
Zapiski z czasów epidemii 

 
Rok 2020 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski 

i nadzwyczajne zdarzenia. O ile rok 2019 pożegnaliśmy spokojnie i w duchu rodzinnych oraz 

ciepłych świąt to następny rok od razu zaczął przysparzać nam trosk i okazji do niepokoju. Już w 

pierwszych dniach 2020 roku został zamordowany Ghasem Solejmani, a wkrótce ostrzelano 

amerykańską bazę i USA oraz Iran rzuciły się sobie do gardeł. Nie minęło kilka dni i zestrzelony 

został w Teheranie ukraiński samolot. Na dokładkę media poinformowały o wybuchu epidemii w 

Chinach. Jeszcze wtedy nie wiedziałem jak ta z pozoru błaha sprawa i to w odległym Państwie 

Środka zmieni życie wszystkich. Niemniej na deser w katastrofie zginął Koby Bryant, a na Morzu 

Karaibskim i w Turcji doszło do bardzo silnych trzęsień ziemi. Myśleć można, że to dużo, ale to 

wszystko działo się zaledwie w styczniu. Ten jakże głośny miesiąc zamknął, a zarazem następny 

otworzył Brexit. Czasami zastanawiałem się co będę opowiadał moim wnukom, jeżeli się ich 

doczekam. Bałem się, że jedyne co usłyszą to to, że odrabiałem zadania, chodziłem do szkoły, 

potem poszedłem na studia i za marną pensję pracowałem całe życie. Przy takiej historii, lekcja 

fizyki wydawałaby się jak film hollywoodzki. Jeszcze by mnie zapraszali do przedszkola żebym 

zamiast sennej bajki opowiedział historię mojego życia. Dzieciaki spałyby jak po narkozie. To było 

nic w porównaniu do historii moich rodziców o tym jak to dziadkowie walczyli z okupantem, 

rozgorzała wojna na Falklandach, wprowadzono stan wojenny, Polak został papieżem czy o tym jak 

Związek Radziecki upadł. I tu nagle przyszedł ten rok i po pierwszym miesiącu miałem zapas na co 

najmniej pół godzinną historię. Mniejsza z tym. Luty na swój sposób był w miarę spokojny. „Na 

swój sposób” to znaczy na północnym globie spokój, a na południowym inflacja, zamachy, kryzysy, 

katastrofy. Jednym słowem: norma. Kiedyś słyszałem o chińskim przekleństwie: „Obyś żył w 

ciekawych czasach”. I oto takie właśnie czasy nadeszły. Były one nie do opisania, ale jednak... 

udało się. 

 

Środa, 4 marca 2020 

Co to był za dzień! Aż się łezka w oku kręci ze śmiechu i ze wspomnień. Po długiej drodze do 

Mielca, czekałem aż się rozpoczną lekcję w liceum i nagle przyszło mi powiadomienie na telefon: 

„Koronawirus w Polsce”. Oblał mnie zimny pot gdy to zobaczyłem. Dokładnie przeglądałem cały 

artykuł bo myślałem, że to znowu jakiś podstęp dziennikarzy, żeby tylko wejść na ich stronę. 

Niestety to nie był podstęp. Jak w szkole pojawili się moi koledzy to wszyscy żartowaliśmy i 

śmialiśmy się z wirusa. Mówiliśmy, że gdy wirus zobaczy jak się w Polsce żyje to sam będzie 

uciekał. Wówczas wszyscy strasznie bagatelizowaliśmy rozwój epidemii, traktowaliśmy go jak coś 

co nas nie dotyczy. Wszyscy urodziliśmy się w spokojnych czasach i dlatego mieliśmy 



przeświadczenie, że takie rzeczy działy się tylko w historii i za naszego życia nic podobnego nie 

będzie miało miejsca. Po chwili przypomniałem sobie o naszym nauczycielu z biologii, który co 

tydzień paranoicznie relacjonował nam rozwój epidemii. Pomyślałem, że teraz to zacznie kopać 

okop wokół własnego domu. Potrzebowałem czasu żeby zrozumieć jego obawy. On widział 

niespokojne czasy PRL-u i wiedział jaki świat jest nieprzewidywalny, więc miał się czego obawiać. 

Nie mniej nie miałem czasu na jakiegoś tam wirusa. Czas przerwy uciekał, a dziś czekał nas 

„wspaniały” WOS. Rozmowy o wirusie ustały i wszyscy, trzęsąc się ze strachu, szykowali się do 

odpytania z WOS-u, przy którym wirus był zwyczajnym kaszelkiem. 

 

Środa, 11 marca 2020 

Od trzech dni byłem w domu bo akurat miałem wolne od zajęć w szkole. W połączeniu z 

weekendem dawało mi to pięć dni błogosławionej laby. Wyśmiewałem się z mojego młodszego 

brata bo ten nie miał tak dobrze i musiał chodzić do swojej szkoły. Patrzyłem z coraz większym 

niepokojem na rozwój sytuacji na świecie, ale zbytnio się tym nie przejmowałem. Wmawiałem 

sobie, pewnie tak jak każdy, że jakoś się to ułoży, że to nie możliwe aby działo się naprawdę i że 

mnie to nie dotknie. Twierdziłem, że Cmolas to nudna i senna wioska, gdzie nigdy się nic nie dzieje  

i tak też będzie tym razem. Obudziły mnie powiadomienia z messengera. Moi znajomi pisali, że 

trwa jakaś narada rządu nt. dalszego funkcjonowania szkół. Zerwałem się na nogi i ledwo żywy 

biegłem zygzakiem przez cały dom do telewizora. Akurat trafiłem na moment gdy wyszedł premier 

razem z ministrami i ogłosili tą jakże słodką dla uszu dobrą nowinę – zajęcia w szkołach zostały 

zawieszone. Zacząłem się niezmiernie śmiać. Założyłem nogę na nogę i z ironicznym uśmiechem 

uświadomiłem sobie, że mój długi weekend będzie jeszcze dłuższy. Nie minęła chwila i już zaczęła 

się burza na messengerze. Nie rozumieliśmy jak to będzie działało: czy jutro idziemy do szkoły, co 

to znaczy, że od poniedziałku zostanie wznowiona nauka przez internet itd. Niedługo potem do 

domu wrócił mój brat zły na mnie, że będę miał ciągle wolne od szkoły. Tego dnia Pan premier 

Morawiecki stał się bohaterem wszystkich uczniów w Polsce. Moi rodzice twierdzili, że w takim 

razie będę mógł więcej pomagać w obowiązkach domowych. W myślach jednak od razu nasuwała 

mi się odpowiedź: „Tak, akurat”.  

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 

Poranek był słodki jak każdy inny kiedy ma się tą świadomość, że nie trzeba iść do szkoły, nie ma 

się żadnych stresujących odpowiedzi i sprawdzianów, nie trzeba robić wszystkiego w pośpiechu. 

Tego dnia poczułem, że wszystko trochę zwolniło. Na facebooku ten czas moje pokolenie 

okrzyknęło Koronaferiami. Minister i dyrektor mojej szkoły zaś usilnie starali się ciągle nam 

wmawiać, że to nie jest czas wolny od nauki. Zawsze jak to słyszałem odpowiadałem w głowie: 



„Wasze niedoczekanie”. Mina mi zrzedła gdy na dzienniku przyszła wiadomość od matematyczki, 

która postanowiła popsuć nam trochę humor i na rozgrzewkę kazała zrobić 10 zadań i samodzielnie 

przerobić nowy temat o okręgu wpisanym w trójkąt. Byłem wściekły, zresztą jak wszyscy inni. 

Spędziłem sporo czasu „modląc” się nad podręcznikiem i próbując zrozumieć nowy temat. 

Współpraca z nim różnie się układała: towarzyszyły temu różne emocje, dwa razy podręcznik 

wyleciał w powietrze, trzy razy się pokłóciliśmy, błagałem go o współpracę, ale w końcu się udało 

– przebrnąłem przez temat i go zrozumiałem. Jeszcze wtedy naiwnie myślałem, że zdalna nauka 

może być miłą odmianą. 

 

Wtorek, 17 marca  2020 

To był dla mnie historyczny dzień. Spałem, jak zwykle do późna, bo czemuż to nie korzystać z 

okazji i nie odespać całego roku szkolnego, gdy nagle mój telefon zaczął upiornie brzęczeć. Na 

wpół przytomny zobaczyłem co się dzieje. Gdy spałem moi koledzy dodali mnie do grupy na 

messengerze i właśnie dzwoniła na czacie grupowym moja nauczycielka z angielskiego. Nie 

wiedziałem jak się zachować, co robić – to była nowość. Wziąłem głęboki oddech i dołączyłem do 

rozmowy. Tak się zaczęła moja pierwsza w życiu e-lekcja, która była na swój sposób komiczna. 

Nikt nie wiedział co ma robić, lekcja trwała za szybko i wszyscy się gubili, a nauczycielka nie 

wiedząc jak ma dostosować głos po prostu krzyczała do mikrofonu. Po lekcji zaczęły mi 

przychodzić powiadomienia o kolejnych zadaniach z innych przedmiotów. Załamany wyrzuciłem 

telefon pod poduszkę i ze spokojnym umysłem rozpocząłem dzień. Po południu wybuchła kłótnia 

pomiędzy mną a moim bratem. Już nawet nie pamiętam powodu zwady. Z podniesionym 

ciśnieniem naszła mnie refleksja, że od dawna się z nim nie kłóciłem. Zadałem sobie pytanie: 

Dlaczego? Powód był prosty. W normalnych warunkach widywaliśmy się w domu maksymalnie 5 

godzin i przy okazji każdy miał swoje zadania, obowiązki i był zmęczony po lekcjach. W tej nowej 

sytuacji już od kilku dni byliśmy cały dzień w domu i zaczynały się zgrzyty.  

 

Piątek, 20 marca 2020 

Zadań zaczęło przybywać coraz więcej. We wszystkich powoli rodził się bunt, ale cóż począć. W 

dzień następny przypadał pierwszy dzień wiosny, a co ważniejsze dla młodzieży – dzień 

wagarowicza. Przed epidemią wszyscy narzekali, że wypadnie on w sobotę i już planowali go 

przenieść na piątek. Kto by się spodziewał, że tak to się wszystko potoczy. Teraz wagary polegały 

na wyłączeniu kamerki i mikrofonu. Mimo wszystko nikt nie narzekał bo nie musieliśmy chodzić 

do szkoły. Chyba po raz pierwszy w życiu można było uratować ludzkość nicnierobieniem i 

leżeniem przed telewizorem. To dopiero była ironia losu. Na początku kwarantanny myślałem, że w 

końcu solidnie zabiorę się za moje zainteresowania i po prostu będę rozwijał w sobie to co lubię. 



Teraz można powiedzieć: okazja czyni lenia. Wszystko poszło w kąt i oddałem się 

najprzyjemniejszemu z zajęć: obijaniu. Czas płyną coraz wolniej, a moje podróże ograniczały się 

tylko do kuchni i opcjonalnie podwórka. Zacząłem odczuwać coraz większy kryzys. W trakcie roku 

szkolnego miałem napięty grafik i zaplanowaną każdą godzinę, a nagle z dnia na dzień wszystko się 

zmieniło. Nie wiedziałem co z sobą począć. Chciałem zrobić coś kreatywnego, twórczego ale coś 

mnie blokowało. Duch w prawdzie silny i chce coś robić ale ciało słabe i na dodatek skosztowało 

smaku lenistwa. Na dodatek rząd ogłosił tego dnia przedłużenie kwarantanny aż do świąt 

wielkanocnych.  

 

Niedziela, 22 marca 2020  

Długo się zastanawiałem jak będzie teraz wyglądało praktykowanie wiary. Tego dnia przekonałem 

się po raz pierwszy. Jako ministrant/animator miałem okazję spotkać się ze znajomymi. Przywitanie 

łokciem stało się niezmiernie popularne. Ministrowie stworzyli w Polsce nowy trend gdy przywitali 

się na wizji po raz pierwszy. Niektórzy odruchowo wyciągali rękę do innych (w tym niestety i ja), a 

w zamian otrzymywali pokazany łokieć. Wszyscy przed mszą rozmawialiśmy o nowej sytuacji i nie 

brakowało na ten temat żartów. Księża mówili, że już mają dość ciągłego mycia rąk i ich skóra jest 

już całkiem wysuszona od tych wszystkich płynów. Popołudnie nie różniło się od innych. 

Obfitowało w wypoczynek po całym tygodniu pracy. Szkoda tylko że dla mnie nie różniło się od 

innych bo był to taki sam dzień wolny jak każdy. W trakcie normalnej nauki był to piękny dzień 

zasłużonego wypoczynku, a teraz stracił swój wyjątkowy charakter, bo był podobny do innych dni.  

 

Wtorek, 24 marca 2020 

Od tego dnia rozpoczynał się okres …. Zaczął się „normalnie”. Wstałem późno, przez pół godziny 

dochodziłem do siebie i starałem uświadomić sobie, który dziś jest dzień. Bez szkoły strasznie traci 

się poczucie czasu i czasami w sobotnie popołudnie można sobie przypomnieć, że to czwartkowe 

popołudnie. Lekcje były wciąż nie ujednolicone, nauczyciele zadali więcej zadań niż przez cały rok 

i w każdej chwili nauczyciel mógł zadzwonić na e-lekcję w najmniej spodziewanej chwili. Ich 

wyczucie było nadprzyrodzone. Dzwonili na czat gdy byłem w lesie, jadłem śniadanie, myłem zęby 

albo wcześnie rano gdy spałem. Jednym słowem: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” 

(Mt 25,13). Po nauce gdy w końcu miałem czas na mały odpoczynek od tego ciągłego 

odpoczywania, oglądnąłem co rząd ogłosił tym razem: wprowadzono zakaz wychodzenia z domu 

bez ważnej przyczyny, zmniejszono limit osób na nabożeństwach do 5 osób oraz zabroniono 

gromadzenia się w grupy. Ostatni zakaz jakoś niespecjalnie godził we mnie. W małych 

miejscowościach nie ma dużo miejsc do spotkań grupowych. Gorzej za pewnie mieli moi znajomi z 

miasta, którzy żyli takimi wyjściami i były elementem ich codzienności. Od razu zaczęły się 



pytania co teraz z mszą świętą i zakupami. Późnym popołudniem poszedłem jeszcze do dwóch 

sklepów. Zmiany były coraz bardziej wyraźniejsze. W pierwszym sklepie wprowadzono miejsce z 

dostępnymi rękawiczkami i płynem do odkażenia rąk. Bagatelizowałem to i nie skorzystałem z tych 

środków ochrony. Byłem bardzo zaskoczony jak inni odpowiedzialnie do tego podeszli zważywszy 

na to, że sytuacja w Polsce nie była aż tak dramatyczna. Kasjerki miały na sobie rękawiczki i 

podawały pieniądze nie na rękę ale na tackę, a większość ludzi miała ochronne rękawiczki. W 

drugim sklepie było identycznie tylko, że tam postanowiono nawet oddzielić taśmami przejście 

obok lady, żeby kupujący nie zbliżał się do kasjera. Z przyzwyczajenia omal nie wszedłem w te 

taśmy i przez chwilę zastanawiałem się co to w ogóle jest. Naprawdę trudno było człowiekowi się 

przystosować do tych zmian. 

 

Środa, 25 marca 2020 

Kiedyś czytałem, że im dłuższy jest nasz sen tym bardziej staje się płytszy, jesteśmy bardziej 

zmęczeni o poranku i wydłuża się czas trwania fazy naszego snu odpowiedzialnego za marzenia 

senne. Niemal codziennie budziłem się bardziej zmęczony niż kiedy kładłem się spać i 

towarzyszyły temu coraz dziwniejsze sny przy których filmy science fiction to był pikuś. Dziś był 

pierwszy dzień obowiązkowej zdalnej nauki. Wszyscy nauczyciele zaczynali wrzucać na dziennik 

swoje zadania, a co najśmieszniejsze, zawiesili przez to serwery dzienników elektronicznych. 

Ponadto kazali się nam logować do przeróżnych portali i aplikacji. I w ten sposób musiałem 

operować na 4 różnych aplikacjach plus na dzienniku. Pomieszanie z poplątaniem. Mniej więcej w 

południe biskup rzeszowski udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii kładąc tym 

samym kres wszystkim pytaniom i niepewnościom. Ten dzień nie obył się także bez zwyczajowej 

kłótni z bratem. Powody były coraz śmieszniejsze. Wtedy akurat tematem sprzeczki było to czy 

pies naszego sąsiada to owczarek podhalański czy golden retriever. No cóż...uroki kwarantanny. 

 

Niedziela, 29 marca 2020 

To była pamiętna niedziela bo w końcu po raz pierwszy uczestniczyliśmy we mszy zdalnie! 

Zebraliśmy się wszyscy przed telewizorem do którego podpięliśmy komputer i na żywo 

oglądaliśmy transmisje mszy z naszego kościoła. Nie wiedzieliśmy jak się zachowywać: czy 

odpowiadać, klękać, wykonywać gesty i zachowywać odpowiednie postawy. Mimo wątpliwości na 

wszelki wypadek staraliśmy się zachowywać tak jak na prawdziwej mszy. Najdziwniej czuli się moi 

rodzice, którzy chyba nigdy w swoim życiu nie opuścili niedzielnej Eucharystii i od dziecka byli 

uczeni i przyzwyczajani do tego obowiązku. Czuli się nieswojo. Pomijając całe nużące i senne 

niedzielne popołudnie warto wspomnieć o wieczornym oglądaniu filmów. Już nie pamiętałem kiedy 



ostatni raz robiliśmy to całą rodziną! Wszyscy byliśmy zbyt zabiegani żeby spędzić razem spokojny 

wieczór.  

 

Poniedziałek, 30 marca 2020 

Dzień rozpoczął się dla mnie tak jak zwykle – lekcjami od rana. Nauczyciele kompletnie nie 

trzymali się terminów i albo musiałem czekać 15 minut na rozpoczęcie lekcji albo pisali z 

opóźnieniem, że dziś nie mogą jej przeprowadzić. Tak było i tym razem z częścią zajęć. Na 

pozostałych jak zwykle odbywał się istny kabaret. Niektórzy nie potrafili założyć słuchawek i przez 

to gdy mieli włączony mikrofon to głos nauczyciela cały czas odbijał się i nie dało się nic 

zrozumieć. Jeszcze inni chyba nie wiedzieli jak głośno mają mówić do mikrofonu i wręcz 

wrzeszczeli do komputera. Jedna dziewczyna z mojej klasy miała do tego taki „dar”, że aż 

podskakiwałem na krześle jak mówiła. Najbardziej jednak chyba denerwowały mnie psy mojej 

nauczycielki, które nieustannie szczekały podczas lekcji. Poza tym czułem się niemal 

przygwożdżony do biurka przez cały poranek. Jakbym nie miał dość mojej obowiązkowej szkoły to 

władze wpadły na genialny pomysł aby nadawać lekcje w telewizji. Rano kabaret i w telewizji 

kabaret. Jak ja się uśmiałem na niektórych lekcjach w TVP! To było mistrzostwo: źle 

przygotowane, kiepsko sfilmowane i pełne błędów. W późniejszych dniach największą 

popularnością cieszyła się pani która „siała trawę” i ta, która genialnie wyjaśniła liczby parzyste:  

„Dziesięć jest liczbą parzystą bo ma parę”. Za takie wyjaśnienie w szkole dostałbym co najwyżej 

lufę. Te lekcje zapamiętają na 100% wszystkie osoby z mojego pokolenia. Nie trzeba było czekać 

długo po emisji tych lekcji, bo od razu stały się hitami memów w całym internecie. 

 

Wtorek, 31 marca 2020  

Nie trzeba było długo czekać na kolejną falę obostrzeń, która pojawiła się tego dnia. Wprowadzono 

m.in. nakaz zachowywania odległości 2 metrów od innych osób, zabroniono wychodzić z domu 

osobom, które nie ukończyły 18. roku życia bez opieki dorosłych, a w sklepach mogły przebywać 

tylko 3 osoby w przeliczeniu na jedną kasę. To nie mieściło mi się w głowie: nagle zabroniono mi 

wychodzić poza teren zamieszkania. Urodziłem się w wolnym kraju i nigdy czegoś takiego nie 

doświadczyłem. Od tego dnia każda moja myśl o wyjściu do sklepu, na spacer, jazdę na rowerze 

spotykała się z myślą z tyłu głowy, że nie mogę tego zrobić bo to… nielegalne. W internecie, 

żartownisie zamieszczali dla śmiechu ogłoszenia, że za opłatą mogą wyprowadzić dziecko na 

spacer. Jeszcze tego dnia, około godziny 15.00 moi rodzice pojechali na zakupy. Byłem zdziwiony, 

bo przecież o tej porze nigdy nie robili zakupów. Dopiero później mi wyjaśnili, że ze sklepów 

zaczyna wszystko znikać. Ludzie masowo wykupywali cukier, mąkę, makaron, ryż itd. Rodzice bali 

się, że takie masowe wykupywanie może spowodować, że później nie będziemy mogli znaleźć tych 



produktów w sklepie więc postanowili zrobić to samo i zaopatrzyć się w nadprogramowe produkty. 

Kupili 20 kg cukru i tyle samo mąki! Nie sądziłem, że kiedyś spotka mnie zobaczyć taką panikę 

społeczeństwa. Zupełnie jak w PRL-u, tylko że w tym przypadku brakowało towarów na półkach 

bo ludzie wszystko wykupili. 

 

Piątek, 3 kwietnia 2020 

Dziś rutynowo miałem korepetycje z języka angielskiego w pobliskiej Kolbuszowej. Podczas gdy ja 

się uczyłem to mój tata aby nie tracić czasu wybrał się na zakupy. Gdy skończyłem korepetycje i 

wracałem do domu to tata opowiedział mi jak wyglądały zakupy. Nowe obostrzenia były już bardzo 

dobrze widoczne w życiu codziennym. Tata mówił mi, że musiał strasznie długo czekać zanim 

wszedł do sklepu. Wszyscy na parkingu odpowiedzialnie zachowywali 2 metry odstępu. W sklepie 

musiał mieć rękawiczki, a wszyscy pracownicy mieli na sobie maseczki. Jadąc przez Kolbuszowę 

sam mogłem zobaczyć na własne oczy, że to nie był żart. Na parkingach przed sklepami gromadziły 

się tłumy ludzi czekających na swoją kolejkę aby zrobić zakupy. Przed wejściem do apteki 

ustawiała się kilkumetrowa kolejka, a przecież stało w niej, na moje oko 7 osób. Ulice opustoszały i 

ruch ograniczał się do sporadycznie przemieszczających się osób. Dzięki temu dniu zdobyłem 

doświadczenie i porównanie jak wygląda przebieg pandemii u mnie na wsi, a jak w mieści. 

 

Wtorek, 7 kwietnia 2020 

Ten dzień mocno zapadł mi w pamięć. Zbliżały się święta Wielkanocne więc trzeba było 

tradycyjnie udać się do spowiedzi. Tym razem było o tyle trudniej, że księża spowiadali w różnych 

pomieszczaniach, a nawet budynkach na całym placu kościelnym. W normalnych czasach było o 

tyle łatwiej, że widziałem gdzie jest ksiądz u którego zazwyczaj się spowiadam i po prostu tam 

szedłem. Teraz było o wiele trudniej. Z uporem starego hydraulika nie miałem zamiaru spowiadać 

się u nikogo innego, a w tym leżał problem, że nie wiadomo gdzie on był. Kiedy w końcu udało mi 

się wyczaić jego lokalizację to przystąpiłem do spowiedzi. Nigdy w życiu jej nie zapomnę! 

Spowiadałem się ok. 2 metry od księdza w osobnym pomieszczeniu i to na głos. W trakcie 

normalnej spowiedzi zazwyczaj ksiądz mnie nie widzi i ja go nie widzę i porozumiewam się 

szeptem, a teraz było o tyle trudniej, że mogłem z nim złapać kontakt wzrokowy i słyszałem 

wszystko to co mówię. Moi znajomi potwierdzali, że taka spowiedź jest o wiele cięższa dla 

sumienia. Bezpośrednio potem przyjąłem komunię świętą. Wszystkie osoby w kościele 

zachowywały się odpowiedzialnie utrzymując 2 metry odstępu. Zawsze uznawałem, że to 

Japończycy albo Niemcy są bardzo zdyscyplinowanym narodem, ale jednak okazało się że i Polacy 

mogą odznaczać się dyscypliną. Pokazały to ostatnie dni, w których wszyscy odpowiedzialnie 

podeszli do zachowania bezpieczeństwa. 



 

 

Czwartek, 9 kwietnia 2020 

Dziś zgodnie z planem roku szkolnego powinienem mieć wolne od zajęć dydaktycznych. Na całe 

szczęście przełożyło się to także na e-lekcje. Święta wielkanocne zbliżały się już wielkimi krokami. 

Dziś był już Wielki Czwartek. Niestety w tym roku nie mogłem tak jak co roku udać się na Mszę 

świętą i musiałem zadowolić się oglądnięciem jej na laptopie. Szczerze powiedziawszy to nawet mi 

to odpowiadało. Jak co roku, jako ministrant, musiałbym wykonywać jakąś funkcję podczas mszy, 

która kosztowałaby mnie pewnie pełno przygotowań i stresu, a tak mogłem się odprężyć. Zająłem 

się za to pomocą przy porządkach domowych. Mimo, że w tym roku nie liczyliśmy na gości to 

jednak należało zachować uroczysty charakter tych najważniejszych dni i przygotować dom. 

Niemniej ludzi coraz bardziej ogarniał niepokój, bo nie wiedzieli jak będą wyglądały nadchodzące 

święta. Najbardziej jednak tego dnia zaskoczyła mnie informacja o nowym ciekawym obostrzeniu – 

obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, który miał wejść w życie 16 kwietnia. 

Powoli zaczynałem już sobie wyobrażać jak to wszystko będzie wyglądać, ale wiedziałem, że 

nadchodzą dni, które bezapelacyjnie stworzą nowy obraz tej epidemii. 

 

Niedziela, 12 kwietnia 2020 

Cała rodzina wstała rano. Zasiedliśmy do wielkanocnego stołu. W Wielką Sobotę nie odbyło się 

poświęcenie pokarmów, więc wykorzystaliśmy modlitwę zaproponowaną przez naszą parafię, 

pobłogosławiliśmy pokarmy, pokropiliśmy wodą święconą i zjedliśmy wielkanocne śniadanie. 

Moja mama zaproponowała byśmy dziś wyjątkowo spróbowali udać się na Mszę świętą. Chciała 

choć dziś udać się do kościoła, aby przynajmniej w minimalnym stopniu, celebrować ten ważny 

dzień, jak to była uczona od małego. Byłem temu trochę przeciwny głównie przez to, że przez czas 

kwarantanny moja cera wyglądała jak pobojowisko oraz przez to, że bez kontaktu z innymi ludźmi 

straciłem wszystkie zdolności interpersonalne. Mimo wszystko zgodziłem się.  Dziwnym trafem 

udało nam się i moi rodzice spokojnie zmieścili się w limicie 5 osób i mogli spokojnie zasiąść w 

kościele. Ja z bratem aby nie przekroczyć tego limitu i pozwolić dwóm innym osobom wejść do 

świątyni, służyliśmy do mszy. I tu kolejna „wiekopomna” chwila, bo służyliśmy do mszy przed 

kamerą. Widziało nas co najmniej kilkaset osób z parafii. Stres przed kamerą był nie do opisania, 

ale za to stanowił ciekawe doświadczenie. Dzięki dzisiejszej obecności i przystąpieniu do Komunii 

Świętej nie musieliśmy się już przynajmniej martwić o wypełnienie trzeciego przykazania 

kościelnego. 

 

 



Poniedziałek, 13 kwietnia 2020 

Ach, lany poniedziałek! Niebezpieczny i zarazem pełen śmiechu. W tym roku wygrali moi rodzice, 

którzy wykorzystali moją największą słabość – miłość do długiego spania. Zaskoczyli mnie, niczym  

Lady Makbet króla Duncana, we śnie. Byłem cały mokry, ale nie zostawiłem tego bez odwetu. 

Efektem tej poniedziałkowej, tradycyjnej bitwy były mokre ściany i ubrania. Dziś nie 

spodziewaliśmy się żadnego gościa przez epidemię i to było najsmutniejsze. Rok rocznie razem z 

bratem planowaliśmy zasadzki na naszych gości tak, żeby tradycji śmigusa-dyngusa stało się za 

dość. Dziś Mszę świętą zastąpiliśmy tak jak zwykle oglądnięciem transmisji. Niemniej udaliśmy się 

do kościoła aby choć minimalnie uczcić Poniedziałek wielkanocny. W pewnym momencie moja 

mama zaczęła strasznie kaszleć. Wszyscy patrzyli się na nas niemal jak inkwizytorzy gotowi zaraz 

dokonać samosądu. Na całe szczęście to historia z happy endem. Mama wyszła z kościoła popiła 

kaszel wodą i wróciła. Jak później mi tłumaczyła: zaschło jej w gardle.  

 

Czwartek, 16 kwietnia 2020 

Dziś wchodził w życie nakaz używania maseczek. Ja standardowo nie ruszałem się z domu aby nie 

kusić losu i nie zachorować na koronawirusa. Tata jednak wypełniając swoją dzienną rutynę 

odwiózł mamę do pracy i pojechał na zakupy, wracając z dawką opowieści „co słychać we wsi”. 

Opowiadał, że do sklepu wszedł starszy mężczyzna bez maseczki, a gdy upomniała go sklepikarka 

to ten na nią nakrzyczał: „Nie będziesz mnie pouczała gówniaro”. Poza tym wszyscy z powagą 

podeszli do nakazu. W następnych dniach czasami widywałem osoby, które prowizorycznie 

zasłaniały sobie usta i nos kołnierzem bądź chustą co moim zdaniem było bardzo nierozsądne. Bez 

przerwy kołnierz bądź chusta zsuwała się z nosa, spadała i trzeba było to poprawiać co moim 

zdaniem nie zapewniało bezpieczeństwa. Oprócz tego mamie nakazali w pracy nosić maseczkę i 

zakładać rękawiczki oraz coraz częściej dezynfekować ręce. Pracowała w banku i miała częsty 

kontakt z ludźmi toteż bardziej się o nią martwiłem. Poza tym szkoła jak szkoła. Tego dnia miałem 

sprawdzian z fizyki. Nie minęła minuta od rozpoczęcia, a już co najmniej trzy osoby pytały się 

mnie na messengerze czy im pomogę, dwie osoby wysyłały mi zdjęcie z pytaniem „A co masz w 

tym zadaniu?”. Jedno było pewne – to była jedna wielka praca zespołowa. A ja biedny co mogłem 

im dopomóc skoro sam kopiowałem większość poleceń i wklejałem w przeglądarce licząc, że 

będzie na internecie odpowiedź. Nagle technologia komunikacyjna nabrała całkiem innego 

przeznaczenia. 

 

Niedziela, 19 kwietnia 2020 

W tą niedzielę mama ja i mój brat postanowiliśmy się wybrać na małą wycieczkę rowerową. Od 

początku kwarantanny krucho było u nas ze sportem i chcieliśmy trochę to teraz nadrobić. 



Najgorsze było to, że musieliśmy mieć na sobie maseczkę. Naprawdę trudno było w niej złapać 

oddech i znacznie ograniczała pole widzenia. Gdy mijałem innych rowerzystów (najwyraźniej nie 

tylko my wpadliśmy na pomysł poprawy kondycji i przewietrzenia się) jestem prawie pewien że 

minąłem dwie znajome osoby. Najgorsze jest to, że nie widziałem ich całej twarzy przez maseczkę i 

nie wiedziałem czy oni się do mnie uśmiechali czy nie. Co za czasy! Większość mijanych 

rowerzystów odpowiedzialnie miała na sobie maseczkę ale i zdarzały się wyjątki nieprzestrzegające 

nakazu. 

 

Piątek, 24 kwietnia 2020 

Minister ogłosił terminy egzaminów ósmoklasisty i matur. Mój bart był niesamowicie zrozpaczony. 

Naiwnie liczył, że go ominie egzamin. Ja za to cieszyłem się, że będzie musiał przejść przez to co ja 

rok temu i nie ucieknie od tego obowiązku.   

 

Sobota, 25 kwietnia 2020 

Pierwszy przypadek koronawirusa w powiecie Kolbuszowskim. Niezły szok wywołała informacja. 

Do tej pory nasz powiat był enklawą na mapie zakażeń. Już myśleliśmy, że wirus całkiem 

zapomniał o naszym powiecie. Ale jednak. Co się odwlecze to nie uciecze... 

 

 

Niedziela, 26 kwietnia 2020 

Cały czas mijał beztrosko. Spokojnie bez stresu i żadnych większych obowiązków. To był 

największy plus tej epidemii. W tą niedzielę po raz pierwszy od dawna (nie licząc niedzieli 

wielkanocnej) poszliśmy na Mszę świętą, gdyż zwiększyli limit wiernych. Specjalnie wybraliśmy 

się na godzinę 9.00, bo suma była transmitowana i ja oraz mój brat nie chcieliśmy być uchwyceni 

jako LSO. Sporo osób pomyślało bardzo podobnie. Przyszło tylu ministrantów, że byliśmy w stanie 

przygotować najbardziej uroczystą mszę ze wszystkimi funkcjami. Powróciliśmy w pięknym stylu. 

Po mszy udaliśmy się na cmentarz, który już dawno nie odwiedzaliśmy z powodu pandemii. Idąc 

alejkami, ktoś powiedział nam „dzień dobry”. Przyglądaliśmy się sobie dłuższą chwilę aż 

wybuchliśmy śmiechem. Przez te maseczki nie można było nikogo rozpoznać. Popołudnie 

spędziliśmy tak jak każde – razem. Dziś było w miarę ładnie i ciepło więc rozpaliliśmy pierwszego 

w tym roku grilla. Nie zapraszaliśmy nikogo bo i tak każdy by się bał przyjechać. To ciekawe jak 

pandemia spowodowała że nawet rodzina zaczęła się siebie bać. 

 

 

 



Czwartek, 30 kwietnia 2020 

Koronawirus w mediach zaczynał powoli schodzić na drugi plan. Polacy zaczynali robić to co lubią 

najbardziej – kłócić się. Zaczynał się coraz większy spór o przeprowadzeniu wyborów 

prezydenckich. Nagle wszystkich przestała obchodzić epidemia. Rząd przy okazji rozpoczął 

znoszenie części restrykcji. Byłem bardzo zaskoczony. Liczba zachorowań i zgonów nie malała, a 

władze mimo wszystko znosiły obostrzenia. 

 

Wtorek, 5 maja 2020 

Wciąż nie cichła burza wokół wyborów. Politycy kłócili się coraz głośniej. My zaś musieliśmy żyć 

dalej obok wirusa i politycznych sporów. W ten dzień po raz pierwszy od dawna przyszedł do nas 

listonosz. Już od dawna nikt do nas nie przychodził więc gdy zadzwonił do drzwi to wywołał niezłą 

panikę. Wszyscy zapomnieli jak się zachować w tej sytuacji. Gdy wyszedłem nikogo nie było. 

Listonosz poszedł i zostawił list na parapecie. Dopiero później uświadomiłem sobie dlaczego tak 

zrobił: zostawił list, żeby nie mieć ze mną kontaktu i nie narażać siebie i mnie na zarażenie. To była 

kolejna ciekawa zmiana, która bardzo mocno zapadła mi w pamięć. 

 

Niedziela, 10 maja 2020 

Wśród LSO wciąż panowała wyraźna tendencja na uczestnictwo we Mszy o godzinie 9.00. 

Wszyscy w dalszym ciągu bali się iść na sumę żeby nie pokazać się przed kamerą. Gdy oglądałem 

transmisje z sumy potwierdziłem swoje przypuszczenia. Służyło tylko kilka osób i nie byli w stanie 

przeprowadzić uroczystej Mszy tak jak to miało miejsce w normalnych czasach. Wszystkich 

zaczynała powoli niepokoić sytuacja na Śląsku, który stawał się coraz większym ogniskiem 

koronawirusa. Bałem się, że teraz epidemia może nabrać nowego tępa, podobnego do tego w USA 

czy Chinach. 

 

Piątek, 15 maja 2020 

Już od kilku dni sytuacja zaczynała być coraz bardziej monotonna. Ciągłe spory polityczne, wzrost 

zakażeń na Śląsku, nieustanna nauka. Powoli już nie miałem o czym wspominać w pamiętniku. 

Jedyną pomniejszą sensacją była zmiana kandydata na prezydenta z ramienia PO. Z dłuższej 

perspektywy zaś należy wspomnieć, że rząd znosił kolejne obostrzenia, które i tak w małym stopniu 

mnie nie obchodziły. Jednak byłem zdumiony. Koronawirus w Polsce szalał w najlepsze, a rząd 

zaczął znosić restrykcje. Jak odpowiedzialnie i szybko rządzący zareagowali przy pojawieniu się 

wirusa to teraz moim zdaniem zaczęli się zachowywać bardzo nierozsądnie.  

 

 



 

Poniedziałek, 25 maja 2020 

Zbliżał się koniec roku szkolnego. Nauczyciele zaczynali wystawiać oceny proponowane. Ja 

postanowiłem walczyć o lepszą ocenę z biologii więc w ten pamiętny poniedziałek odpowiadałem 

przed kamerką. Sprytnie wymyślił to mój nauczyciel, myśląc, że dzięki temu zapobiegnie ściąganiu. 

Ja się nie dałem. Na komputerze otworzyłem drugie okno z przygotowaną wcześniej ściągą i w ten 

sposób poradziłem sobie bezproblemowo. Pomysłowość uczniów przy ściąganiu nie zna granic, a 

epidemia tylko to ułatwia.  

 

Sobota, 30 maja 2020 

Epidemia, zdawać by się mogło, ustawała. Rząd znosił kolejne obostrzenia m.in. zezwolono na 

swobodne chodzenie w miejscach publicznych bez maseczki, powiększano dozwoloną liczbę osób 

przebywających w kościele. Była to wielka radość dla wszystkich. Mieliśmy już dosyć 

niewygodnych maseczek, ale mimo wszystko pozostały one cały czas symbolem tej pandemii. Gdy 

wspomnę sobie jak widziałem wszystkich na ulicy w maseczce to czułem się niemal jak na 

początku XX w. podczas pandemii hiszpanki. To było dla mnie coś niespotykanego.  

 

Niedziela, 7 czerwca 2020 

Biskup rzeszowski zniósł wczoraj dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy. Mimo wszystko 

limity pozostały wraz z obowiązkiem noszenia maseczki. Wraz z powrotem obowiązku 

uczestnictwa we Mszy, zaprzestano jej transmisji przez naszą parafię i od razu na sumie przybył 

tłum ministrantów. Patrząc jednak z prezbiterium było wyraźnie widać, że ludzie nie trzymali się 

nakazanych limitów i nie stosowali się do obowiązku noszenia maseczek. Najwidoczniej 

zapomnieli już wszyscy o pandemii, która wciąż trwała. 

 

Czwartek, 11 czerwca 2020 

W ten dzień przypadło Boże Ciało. Wszyscy już od kilku dni zastanawialiśmy się jak to będzie 

wyglądać. Nasza parafia zdecydowała, że procesja odbędzie się wokół kościoła. Ludzi było tak 

dużo, że początek procesji spotkał się z jej końcem i stworzyliśmy ogromne koło wokół kościoła. 

Nawet cieszyło mnie takie rozwiązanie, gdyż w przypadku procesji przebiegającej po całej 

miejscowości „ugotowałbym się” w tym upale. 

 

Niedziela, 14 czerwca 2020 



Ktoś doniósł na naszą parafię za nie przestrzeganie restrykcji. Nieźle mnie to zdziwiło, ale w końcu 

dobrze się stało, bo ktoś musiał w końcu upomnieć księży, aby zaczęli bardziej zwracać uwagę na 

to czy ludzie przestrzegają ograniczeń. 

 

Wtorek, 16 czerwca 2020 

Mój brat pisał pierwszą część swojego egzaminu gimnazjalnego. Opowiedział mi jak to wyglądało. 

Przed wejściem dezynfekował ręce, na sale wchodził z maseczką, gdy ktoś podchodził to też musiał 

zakładać maseczkę, a opuścić salę również musiał z maseczką na twarzy. Najbardziej jednak 

współczułem maturzystom. Rok temu trafił im się strajk nauczycieli, a teraz pandemia. Aż strach 

pomyśleć co mi się trafi za dwa lata. 

 

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 

Nareszcie nadszedł dzień zakończenia roku szkolnego. Był to bardzo ciekawy rok. Dużo się 

zmieniło i na pewno zapadnie mi w pamięć do końca życia. I LO w Mielcu postanowiło 

zorganizować zakończenie roku. Rozdania świadectw odbywały się co pół godziny, wszyscy 

byliśmy w maseczkach i siedzieliśmy od siebie oddaleni o jakieś 2 metry. Mało kto przestrzegał 

zasad bezpieczeństwa. Już chyba nikogo nie obchodziła pandemia.  

 

 

Nie wiem jak się potoczą następne miesiące/lata, ale wiem na pewno, że przyniosą wiele 

historycznych chwil, dlatego myślę, że warto na samym końcu warto postawić trzy kropki, gdyż 

następne rozdziały napisze samo życie... 


