codziennie, niewyspana i zniechęcona wyszłam na autobus.  



 

   
 

Dotarłam do szkoły 10 minut spóźniona. Czułam już wielkie zmęczenie nauką, staraniem się 

o jak najlepsze oceny, a jedyne dni wolne na jakie mogłam wtedy liczyć, to tak bardzo 

odległe Święta Wielkanocne... Następnego dnia, miałam pisać bardzo obszerny sprawdzian z 

geografii, na który nie zaczęłam się nawet uczyć. Marzyłam o jak najszybszym powrocie do 

domu i przespaniu reszty dnia lecz w perspektywie miałam jedynie ogrom nauki nie tylko 

geografii, ale i reszty przedmiotów. Znudzona, sprawdziłam telefon. W bardzo krótkim czasie 

dostałam masę wiadomości, zobaczyłam też bardzo dużo powiadomień. Zdziwiłam się, 

ponieważ ostatni raz sprawdzałam telefon niecałe 5 minut temu. Każda brzmiała tak samo. 

Nie mogłam w to uwierzyć. ZAMYKAJĄ SZKOŁY. Gdy wyszłam z szatni na korytarz, 

uczniowie skakali, biegali po korytarzu, wykrzykując radośnie przed chwilą poznaną przeze 

mnie wiadomość. Nie ukrywam, sama bardzo się ucieszyłam. W głowie miałam wtedy tylko 

to, że nie muszę uczyć się na jutrzejszy sprawdzian. Poczułam wolność. Dwa tygodnie (bo 

tyle miała trwać przerwa od zajęć) wydawały się dla mnie zbawienne. Jednak nie wszyscy 

wyrażali taki entuzjazm. Wielu moich kolegów i koleżanek przeraziła wówczas ta 

wiadomość. Udaliśmy się na ostatnią w tym dniu lekcję – historię. Wtedy moja radość 

częściowo zmieniła się w niepokój, bo zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo poważna jest 

sytuacja, skoro doszło do zamknięcia szkół. Pani z historii, bardzo dobitnie wytłumaczyła 

nam, żebyśmy potraktowali to poważnie i zostali w domach. Powiedziała, że nie chodzi tu 

tylko o nas, ale także, a nawet przede wszystkim o naszych bliskich, w szczególności osoby 

w podeszłym wieku. Uświadomiłam sobie, że nawet jeżeli zachoruję i nie będę miała 

objawów, będę bezwiednie zarażać wszystkich dookoła. ,,To nie są ferie!! To czas 

kwarantanny" – powiedziała historyczka.  

Od dziś Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje koronawirusa jak pandemię. 

18 marca 2020 

         Minął tydzień kwarantanny. Czułam się jak młody bóg. Wyspana, niczym się nie 

stresująca, nie myślałam o szkole ani o tym, czego muszę się nauczyć albo z czego odrobić 

zadanie.  Zdecydowana większość moich znajomych, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, 

potraktowała okres kwarantanny bardzo poważnie. Byłam przekonana, że większość osób 

uzna ją, za dodatkowy czas do spotkań z przyjaciółmi czy innej formy rozrywki. Przyznaję, że 

ja przez ten tydzień nie odmówiłam sobie takich wyjść, a raz nawet poszłam z koleżanką do 

galerii. Gdy weszłam do środka nie wierzyłam własnym oczom. Zamiast przewijających się 

przez piętra budynku tłumów, zobaczyłam jedynie kilka pojedynczych osób, samotnie 

snujących się między sklepami. Nie sądziłam, że aż tak wszyscy wezmą to do siebie 

i przyznam, że zrobiło mi się bardzo głupio. W Internecie i mediach społecznościowych 

powstał nowy, bardzo popularny hasztag  #zostańwdomu, z którym niejednokrotnie 

spotkałam się też na różnych zagranicznych kontach (#stayinhome). Po powrocie do domu, 

rodzice zabronili mi już spotkań z przyjaciółmi w miejscach, gdzie jest się bardziej 

narażonym na kontakt z wirusem.  

15 marca 2020 

      Granice Polski zostają zamknięte dla ruchu lotniczego oraz kolejowego. Wjazd do kraju 

dostali tylko pracownicy lub obywatele Polski. Oprócz tego po przekroczeniu granicy drogą 



 

   
 

lądową obowiązywać będzie 14-dniowa kwarantanna pod groźbą grzywny w wysokości  

5000 zł. Zakazano również zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym państwowych 

i religijnych. Ludzi ogarnęła panika. Media i Internet podsycały w każdym strach 

i niepewność. Od jakiegoś czasu ludzie błyskawicznie wykupują mydła, żele dezynfekujące, 

jednorazowe rękawiczki, ale również produkty o długim terminie ważności. Nie sądziłam, że 

kiedykolwiek w swoim życiu przeżyję coś takiego. Mam wrażenie, że ludzie sami się 

nakręcają. Zapasy spożywcze, robią nie tylko ci, przerażeni szerzącym się wirusem, 

zatroskani o swoje rodziny ale i ci, którzy boją się, że za kilka dni zabraknie podstawowych 

produktów na półkach wskutek działania tych pierwszych. Nigdy nie zapomnę tego obłędu 

tłumów w sklepach i widoku pustoszonych regałów… 

     

Żródło: zdjęcia pobrane z facebook.com  

                              

 

Pandemia w wymiarze światowym doprowadziła do różnych zakłóceń społecznych 

i ekonomicznych, a także obaw o niedobory żywności oraz podstawowe środki higieny. 

Doprowadziło to do paniki w wykupywania towarów. Nie zabrakło również przejawów 



 

   
 

ksenofobii oraz rasizmu, wymierzonych gównie w Chińczyków oraz innych mieszkańców 

Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.  

17 marca 2020 

      Coraz bardziej odczuwam brak możliwości spotkań z przyjaciółmi. Coraz bardziej uwiera 

niemające końca siedzenie w domu. W trakcie przeglądania Internetu, natknęłam się na dwa 

bardzo poruszające filmiki, które wydaje mi się są godne uwagi. Oba, znajdują się na 

YouTube na kanale ,,Kamerzysta". 

,,Stan zagrożenia epidemicznego w Rzeszowie"  

https://www.youtube.com/watch?v=u5LIyhG0SZo 

,,Nic dwa razy... miasto przed epidemią / city before and during the epidemic (ENG SUB)" 

https://www.youtube.com/watch?v=JJMfyYHZDCk 

Z jednej strony pocieszający jest fakt, że mieszkańcy Rzeszowa potraktowali  zagrożenie 

poważnie i stosują się do  obostrzeń. Jednak patrząc na ujęcia z wyżej wymienionych 

filmików, gdzie ukazane są pustki na rzeszowskim rynku, który zawsze w tym okresie tętnił 

życiem, ogarnia mnie przerażenie i niepewność jutra.  

20 marca 2020 

 Stało się! Ogłoszono stan epidemii.  

24 marca 2020 

          Umówiłam się z koleżankami na spacer. Była piękna pogoda, spacerowałyśmy po 

parku, podziwiając przyrodę budzącą się do życia. Dało się słyszeć coraz głośniejszy śpiew 

ptaków, drzewa stawały się coraz bardziej zielone, wypuszczały pierwsze pąki. Nie 

myślałyśmy o panującej zarazie, nawet o niej nie wspominałyśmy. Miałam dość tego tematu. 

Ciągłego wysłuchiwania informacji o nowych przypadkach zachorowań i liczbie zgonów. Od 

złych wieści aż mdliło.  Chciałam się odstresować i na chwilę poczuć się tak, jakby wszystko 

było w porządku, tak jak jeszcze miesiąc temu. Przerwał to dzwonek mojego telefonu. 

Zadzwoniła mama, oznajmiając, żebym nacieszyła się tym spacerem bo od jutra, nie będzie 

możliwości wyjścia z domu bez konkretnego celu. Szczerze mówiąc, na początku jej nie 

uwierzyłam, jednak szybko doszła do mnie ta tragiczna prawda. Po powrocie do domu, nie 

wiedząc, kiedy następnym razem będę miała okazję z niego wyjść, włączyłam radio, 

położyłam się na łóżku w nadziei na usłyszenie czegoś optymistycznego, co poprawi mój 

nastrój, który przez ostatnią rozmowę z moją mamą został doszczętnie zniszczony. Zamiast 

wesołej piosenki usłyszałam tylko głos dziennikarza, który poinformował, że od północy 

obowiązywać będzie zakaz opuszczania domu poza naprawdę niezbędnymi sytuacjami, 

takimi jak: praca, zakupy, udanie się do apteki, lekarza. Można również wyjść na spacer z 

psem, jednak co ważne – samemu. Wchodzi zakaz gromadzenia się na wszelakich placach, 

w parkach, wychodzenia na grilla. Podstawowa zasada – nie powinno się spotykać w więcej 

niż dwie osoby. Ograniczono również działanie komunikacji miejskiej. Do autobusu czy 

https://www.youtube.com/watch?v=u5LIyhG0SZo
https://www.youtube.com/watch?v=JJMfyYHZDCk


 

   
 

tramwaju będzie mogła wejść taka liczba osób, która nie przekroczy połowy miejsc 

siedzących danego pojazdu. Załamana, nie wiedząc kiedy, zasnęłam. 

 

25 marzec 2020 

          Potwierdziło się to, co wielu z nas podejrzewało już od dłuższego czasu. Nie wracamy 

do szkół do 12 kwietnia. Liczba zarażonych rośnie w bardzo szybkim tempie. Coraz więcej 

odnotowanych zgonów. Od dzisiaj są też prowadzone lekcje on-line. Na początku, była to 

jedna lub dwie godziny lekcyjne dziennie, jednak ten czas szybko zaczął się wydłużać z racji 

zaległości zrobionych przez ostatnie dwa tygodnie wolnego.  Coraz więcej nauczycieli 

podjęło się takiej formy realizowania materiału. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że 

z początku czułam się bardzo dziwnie, nie byłam w stanie skupić się na treściach 

przekazywanych przez nauczycieli i byłam bardzo rozkojarzona. Z czasem zaczęłam się 

jednak przyzwyczajać. Wiele osób pytało mnie wówczas, co sądzę o takim sposobie uczenia 

się. Cóż... Wiadomo, że nie jest on tak efektywny jak standardowe lekcje w szkole, ale 

w obecnej sytuacji nie widziałam innego wyjścia. Cieszyłam się, że podjęto taką decyzję, 

ponieważ gdyby nie ona, to niewykluczone, że musielibyśmy nadrabiać te dni w czasie 

wakacji, a to był chyba najgorszy scenariusz.  

6 kwietnia 2020 

       Minęły już prawie dwa tygodnie nauczania zdalnego. Z początku były to luźne rozmowy 

z nauczycielami o nowej dla nas wszystkich sytuacji, dzielenie się swoimi, jak się okazało 

bardzo rozbieżnymi opiniami na temat lekcji video oraz ogólne pytania o formy spędzania 

wolnego czasu i samopoczucie. Naszym głównym sposobem na zdobywanie ocen były 

prezentacje, różnego rodzaju referaty, opisy. Ogólnie mówiąc nietrudno było dostać 

pozytywną ocenę. Była to dobra okazja na podniesienie sobie średnich i poprawę słabszych 

ocen. Dzięki mniejszej ilości lekcji i możliwości nauki w domu bez konieczności dojeżdżania, 

zyskałam dużo więcej czasu na rozwijanie swoich pasji i zdobywanie nowych umiejętności. 

Nauczyłam się grać kilka piosenek na keyboardzie, rozpoczęłam naukę gry na gitarze a nawet 

dowiedziałam się, jak tkać krajki na tabliczkach. Wiele osób pytało mnie, co to takiego. 

Cieszyłam się, że mogę zabłysnąć nietypową wiedzą i z ochotą opowiadałam o ludowym 

rękodziele – dekoracyjnych wąskich paskach z kolorowych tkanin, które pięknie wyglądają 

jako bransoletka lub nawet naszycie na ubraniach. Oprócz tego znalazłam czas na powrót do 

swojej starej, największej pasji, czyli jeździectwa. Odkąd pamiętam kochałam konie ale przez 

brak czasu, spowodowany ogromem nauki i długim czasem dojazdu do stajni, nie miałam 

możliwości rozwoju w tym obszarze. Ostatnio natknęłam się na ogłoszenie o możliwości 

dzierżawy konia i natychmiast się zgłosiłam. Teraz mogę jeździć aż 3 razy w tygodniu bez 

obaw, że nie zdążę odrobić zadania czy przygotować się na kartkówkę :) Paradoksalnie 

epidemia, uwięziwszy mnie w domu, zwróciła mi wolność, przynajmniej jej cześć. Ciekawe, 

na jak długo? 

8 kwietnia 2020 



 

   
 

       Może dziwnie to zabrzmi, ale mimo tych wszystkich zakazów i ograniczeń, zaczynałam 

dostrzegać także pozytywne skutki koronawirusa. Poza większą ilością czasu wolnego, 

znacząco poprawiła się jakość powietrza i czystość wód. Od zawsze byłam przejęta tym, jak 

bardzo człowiek dewastuje przyrodę, zaśmieca ją i niszczy. Teraz, kiedy ludzie ograniczyli 

swoją aktywność poza domem, widać, jak bardzo było to potrzebne środowisku i z jaką 

prędkością potrafiło się zregenerować. Jak już mówiłam, temat ochrony środowiska nigdy nie 

był mi obcy, dlatego postanowiłam dowiedzieć się więcej na ten temat. Niektóre informacje 

zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Jedną z nich, jest pojawienie się różowych meduz na 

Filipinach, których nikt nie widział od wielu lat. Zdaniem naukowców, przyczyną ich nagłego 

pojawienia się jest zahamowany ruch turystyczny. Kolejną niespodzianką, okazało się miasto 

w północnych Indiach. Jego mieszkańcy mają okazję podziwiać piękne Himalaje pierwszy raz 

od 30 lat!! To także jest spowodowane znaczącą poprawą jakości powietrza. Tamtejszy rząd 

zdecydował o blokadzie wielu elementów życia społecznego i gospodarki. Wstrzymano 

działanie wielu fabryk, a ruch samochodowy znacząco się zmniejszył. Wenecja – kiedy Włosi 

izolują się w domach na kwarantannach, kontrolę nad miejskich życiem przejmuje natura. 

Zalewająca tamtejsze kanały woda, na co dzień szara i mętna, stała się krystalicznie czysta. 

Zauważono w niej ławice maleńkich rybek. Wstrzymany ruch żeglugi przyczynił się do 

pojawienia się delfinów w porcie pod Sardynią. U nas także nie brakuje podobnych, 

optymistycznych doniesień.  Od 3 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu do lasów. Naukowcy  

i leśnicy przyznają, że zaledwie tyle czasu wystarczyło, aby natura odetchnęła. W Internecie 

nie brakuje relacji gajowych (nawet tych z najdłuższym stażem) wyrażających duże 

zdziwienie tym, w jakim stopniu zmienia się leśne życie pod nieobecność człowieka. 

Niektórzy określają to nawet jako cud natury. ,,Zwierzęta pozbyły się strachu. Bawią się z 

małymi na drogach, szlakach, leśnych parkingach, wychodzą nawet z lasu i zwiedzają puste 

ulice na podmiejskich osiedlach" – mówił nadleśniczy z Browska Adam Roczniak. Kilka dni 

temu w Zakopanem zauważono nawet stado łań spokojnie spacerujących jedną z głównych 

ulic opustoszałego miasta.  

 

9 kwietnia 2020 

Zdjęcie, źródło: Gazeta 

Krakowska 

Informacje: 

https://www.wp.pl/?s=htt

ps%3A%2F%2Ftech.wp.pl

%2Fkoronawirus-w-

polsce-pozytywnie-

wplynal-na-lasy-

ministerstwo-srodowiska-

komentuje-

6501863796332673a&src

01=f1e45 

https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkoronawirus-w-polsce-pozytywnie-wplynal-na-lasy-ministerstwo-srodowiska-komentuje-6501863796332673a&src01=f1e45


 

   
 

     Moja radość z czystego powietrza i powracania przyrody do naturalnego stanu nie trwała 

niestety zbyt długo. Wystarczyło wyjść z domu. Kiedy szłam przez miasto, czułam się 

jakbym przeprawiała się przez wysypisko, wszędzie porozrzucane maseczki, rękawiczki. 

Śmieci wysypujące się z przysklepowych koszy, skąd porywa je wiatr.  Niektórzy ludzie po 

prostu wyrzucają je na ziemię i idą dalej jak gdyby nigdy nic, bezmyślnie. Szokujące zdjęcia 

pojawiły się w sieci, dowodząc, że człowiek to jednak nie brzmi dumnie…  

 

Źródło;  https://www.instagram.com/?hl=pl 

Kiedy patrzę na takie fotografie, jest mi zwyczajnie przykro i smutno. 

11 kwietnia 2020 

        Ta Wielkanoc na pewno nie będzie taka jak zazwyczaj. Niestety, nie możemy spotkać się 

nawet z własnymi rodzinami. W tym dniu zaostrzone zostały kontrole na drogach. Policja 

pytała kierowców o powód i cel podróży. Przygotowywanie i sprzedaż babeczek upieczonych 

przez harcerzy, czuwanie przy grobie, modlitwa i nabożeństwa związane z tymi pięknymi 

świętami były niemożliwe. Trudno jest wczuć się w klimat wydarzeń Wielkiej Nocy bez 

wszystkich elementów, które zawsze budowały atmosferę i pełnię tego czasu. Uczestnictwo 

we Mszy i nabożeństwach wielkanocnych poprzez transmisje internetowe nie umywały się do 

czasu spędzonego w Kościele, z rodziną i bliskimi osobami. Niestety nic na to nie mogliśmy 

poradzić. Zamiast wspólnego spożywania śniadania wielkanocnego przy wielkim stole z całą 

rodziną i radosnego przywitania ,,Chrystus Zmartwychwstał!" spędziłam ten czas w domu. 

We czwórkę, przy malutkim stole. Oczywiście nie zabrakło na nim tradycyjnych 

wielkanocnych potraw i ciast oraz uroczystej modlitwy, jednak było to coś zupełnie innego i 

w głębi serca brakowało mi tego świątecznego zgiełku i bliskości innych członków rodziny. 

Po najedzeniu się do granic możliwości oglądnęliśmy transmisję Mszy i każdy poszedł do 

swojego pokoju. Resztę tego dnia spędziłam zwyczajnie, jak każdy z ostatnich dni.  

https://www.instagram.com/?hl=pl


 

   
 

12 kwietnia 2020 

          Kwarantanna została przedłużona do 26 kwietnia. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to 

powiem, ale chcę już wrócić do szkoły. Mój zegar biologiczny jest maksymalnie 

rozregulowany.  Mimo to, że całe dnie spędzam w domu to i tak nie mam na nic czasu. Stało 

się to dla mnie bardzo uciążliwe. Najprostsze czynności, które normalnie wykonywałam w 5 

min, schodzą mi trzy razy dłużej.  Zauważyłam też, że o wiele więcej czasu spędzam przed 

ekranem telefonu i komputera. Mimo niewychodzenia z domu, starałam się utrzymać formę 

i regularnie podejmować jakąkolwiek aktywność fizyczną, ale bardzo ciężko mi się 

zmotywować, mając w perspektywie kolejne tygodnie spędzone w domu. Tęsknię za 

treningami siatkówki, szkolnymi SKS-ami, siłownią i harcerstwem. Ile można siedzieć 

w domu!! 

14 kwietnia 2020 

       Dzisiaj, przeglądając Internet natknęłam się na słowa papieża Franciszka, które mocno mi 

dały do myślenia. Są naprawdę warte przeczytania i przemyślenia:  

,,Dzisiaj, przed snem, pomyśl o dniu, w którym możemy znów wyjść na zewnątrz. Jak się 

znów spotkamy, a możliwość zrobienia zakupów z całą rodziną będzie się wydawać 

wakacjami. Pomyśl o czasie, kiedy kawa w barze, uściski, widok spacerujących za rękę ludzi, 

bieganina roześmianych dzieci, powrócą do naszego życia. Pomyśl o tym, że to co dzieje się 

teraz, będzie tylko wspomnieniem, a nasze normalne, zwyczajne życie będzie jak prezent –

nieoczekiwany i piękny. I pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste. 

i będziemy wdzięczni za każdą sekundę. Kąpiel w morzu, wschody i zachody słońca, tosty, 

śmiech. Znowu będziemy się śmiać. a to wszystko dzięki odwadze i sile każdego z nas. Do 

zobaczenia wkrótce!"' 

Źródło: https://slownik-synonimow.eu/ciekawostki/apel-papieza-franciszka-najlepsza-wiadomosc-

na-temat-koronawirusa/ 

16 kwietnia 2020 

           Nie wiem co mogłabym napisać.. Każdy dzień wygląda tak samo. Liczba zachorowań 

cały czas wzrasta, umiera coraz więcej osób. W Internecie roi się od tekstów na temat wirusa. 

Mam dość słuchania cały czas o tym samym.  Okazało się, że święta Wielkiej Nocy 

przyniosły za sobą wiele zachorowań. Mimo tego Polska znajduje się wśród krajów Europy z 

najniższą liczbą chorych – 9 287 osób. A przecież jeszcze tak niedawno ludzie panikowali z 

powodu pierwszego przypadku... Od dzisiaj także wchodzi nakaz noszenia maseczek lub tym 

podobnych rzeczy zasłaniających usta i nos. Przyznam, że jest to bardzo uciążliwe 

i niewygodne szczególnie w cieplejsze dni, kiedy jest w tym zwyczajnie duszno. Bieganie, 

jazda na rowerze czy jakakolwiek aktywność fizyczna z zasłoniętymi ustami i nosem jest 

znacznie utrudniona, ponieważ ciężko się oddycha... Mimo że dopiero od dziś obowiązuje ten 

nakaz, już nie mogę się doczekać jego zniesienia. 

19 kwietnia 2020 

https://slownik-synonimow.eu/ciekawostki/apel-papieza-franciszka-najlepsza-wiadomosc-na-temat-koronawirusa/
https://slownik-synonimow.eu/ciekawostki/apel-papieza-franciszka-najlepsza-wiadomosc-na-temat-koronawirusa/


 

   
 

         Przez to wszystko nawet nie zauważyłam jak rośliny wokół zakwitły i zazieleniły się. 

Zwierzęta bawią się beztrosko na podwórku, biegają, koty leniwie wygrzewają się w słońcu, 

psy szczekają. Dla nich nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Patrząc na nie odczuwam pewnego 

rodzaju spokój. One się nie zmieniają, nie wiedzą, co to jest koronawirus i nie zdają sobie 

sprawy z obecnej sytuacji. Gdy tak o tym rozmyślałam, przeczytałam artykuł dotyczący 

czterech etapów odmrażania gospodarki. Pierwszy z nich ma wejść w życie już jutro 

a kolejne, co dwa tygodnie pod warunkiem, że wszystko będzie iść zgodnie z planem. 

W ramach pierwszego etapu będzie można swobodnie przemieszczać się w celach 

rekreacyjnych (oczywiście z zachowaniem dystansu oraz zasłoniętą twarzą), otwarte zostaną 

także parki i lasy z wyjątkiem placów zabaw. Wychodzić bez opieki osoby dorosłej będą 

mogły osoby jedynie powyżej 13 roku życia. Oprócz tego pojawiły się nowe ograniczenia 

dotyczące ilości osób w sklepach i kościołach. Miejmy nadzieję, że jest to pierwszy krok w 

stronę powrotu do normalności! 

21 kwietnia 2020 

         Dzisiaj, po raz pierwszy od dłuższego czasu wyszłam z koleżanką pojeździć na rolkach. 

Była bardzo ładna pogoda, jeździłyśmy wzdłuż Wisłoka. Na chwilę zapomniałam, że mamy 

pandemię, ponieważ wszędzie były tłumy ludzi spacerujących, jeżdżących na rowerach, 

rolkach, siedzących na ławkach... Poczułam się jak za czasów, kiedy wszystko jeszcze było 

normalnie. Nagle, naprzeciw nas wyjechał radiowóz policji. Jeden z funkcjonariuszy  

wystawiał przez otwarte okno megafon, z którego dało się słyszeć następujący komunikat: 

,,Uwaga! Uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Wzywa się do zakrywania ust  

i nosa. Chroń siebie i bliskich". Osoby idące za rękę lub siedzące za blisko siebie na ławce 

zostały upominane przez policjantów. Poczułam się dziwnie… 

24 kwietnia 2020 

        Kto by się spodziewał, że przerwa od szkoły potrwa aż tyle... Dzisiaj na mocy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej okres ten wydłuży się o kolejny miesiąc. Nie 

wzbudziło to we mnie wielkiego zdziwienia, mogę nawet powiedzieć, że się tego 

spodziewałam. Zwykłe czynności, takie jak kichanie czy kaszel w miejscach publicznych 

stały się niemal niedopuszczalne. Szczególnie łatwo da się to zauważyć na przystankach czy 

dworcach, kiedy ludzie na widok takiej osoby, automatycznie odsuwają się jak najdalej. 

Wygląda to dość zabawnie, choć lęk tych osób jest zrozumiały, ale z drugiej strony z 

pewnością nie jest to miłe, kiedy ludzie w taki sposób reagują, dorzucając nieuprzejmy 

komentarz.  Przecież to może być zwykła alergia, która nasila się w okresie letnim. 

28 kwietnia 2020 

        Lekcje online stały się już moją rutyną. Zresztą nie tylko moją, ponieważ moja mama 

również w nich uczestniczy, jako nauczyciel języka niemieckiego. Dzięki temu mam okazję 

bliżej przyglądać się ogromowi pracy jaką wkładają nauczyciele w naukę zdalną. Jak się 

okazuje nie tylko nam - uczniom jest ciężko. Nie tylko my spędzamy całe godziny przed 

komputerem. Widzę jak mama codziennie odpisuje na masę wiadomości związanych z 

brakiem sprzętu, problemami technicznymi jakiegoś dziecka oraz na miliony pytań 



 

   
 

dotyczących oceniania, obecności i uwag do sposobu prowadzenia lekcji. Wielu nauczycieli 

przyznaje, że musi poświęcać dużo więcej czasu na przygotowanie i przeprowadzenie takiej 

lekcji, co na niektórych przedmiotach jest szczególnie utrudnione przez chociażby brak 

tablicy czy innych pomocy. Wiele osób narzeka na ilość zadanych prezentacji czy referatów, 

ale musimy wziąć pod uwagę, że nasz czas poświęcony na ich przygotowanie, jest zazwyczaj 

o wiele krótszy niż nauczyciela, który musi to przeczytać i ocenić, a zdajemy sobie przecież 

sprawę, że to nie jest kwestia jednej pracy, lecz całej klasy, a często nawet i kilku. Musimy 

docenić ich ogromny wysiłek i pracę włożoną w nauczanie internetowe oraz wspierać się 

nawzajem w tej nowej dla wszystkich sytuacji. Mam nadzieję, że już niedługo stanie się to 

tylko wspomnieniem i wraz z kolegami z klasy, nauczycielami spotkamy się w normalnej sali 

lekcyjnej. Wierzę i mam wielką nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku szkolnym!!!  

1  maja 2020 

       Nie było jeszcze takiej majówki, na którą nie miałabym zaplanowanego żadnego 

wyjazdu, wielu pomysłów na spędzenie wolnego czasu i umówionych spotkań. Do teraz. Co 

roku z niecierpliwością czekałam na rozpoczęcie weekendu majowego, spędzałam go z 

przyjaciółmi, z rodziną i doceniałam ten czas wolny od nauki. W tym roku czas ten upłynął 

mi on tak zwyczajnie, jak każdy inny dzień. Już przed kwarantanną miałam wiele planów 

takich jak na przykład koncert mojego ukochanego zespołu Happysad, czy wyjazd do 

Warszawy na Rajd Arsenał. Niestety koronawirus pokrzyżował wszystkie moje plany z tym 

związane. Nie mam pojęcia, co muszą czuć osoby, które miały zarezerwowane loty za 

granicę, czy inne długo wyczekiwane wyjazdy...  Szczerze im współczuję.  

3 maja 2020 

           Wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej a dziś, wiadomo – 

rocznicę Uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Brakuje mi uczestnictwa w uroczystościach 

miejskich i występów na scenie rzeszowskiej. Starając się w jakikolwiek sposób uczcić ten 

dzień, zrobiłam zdjęcie do kolażu, który stworzyliśmy razem z harcerzami z Rzeszowa. 

Składał się on z wielu zdjęć umundurowanych członków ZHP na tle polskiej flagi. Później  

zostanie opublikowany w mediach społecznościowych. Uczestniczyliśmy też we Mszy 

harcerskiej, transmitowanej przez Internet. Mam nadzieję, że za rok będziemy mieli okazję 

świętować ten dzień wspólnie, na żywo. 

4 maja 2020  

        Dzisiaj wchodzi w życie drugi etap odmrażania gospodarki. Zakłada on otwarcie 

sklepów budowlanych w weekendy oraz hoteli i innych miejsc noclegowych. Będzie też 

możliwość pójścia do biblioteki, muzeum czy galerii sztuki. 

14 maja 2020 

       Nie do końca jeszcze to do mnie dociera, ale okazało się, że nie wrócimy do szkoły do 26 

czerwca, czyli końca roku szkolnego. Kto by się tego spodziewał, przecież mieliśmy wracać 

do niej końcem marca! Na szczęście, nie muszę zdawać w tym roku żadnych egzaminów 

i taka długa przerwa od szkoły nie spowoduje u mnie dużych zaległości, ponieważ będę miała 



 

   
 

szansę nadrobić wszystko w kolejnych latach, natomiast uczniowie ósmych klas czy 

maturzyści są w dużo gorszej sytuacji. Jak już wcześniej pisałam, ta nauka jest dużo mniej 

efektywna i o wiele ciężej jest się do niej zmotywować. Tak naprawdę, to nie wiadomo 

jeszcze czy te egzaminy się w ogóle odbędą. Pod uwagę brana jest opcja konkursu świadectw 

przy rekrutacji do szkół. Uważam, że nie do końca byłby to sprawiedliwy sposób naboru, 

ponieważ oceny na świadectwie w dużej mierze zależą od poziomu szkoły czy od nauczycieli. 

Egzaminy, które są identyczne w przypadku każdego ucznia, pozwalają na dokładniejsze 

zweryfikowanie stanu wiedzy ucznia. Mój brat, który jest uczniem ósmej klasy, codziennie 

otrzymuje od nauczycieli próbne arkusze egzaminacyjne, ale przyznaję, że jest to zupełnie coś 

innego, niż zwyczajna nauka w szkole. Współczuję im, bo przeraża mnie to, że nikt nie może 

na razie powiedzieć  kiedy i czy w ogóle egzaminy będą miały miejsce a jeśli tak, to jak to 

będzie wyglądać. Ta niepewność musi być straszna.. 

15 maja 2020 

       Z porannego programu telewizyjnego, dowiedziałam się, że egzaminy w tym roku jednak 

się odbędą. Matury w terminie od 8 do 29 czerwca, natomiast ósmoklasiści przystąpią do 

testów od 16 czerwca. Uczniowie tych klas będą mieli możliwość uczestnictwa 

w konsultacjach z nauczycielami w szkole od 25 maja z zachowaniem bezpiecznej odległości 

oraz z maseczką na twarzy. Również od tego dnia, do szkoły wracają najmłodsi uczniowie z 

klas 1–3. Pozostali, również będą mieli możliwość konsultacji lub poprawienia ocen w szkole 

od pierwszego dnia czerwca. 

18 maja 2020 

         Trzeci etap odmrażania gospodarki. Nareszcie zostaną otworzone restauracje, salony 

fryzjerskie, kosmetyczne oraz sklepy w galerii handlowej! Dozwolone też są rozmaite 

wydarzenia sportowe do 50 osób na otwartej przestrzeni, niestety jeszcze bez udziału 

publiczności. 

21 maja 2020 

       Ostatnio w Internecie popularny stał się #hot16challange. Jest to ogólnopolska akcja 

muzyczna, która wystartowała 28 kwietnia 2020. Artysta, który został nominowany do tego 

zadania musi w ciągu 72 godzin od nominacji nagrać własną 16-wersową zwrotkę pod 

wybrany podkład muzyczny i nominować kolejne osoby. Brzmi głupio, ale nie do końca. 

Celem tego challengu jest zbiórka pieniędzy na pomoc personelowi medycznemu przy walce 

z koronawirusem. Każdy artysta nominowany do zadania jest zobowiązany jest wpłacić 

pieniądze na ten cel. Na początku wyzwaniem było uzbieranie miliona złotych, co udało się 

zrealizować 8 maja, natomiast dziś suma ta już przekroczyła 3 miliony!!! 11 maja swój filmik 

z nagraniem udostępnił nawet Prezydent RP Andrzej Duda, który został szeroko 

skomentowany na portalach społecznościowych. Z czasem nagrywania podjęły się również 

osoby spoza branży muzycznej. Do sieci trafia coraz więcej filmików, a suma pieniędzy stale 

rośnie! Uważam, że jest to świetna inicjatywa, aby wesprzeć wszystkich lekarzy 

i pielęgniarki, którzy codziennie ryzykują zdrowiem, a nawet życiem swoim i swoich 

bliskich, aby nieść nam pomoc. Razem z harcerzami zorganizowaliśmy akcję pieczenia ciast 



 

   
 

i babeczek, które później jeden z nas rozwoził do rzeszowskich szpitali i przychodni. Cieszę 

się, że przynajmniej w tak skromny sposób mogliśmy pomóc. 

1 czerwca 2020 

W szkole trwa poprawianie ocen. Staramy się o uzyskać jak najlepsze stopnie na koniec 

tego nietypowego roku szkolnego. Poprawa sprawdzianu z geografii, o której wcześniej 

pisałam, niestety mnie nie ominęła i dziś zaliczałam ją online. Przyznaję, że jest to o wiele 

łatwiejszy sposób i nie przygotowałam się do niej tak, jakbym to zrobiła gdybym pisała ją 

w szkole. Mimo, że staram się uczciwie pisać wszystkie testy i kartkówki to jednak mając 

przed sobą zeszyt i podręcznik z danego przedmiotu, trudno do niego nie zajrzeć. Bardzo 

łatwo też znaleźć potrzebną informację w Internecie... Niestety, jest to główna wada (chociaż 

dla ucznia pewnie zaleta) zdalnego nauczania. Ciężko jest zmotywować się do nauki, 

wiedząc, że z taką łatwością będzie można korzystać z różnych pomocy. Zawsze można 

liczyć na grupę klasową – zazwyczaj osoba, która pierwsza ukończyła test i sprawdziła 

wyniki, wysyłała odpowiedzi pozostałym. Cóż, może wstyd się do tego przyznać, ale taka jest 

rzeczywistość. Siedzenie codziennie kilka godzin przed komputerem na lekcjach, plus 

późniejsze odrabianie zadań domowych i wysyłanie ich na każdej możliwej aplikacji czy 

platformie stało się na tyle uciążliwe, że zaczęłam opuszczać coraz więcej zajęć. Czasami też 

włączałam lekcje i odchodziłam od komputera. w niektórych szkołach przewidziano takie 

zachowania i zaczęto wymagać włączenia kamerki, ale u nas nie było takiego nakazu 

i zaczęliśmy to wykorzystywać. Skupiłam się na najważniejszych przedmiotach, które będę 

w następnym roku rozszerzać i to im poświęcam teraz najwięcej czasu. 

       Dzisiaj też w ramach czwartego i ostatniego etapu odmrażania gospodarki zostały otwarte 

salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness. Teatry i kina zostały objęte nowym reżimem 

sanitarnym. 

3 czerwca 2020 

       Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 25 048, w tym 1 117 to ofiary 

śmiertelne. Na świecie liczba ta przekroczyła 6.5mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach 

Zjednoczonych (ponad 1.8 mln) – podaje PAP, powołując się na dane Uniwersytetu Johnsa 

Hopkinsa z Baltimore. 

      Dzisiaj jadę na zbiórkę harcerską. Pierwszą od 3 miesięcy... Czekałam na ten moment  

i cieszę się, że wreszcie będziemy mogli się spotkać i porozmawiać, jak kiedyś.  

Przyszło dużo osób. Bardzo za sobą tęskniliśmy, toteż tematom nie było końca. 

Rozmawialiśmy o nowych zajęciach, podjętych w czasie kwarantanny. Chwaliliśmy się, co 

przez ten czas udało nam się zrobić pożytecznego i jak oceniamy system zdalnego nauczania. 

Niestety, nasza radość nie trwała zbyt długo. Do harcówki, znajdującej się pod kościołem 

przyszedł proboszcz i oświadczył, że jest mu przykro, ale nie możemy się tam spotykać. Nie 

protestowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ma rację. Wciąż przecież obowiązywał nakaz noszenia 

maseczek w przestrzeni publicznej i zachowania odległości 2 m. Harcówka była mała, dlatego 

o odległościach nie było mowy i o maseczkach też zapomnieliśmy. Ksiądz zgodził się, 



 

   
 

żebyśmy dokończyli zbiórkę, ale oznajmił, że jest ona ostatnia w tym roku szkolnym. 

Postanowiliśmy się nie poddawać i próbować organizować zbiórki na zewnątrz, jak tylko 

pogoda na to pozwoli. Jednak tego dnia, mimo wszystko, szybko zapomnieliśmy o słowach  

proboszcza i kontynuowaliśmy rozmowę, gry i zabawy. Skończyliśmy późnym wieczorem. 

Opuściliśmy naszą ukochaną harcówkę, wiedząc, że nieprędko tam powrócimy... 

7 czerwca 2020 

       Od początku czerwca, została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy 

Świętej. Ja zaczęłam uczęszczać na nią już wcześniej, ale dzisiaj pojawiło się w kościele 

znacznie więcej ludzi. Na ławkach zaznaczone były miejsca na których można siadać tak, aby 

zachować odległość. Każdy miał obowiązek zasłaniania nosa i ust. Co ciekawe, była nawet 

możliwość przyjęcia Komunii Św. do rąk. Nie wszyscy z tego skorzystali, ale zdecydowana 

większość wiernych wybrała ten sposób. Znak pokoju przekazywaliśmy poprzez skinienie 

głowy. Mimo tych wszystkich ograniczeń, cieszę się, że wreszcie mogę uczestniczyć we 

Mszy siedząc w Kościele, a nie przed komputerem. 

8 czerwca 2020 

       Niestety, odejście od większości obostrzeń poskutkowało rekordową liczbą zakażeń 

w ciągu ostatnich trzech dni. Dzisiaj było ich najwięcej – aż 599. Bardzo prawdopodobne, że 

już niedługo zostaną przywrócone niektóre ograniczenia.. 

12 czerwca 2020 

     Wybory prezydenckie, początkowo zaplanowane na 10 maja z wiadomych przyczyn nie 

odbyły się. Termin przeniesiono na 28 czerwca (1 tura i 12 lipca ewentualna druga). Z racji 

dzisiejszego upału, który mocno daje się we znaki, w drodze powrotnej do domu, 

postanowiłam wybrać się na lody na rynek. Tłum ludzi, jaki zobaczyłam, przerósł moje 

najśmielsze oczekiwania i z jednej strony można powiedzieć, że jest to powód do radości, 

w końcu ludzie wyszli z domu, rynek tętni życiem, można się poczuć tak jak za czasów przed 

pandemią ale z drugiej...hmm.. Wyobraźmy sobie, że jedna osoba stojąca w tym tłumie jest 

zarażona... Wówczas wystarczy naprawdę niewiele, aby zaraziła ona wszystkich, stojących 

blisko niej, a o dwumetrowych odległościach jak widać wszyscy zapomnieli. Szybko 

uwieczniłam ten moment i ominęłam zbiorowisko szerokim łukiem. Później przeczytałam, że 

powodem tak dużej ilości mieszkańców w centrum miasta była wizyta i przemowa Krzysztofa 

Bosaka – kandydata na urząd Prezydenta RP w tegorocznych wyborach... Tak niewiele 

trzeba, aby ludzie zapomnieli o wszelakich środkach bezpieczeństwa i o tym, że liczba 

zachorowań osiąga ostatnio rekordowe wyniki. Dla zobrazowania absurdu tej sytuacji 

porównuję zdjęcia, które zrobiłam w tym samym miejscu na przestrzeni miesiąca. 



 

   
 

 

Powyższe zdjęcia zostały zrobione 7 maja. W tym dniu stwierdzono 166 nowych zakażeń 

koronawirusem. Na rynku nie ma nikogo, mimo że jest środek dnia. 

 

Te dwa natomiast zrobiłam dziś, 12 czerwca. Dzisiaj liczba potwierdzonych zarażeń to aż 

359. Ludzie beztrosko spacerują, siedzą pod parasolami i mam wrażenie, że zapomnieli 

o zarazie, która w coraz szybszym tempie się rozprzestrzenia. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie 

mamy co liczyć na szybki powrót do całkowitej normalności... 

13 czerwca 2020 

       Od dziś Polska wznowiła ruch graniczny na terenie granic wewnętrznych Unii 

Europejskiej. Można już wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju, nie odbywając przy tym 

dwutygodniowej kwarantanny. 

15 czerwca 2020 

         Na dzisiejszej lekcji z wychowawcą rozmawialiśmy o tegorocznym zakończeniu roku 

szkolnego i sposobie otrzymania świadectw. Najprawdopodobniej będziemy je odbierać 

pojedynczo w bezpiecznych odległościach. Na pewno będzie nam brakować spotkania 

w klasie z nauczycielem, podsumowania tego roku i rozmów na temat naszych planów na 

wakacje. Chciałabym porozmawiać z rówieśnikami na temat ich opinii o sposobie nauki przez 

Internet i ogólnie porozmawiać, co udało im się zrobić przez ten czas. Niestety, nie będzie 

takiej możliwości, a okazję do ponownego spotkania z całą klasą będziemy mieć w kolejnym 



 

   
 

roku szkolnym. Jest to optymistyczna wersja, ponieważ wiele razy słyszałam już, że 

przewidywana jest druga fala zachorowań i że powrót do szkoły we wrześniu jest wątpliwy. 

Nie wyobrażam sobie kolejnego roku nauki zdalnej i staram się odsuwać od siebie tę myśl. 

18 czerwca 2020 

    Oceny już wystawione, dlatego większość mojej klasy przestała uczęszczać na zajęcia 

online. Średnia klasy w tym roku wyniosła aż 4.78! Ciekawe czy przy normalnej nauce 

byłaby taka sama. Szczerze? Wątpię. Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać zakończenie 

roku, który jest już w przyszłym tygodniu. Na zewnątrz jest coraz cieplej i coraz mniej osób 

nakłada na twarz maseczkę. Zazwyczaj nikt nie zwraca na to uwagi, chociaż spotkałam już się 

z sytuacjami, kiedy kierowca lub pracownik sklepu prosił o jej nałożenie. Mimo, że wiele 

osób już zapomniało, to wciąż panuje taki nakaz. 

22 czerwca 2020 

    W piątek zakończenie roku. Świadectwa będziemy odbierać w niewielkich grupach z 

zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Zaczniemy wakacje. Nie jest to już takie 

ekscytujące jak w poprzednich latach, kiedy każdy odliczał czas do ostatniego dnia szkoły i z 

niecierpliwością czekał na otrzymanie świadectwa. Szczerze powiedziawszy, już od miesiąca 

czuję się jak na wakacjach, dlatego nie jest to coś, na co tak bardzo czekam. Od 1 lipca będzie 

możliwość wyjazdu za granicę do niektórych krajów. Nie wiem ile osób skorzysta z tej 

możliwości, ale myślę że niewiele. Sądzę, że po tym wszystkim, co się stało, nikt nie 

przewiduje podróży za granicę. Nie uważam, żeby była to wielka strata, ponieważ, jak 

wiemy, w Polsce jest masa przepięknych miejsc do zobaczenia i jest to idealna okazja, aby się 

o tym przekonać.  

      Ale póki co, tkwimy w NIEoczywistości, zwieszeni w czasie, niepewni, co przyniosą 

kolejne dni, miesiące… Może nie warto teraz się nad tym zastanawiać, tylko korzystać z lata, 

póki jeszcze można. Póki wirus znowu nie zamknie nas w domach.  

 

 


