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Kiedy to się skończy? – czyli o pandemii. 
 

Miało to trwać chwilę, a mija już rok od kiedy pojawił się w Polsce. 
Dwanaście miesięcy strachu, niepewności, niepokoju, sprawdzania codziennie 
liczby zakażeń, czytania artykułów, raportów, treści nowych obostrzeń i 
przewidywanie, kiedy to się skończy,.  

Nikt nie mógł przewidzieć pandemii, uderzyła tak nagle i wpłynęła na 
każdego, bez wyjątku. Wiele planów i marzeń legło w gruzach. Bo jak można 
coś zaplanować, jeśli rzeczywistość jest tak zmienna i niepewna? Narastające 
poczucie bezsilności nas przytłoczyło, a coraz to nowe zakazy i nakazy 
utrudniły codzienne funkcjonowanie. Koronawirus zmusił wszystkich do 
wprowadzenia zmian w życiu, przyniósł problemy, pojawił się przymus 
szukania nowych rozwiązań, konieczność przystosowania się do nowej, trudnej 
rzeczywistości.  

Dla wielu uczniów ta sytuacja jest szczególnie stresogenna, na przykład 
dla tegorocznych maturzystów, którzy obawiają się egzaminów, zrodziła się 
niepewność co do odpowiedniego przygotowania do nich, ponieważ już dłuższy 
czas uczą się zdalnie, a Rząd nie podaje żadnych konkretnych informacji, jeśli 
chodzi o powrót do szkół. My, uczniowie, tracimy chęci do nauki, brak nam 
motywacji, nawet wstanie z łóżka bywa dużym wysiłkiem. Utraciliśmy 
bezpieczną rutynę i musieliśmy zmienić swoje nawyki. Narastają zaległości, 
które ciężko będzie nadrobić, co budzi niepokój, ponieważ wiąże się z gorszymi 
perspektywami na przyszłość. Teraz widać, że szkoła nie tylko jest miejscem, w 
którym zdobywamy wiedzę, ale też nawiązujemy w niej relacje, spędzamy czas 
ze znajomymi, zostaliśmy pozbawieni tej możliwości.  

Pandemia przyniosła nagłe rozwody, bolesne rozstania, konflikty, 
problemy finansowe oraz przede wszystkim – zdrowotne. Koronawirus oznacza 
też zetknięcie się ze śmiercią – czytanie liczby zgonów, słuchanie złych wieści o 
członkach rodziny, strach o życie najbliższych oraz swoje. Niepokój budzi 
zwykłe przeziębienie, bo może to jednak ,,to”?  

Prawdziwe oblicza ,,przyjaciół” ujrzały światło dzienne, podjęte zostały 
ciężkie, lecz potrzebne decyzje. Pandemia zweryfikowała wszelkie relacje, 
skłoniła do analizy i pożegnań. Zanikły więzi, a małżeństwa oraz całe rodziny 
zostały poddane próbie, którą jest izolacja. Problemy ekonomiczne powodują 
napięcia, które w miarę upływu czasu tylko się nasilają. Kłótniami 
odreagowujemy stres, który rośnie przez ograniczone możliwości wypoczynku, 
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relaksu. Ta sytuacja jest trudna dla wszystkich, lecz nie będzie przecież trwała 
wiecznie, a nasze działania, zachowania i decyzje będą miały też swoje skutki 
po pandemii.  

Kiedy to się skończy? Nie wiem. Ale kiedyś znowu zjemy w restauracji, 
spotkamy się ze znajomymi w kinie, zobaczymy się ze wszystkimi bliskimi 
podczas Świąt, pójdziemy na imprezę do klubu, a wokół nas będzie tłum ludzi, 
nie będziemy już wykonywać testów przed wylotem do innego kraju. Pewnego 
dnia zdejmiemy maseczki, usiądziemy obok siebie, już bez dystansu 
społecznego i znów ujrzymy swoje uśmiechy.  
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