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Pamiętniki z pandemii… 

„Można świadomie i przewidująco oczekiwać śmierci, a jednak ona nas zawsze zaskoczy” 

                                                                                                                       - Stefan Kisielewski 

Każdy z Nas żył własnym życiem, nie musieliśmy się martwić o to czy następnego dnia ktoś z naszych 

bliskich nie umrze – a bynajmniej nie w takim stopniu… Na początku COVID-19 był poza naszymi 

granicami, ludzie nie zważali na niego, bo nie dotyczył ich. Dopiero 04 marca 2020r. COVID-19 dotarł 

do Polski. Na początku prawie każdy go lekko zignorował, nie patrzył na niego pod pryzmatem 

poważnego zagrożenia. Chcieliśmy żyć dalej, tak samo iść przed siebie i nie patrzeć, że za rogiem 

może czekać na nas najgorszy przeciwnik. Nie wiedzieliśmy jakie będą tego skutki, ani co jest 

dokładną przyczyną pojawienia się wirusa. Czym ludzie sobie zawinili, że jednak to ich dotyka, 

najbliższych im osób, wyrządza krzywdę nawet ludziom których nie znają? Wróg powoli stawał się 

silniejszy, nie pokazywał nam swojej siły od samego początku, dlatego był ignorowany.  

Mimo wszystko już 16 marca 2020r. wprowadzono pierwszy Lockdown. Wtedy ludzie zwrócili uwagę 

jakie zagrożenie czyha na Nas wszystkich. Nagle ogłoszono zamknięcie szkół – „dwa tygodnie 

wolnego”, z takim podejściem szli uczniowie. Każdy musiał się „przestawić” – nauczyciele, uczniowie. 

Była to nowa, ciężka sytuacja dla każdego. Czy tego chcieliśmy, czy nie, musieliśmy stawić temu czoło. 

Z dnia na dzień coś co było dla nas codziennością – chodzenie do budynku szkoły, lekcje oko w oko z 

nauczycielami, spotkania z rówieśnikami, dzwonek na przerwę, stało się dla Nas przeszłością, ale 

wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy na jak długo. Byliśmy pewni powrotu do szkoły, ale tak się nie stało… 

Czas zdalnej edukacji ciągle się przedłużał. Wtedy jeszcze patrzyliśmy na to jak na czas kiedy możemy 

sobie odpocząć od szkoły, oddać się pasją, spędzać więcej czasu z przyjaciółmi w czasie 

pozaszkolnym. Żyliśmy przekonaniem, że to się zaraz skończy i wrócimy do naszej codzienności. Czas 

mijał nieubłaganie, a końca edukacji przez komputer nie było widać. Kwiecień… Maj… Czerwiec… 

WAKACJE! Lecz czy były one dla nas czymś wyjątkowym jak to zawsze miało miejsce? Nie… Zlały się 

Nam z innymi miesiącami. Jedyną różnicą było posiadanie całych wolnych dni, ale czy część dzieci tak 

nie miała i w maju, czerwcu – uczniowie „zaginieni w Internecie”, nie było z nimi kontaktu, nie 

korzystali z lekcji. Wakacyjne luzowanie obostrzeń, więcej czasu wolnego, spotkań – zapomnienie o 

naszym przeciwniku. Jeden punkt do którego to wszystko dążyło - do kolejnych problemów, 

zaostrzenie obostrzeń aż w końcu nasz kraj stał się kolorowymi strefami. Zielony, żółty, czerwony, czy 

o to Nam chodziło? Abyśmy znowu musieli rozróżniać się na podstawie koloru?  

Kolejny rok szkolny, rozpoczęliśmy go chodzą do szkoły, spotykając z przyjaciółmi na korytarzach, 

nauczycieli wreszcie mogliśmy zobaczyć, a nie tylko usłyszeć. Mieliśmy jedynie nadzieję, że jednak ten 

rok będzie normalny . Dostaliśmy „wiadro zimnej wody”, gdy już 19 października rozpoczęliśmy 

ponownie nasz najgorszy koszmar i drugie starcie z nauką zdalną. Tym razem uczniowie nie 

zareagowali optymizmem, ale wręcz przeciwnie, byli załamani niepewnością o ich dalszą edukację. 

Część z nich pisze maturę, egzaminy zawodowe, część potrzebuje praktyk. Studenci muszą uczyć się 

swoich zawodów w praktyce na uczelniach i nie tylko, a nie samej teorii przez internet, a obecnie 

wirus im to zabiera. Rodziny wielodzietne mają problem z edukacją dla każdego w tym samym czasie.  

Młodzież ma odebrany najlepszy czas, aby się bawić, zakochiwać i spędzać czas z przyjaciółmi. Dzieci 

potrzebują w coraz większym stopniu wsparcia psychologicznego, popadają w uzależnienia, nasileniu 

ulega także przemoc domowa. Małżeństwa i związki ulegają rozpadowi. Dopiero teraz zdajemy sobie 



sprawę ile znaczył dla nas i dawał kontakt z drugim człowiekiem. Co może się stać gdy go stracimy, i 

jak jest dla Nas ważny. Ludzie tracą dochody, pracę, mieszkania, życie. Zamykane są restauracje, 

galerie, sklepy – biznesy bankrutują, szefowie zwalniają ludzi nie mając innego wyboru. Kina, teatry, 

muzea, muszą zostać zamknięte – ludzie tracą możliwość pracy ale także poznawania i czerpania 

radości ze sztuki, nie mają szansy zaznajamiać się z kulturą. Mimo fatalnej sytuacji 27 grudnia 2020r. 

przyjęta została pierwsza dawka szczepionki w Polsce. I od tego czasu rozpoczęły się szczepienia, idą 

bardzo wolno a niestety czas w tym przypadku działa na Naszą niekorzyść. Część ludzi na pewno nie 

chce się poddać szczepieniu, jest to decyzja osobista, podjęta pod pryzmatem różnych przekonań. 

Najczęściej medycy przekonują Nas do podjęcia decyzji o szczepieniu, tak też robi Pani Alicja, czyli 

pierwsza osoba zaszczepiona w Polsce. Podkreśla, że zaszczepiła się nie tylko dla własnego 

bezpieczeństwa, ale i dla osób z jej środowiska, także tych niezdecydowanych. – Każdy z nas ma 

rodziców, dziadków... Jeżeli nawet nie chce zaszczepić się dla siebie, niech zrobi to dla tych bliskich, 

których kocha 

Ludzie nadal umierają, zarażają się i cierpią a końca nie widać… Gdy od lutego rozpoczęto luzowanie 

obostrzeń otworzono galerie handlowe, kina, baseny, muzea, galerie sztuki, stoki narciarskie i hotele. 

Każdy miał nadzieję, że tym razem będzie tylko lepiej. W tym czasie do Polski dotarł jeden z 

najgorszych scenariuszy, mutacje wirusa, gorsze od zwykłego, szybciej zarażające – brytyjska i 

południowoafrykańska. Coraz większa liczba zarażonych, coraz szybszy rozwój pandemii, wpływają 

one na przyspieszenie procesów pandemicznych. I tak właśnie dotarła do nas trzecia fala COVID-19 a 

od 24 lutego rozpoczął się Lockdown na poszczególne województwa i taki stan rzeczy trwa do dziś. 

Mimo zwiększonej świadomości, co niesie za sobą wirus, nie jesteśmy w stanie powstrzymać 

pandemii w 100%. Ludzie cierpią, my musimy widzieć i znosić ich cierpienie gdyż sami nie jesteśmy w 

stanie im pomóc.  

Gdy widzimy ludzi, którzy są schorowani, często nie możemy nawet sobie wyobrazić o czym teraz 

myślą. Dopiero kontakt z osobą chorą uświadomił mi jak ciężko jest to przejść.  

- „Ciągle widzieliśmy to jedno zdjęcie” 

- „Modliliśmy się wspólnie aby umrzeć”  

- „Bólu jaki wtedy Nam towarzyszył, nie można opisać ani porównać do niczego, była to najgorsza 

choroba w moim życiu”  

- „Wspominałyśmy swoich najbliższych, córki, wnuczkę, z płaczem i myślą, że ich więcej nie 

zobaczymy”  

 

Takie słowa zapadają w pamięć i nawołują do refleksji naszego zachowania podczas pandemii. 

Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, co mogliśmy zrobić inaczej dla tych ludzi, odwiedzać częściej, 

dzwonić, rozmawiać, dawać im więcej radości z życia. Jak mało brakowało aby tych ludzi zabrakło w 

Naszym życiu i jak wiele mogliśmy stracić.  

Cytat: 

„lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu” 

                                                                                         -Ezop 

Pokazuje on myśli części społeczeństwa, nie chcą oni przeżywać życia w cierpieniu, i „walce” o 

następny dzień, która nie jest równa.  



Co przyniesie kolejny dzień, myślę, że nikt tego nie wie, teraz zostaje nam jedynie strach i nadzieja. 

Możemy dawać z siebie wszystko i żyć w myśl:  

2020r. 
Ten rok nie jest zmarnowany,  

W tym roku nie jesteśmy „do tyłu” 

Ten rok to lekcja, która pokazuje  

nam, że nawet jeśli robimy krok w tył 

To tylko po to, aby zaatakować nowy  

rok z rozpędu  

                                     - Kobieta_kobiecie 

Stwórzmy sobie cele, pokażmy że potrafimy iść przed siebie z rozsądkiem, rozwijać się i kształcić. 

Wkładać serce w to co robimy, dbać o relację z najbliższymi osobami jak najlepiej potrafimy, wspierać 

ludzi, którzy potrzebują pomocy i nie zapominać o własnych potrzebach. Nie zważajmy na swoje 

niepowodzenia, lecz się na nich uczmy, pracujmy nad sobą i nie bójmy się prosić o pomoc gdyż nie 

musimy być ze wszystkiego najlepsi. Każde nasze niepowodzenie z przeszłości nas uczy i sprawia, że 

jesteśmy teraz bogatsi o tą wiedzę. Jako ludzie młodzi często opieramy się na miłości, pierwsze 

zakochania, wątpliwości i rozstania, które pojawiają się właśnie w szkole średniej. Poznajemy powoli 

życie, jego zasady i trudy codzienności. W tym ciężkim dla nas czasie staramy się dawać jak najwięcej 

drugiej połówce, często z różnym skutkiem.  

„Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać – a nie otrzymywać” 

                                                                                          - Bertolt Brecht 

 

Kiedy pandemia się skończy na pewno poczujemy wolność, ludzie zmienią swoje nastawienie i zaczną 

bardziej doceniać życie, pracę czy szkołę. Nauczymy się czerpać radość z małych rzeczy, wyciągniemy 

lekcję na przyszłość. Liczę, że staniemy się lepszymi, wrażliwszymi ludźmi. Odejdziemy od ciągłego 

patrzenia tylko na Siebie i zauważymy też innych potrzebujących, wokół Siebie. Nasze społeczeństwo 

cierpi nie tylko z powodu wirusa, mamy także znieczulicę społeczną - „impuls” aby to naprawić był 

nam potrzebny od lat, obecna sytuacja jest właśnie szansą, którą możemy wykorzystać, sprawić aby 

mniej ludzi cierpiało. Wystarczy wyciągnąć wnioski, abyśmy nie musieli więcej razy dostawać takiej 

„szansy”. Ale czy musiał on spowodować aż tyle złego aby zmienić nasze podejście? Nie urodziliśmy 

się po to aby sprawiać innym problemy, oczerniać, hejtować albo być powodem bólu innych osób. 

Każdy z Nas ma swoją rolę w życiu, wystarczy ją dostrzec i spełniać jak najlepiej potrafimy. Czy 

dopiero gdy dotarł do Nas wirus to pojawiła się u nas przemoc domowa? Nie, ona jedynie się nasiliła 

ale była ZAWSZE … Więc dlaczego dopiero teraz to zauważamy? I dopiero teraz powstała inicjatywa 

„Rumianki i bratki – naturalne kosmetyki SKLEP” – bo dostaliśmy właśnie ten „impuls”. Wiele ludzi 

musiało umrzeć abyśmy zauważyli krzywdę innych i zaczęli reagować, ale nadal możemy wszystko 

naprawić wystarczą chęci i zaangażowanie, propagandowanie dobra i pomocy.  

 

 


