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Niedziela, 28 II 2021r. 

   Nadszedł dzień pierwszy prowadzenia pamiętnika. Niedziela. Jest dość ciepły (jak na zimowy) dzień, gdyż na polu 

jest aż 8 stopni, przynajmniej tak wskazuje termometr za oknem. Na moje nieszczęście cały śnieg, który jeszcze 

niedawno leżał całymi zaspami otulając świat swoją mroźną poświatą już zdążył stopnieć. A to pech! Akurat na ten 

weekend umówiłam się z koleżanką na sanki. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość spędzenia wolnego czasu 

poza domem, aczkolwiek długie chodzenie po galeriach, czy umawianie się z kimś w odwiedziny w tym niepewnym 

czasie zagrożenia epidemiologicznego uważam za bynajmniej nieodpowiedzialne w stosunku do swojego zdrowia. 

Dobrze, dobrze, kończę już z tymi wyniosłymi słowami. A więc co pozostało mi do roboty? -Ha! Na pewno nie 

nudzenie się. A może by tak... Pograć na gitarze! Zabieram się więc do strojenia mojego instrumentu, a zaraz potem 

zaczynam brzdąkać ulubione melodie. Ale hola, nie tak prędko! Jak przystało na moje szczęście, coś musiało się 

zepsuć. Otóż pękła mi struna. Ta przeklęta H2 (duga struna wiolinowa w gitarze klasycznej) niczym bicz Indiany 

Johnsa zawinęła w powietrzu pięknego ślimaka wydając z siebie fałszywe brzdąknięcie i zawisła luźno. Niestety nie 

miałam struny na zmianę, a mój ulubiony sklep muzyczny w niedzielę o tej porze jest już zamknięty. W tej sytuacji 

pozostało mi albo grać w gry video, albo przeczytać kilkanaście stron zadanej mi lektury. W efekcie udało mi się 

zrealizować i granie, i czytanie. Tak oto zakończył się pierwszy dzień malowania mojej codziennej rutyny za pomocą 

słów. Mam nadzieję że jutro bardziej dopisze mi szczęście. 

Poniedziałek, 1 III 2021r. 

   W dniu dzisiejszym nie było mi dane długo pospać, dlatego że od godziny 8.00 rozpoczynam naukę zdalną, niestety 

od lekcji wychowania fizycznego. No może nie tak niestety, w końcu rozpoczynanie dnia poranną gimnastyką to 

dość zdrowy nawyk. Tak czy inaczej nie zmienia to faktu że pod koniec lekcji o godzinie 15.10 okropnie bolały mnie 

plecy. Uczenie się przez tyle godzin przed ekranem komputera to istny koszmar. Pomijając wszystkie nieznośnie 

problemy techniczne, zrozumienie nowych zagadnień słuchając nauczyciela siedzącego po drugiej stronie monitora 

graniczy z cudem. Ach... co ja bym dała abyśmy mogli już wrócić do nauki stacjonarnej. Co więcej w tym męczącym 

poniedziałku wcale nie dopisało mi szczęście jak to wczoraj planowałam. Niestety pokłóciłam się z dwójką moich 

najlepszych przyjaciół. Niestety dogadanie się z innymi osobami przez Internet, do czego zmusza nas lockdown 

graniczy z cudem. Jedyną pozytywną informacją, którą dziś otrzymałam jest sms od mojej cioci, która jako 

pracownik szpitala dostała już drugą dawkę szczepionki. Uff! Co za ulga, że przynajmniej tempo szczepienia w 

naszym kraju ulega poprawie. Mam nadzieję, że to polepszy sytuację epidemiologiczną. I tym pozytywnym akcentem 

udało mi się zakończyć kolejny dzień prowadzenia pamiętnika.  

Wtorek, 2 III 2021r. 

   Dzieńdoberek! Dzisiaj obudziłam się odziana w wyjątkowo dobry humor. Może to przez dzisiejszą piękną pogodę? 

A może przez to, że dni biegną ku wiośnie, a zarazem ku moim urodzinom? Tak, czy inaczej miałam całą masę siły 

do nauki, a gdy skończyłam moje obowiązki domowe postanowiłam, że jeżeli mam tyle wigoru to pomogę rodzicom 

i pojadę na zakupy spożywcze. Oby tylko do sklepu nie było zbyt dużej kolejki, ponieważ zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami, na terenie supermarketów, może przebywać mniej osób, niż przed pandemią. Ubrałam się więc w 

kurtkę, założyłam na głowę czapkę i co najważniejsze ubrałam na twarz maseczkę. Gdy już byłam gotowa 

energicznie zbiegłam po schodach i wpadłam do piwnicy, aby wziąć mój rower. Po długim czasie zimowym, gdy 

rower nie był używany część powietrza uszła z opon, więc musiałam je trochę podpompować. Następnie wyruszyłam 

w kierunku sklepu. Gdy dojechałam na miejsce, nie było wcale długiej kolejki, jakiej się spodziewałam. Przed 

wejściem stało zaledwie dwie osoby. Myślę, że nie ma potrzeby rozdrabniać się nad przybliżaniem poszczególnych 

czynności, jakie wykonywałam kupując produkty z listy, więc przejdę od razu do tego że spakowałam zakupy do 

koszyka w rowerze i dojechałam do domu. Na szczęście przynajmniej dziś nie przydarzyła mi się jakaś 

nieoczekiwana niespodzianka. Wreszcie jakiś zwyczajny (co prawda mniej ciekawy od tych niezwyczajnych) dzień. 

Do wieczora w zasadzie tylko czytałam książkę i grałam. A teraz- kładę się spać, aby z zapasem energii jutro 

rozpocząć nowy dzień. Dobranoc! 

Środa, 3 III 2021r. 

   Dzisiaj poranek nadszedł nieubłagalnie szybko. Musiałam wstać o godzinie 6.10. Dziesięć minut po godzinie 

szóstej rano! Byłam dosłownie nieprzytomna. Powodem tej wczesnej pobudki były ranne zajęcia dodatkowe z 

chemii, które odbywają się 10 minut po siódmej. W zasadzie to tak wcześnie rano byłam tylko pozornie obudzona. 

Większa część moich myśli dalej błądziła bo bezkresnej krainie snów... Ach... Co ja bym dała by móc znów 



wskoczyć pod kołdrę i wtulić głowę poduszkę, zamiast wpatrywać się w zeszyt pisząc konfigurację elektronową 

atomów i jonów. Na szczęście późniejsza lekcja wf-u pozwoliła mi trochę się ocknąć po wczesnym wstaniu. Niestety 

słyszałam ,że liczba zakażeń koronawirusem wciąż wzrasta. Bardzo mnie to martwi. Pod koniec dnia wzięłam się za 

wykonywanie pracy, którą mamy namalować na lekcje plastyki. Mieliśmy namalować obraz stylem informel 

(tłumacząc w skrócie, to potocznie abstrakcja). Chwyciłam więc za pędzel farby, szpatułkę... I omal nie zapomniałam 

o podkładce! Mimo wszystko kolorowa farba i tak była na całym biurku i części podłogi. Po skończonej pracy 

miałam całą masę sprzątania. Na szczęście mój trud się opłacił i dostałam bardzo dobrą ocenę. To w zasadzie 

wszystko, jeśli chodzi o ten dzień. Jednym słowem: nuda. Jutro na szczęście pojadę na moją działkę rekreacyjną. Już 

nie mogę się doczekać! Obiecuję, że wszystko opiszę. A teraz- papa, do jutra! 

Czwartek, 4 III 2021r. 

   A więc jak wczoraj powiedziałam, tak się stało! Pojechałam na działkę z rodzicami zrobić porządki po stopniałym 

śniegu. Myślę, że dobrym pomysłem będzie pominięcie całej porannej rutyny łącznie z nauką. Jak już przyjechaliśmy 

na działkę wokoło unosiła się niesamowita, nostalgiczna aura. Było bardzo cicho, dosłyszalny był tylko szum drzew 

na drugim brzegu, kołyszących się w rytm wiatru. Za ogrodzeniem płynie Wisłok, co nadaje całemu krajobrazowi 

spokój i coś na kształt jednostajności przemijania... Sama nie wiem jak to niesamowite miejsce lepiej opisać. W 

każdym razie jak co roku przyjeżdżam tu po długim zimowym okresie czuje, jak wszystkie wspomnienia ze 

słonecznych dni wiosny i lata powracają i czekają by mogły odtworzyć się na nowo tego roku. To dla mnie naprawdę 

niesamowita chwila i choć dzieje się co roku w marcu, odkrywam ją na nowo. To naprawdę niecodzienne doznanie. 

Mogę znowu pohuśtać się na huśtawce i hamaku, których nie widziałam od kilku zimnych miesięcy i wiem, że 

otwiera się sezon kolejnych barwnych dni spędzanych w tym miejscu. O jejku.. Aż zakręciła mi się łezka w oku. Po 

tej chwili, gdy czas zaczął znów płynąć w tempie teraźniejszości i przestał zakręcać meandrami do ubiegłego sezonu 

letniego zaczęłam zbierać opadłe gałęzie i grabić ubiegłoroczne liście. Pomogłam też tacie naprawić zerwane 

ogrodzenie wybiegu dla mojego królika. Jest jeszcze za wcześnie, by zaczynać jakieś prace na grządkach z kwiatami, 

ponieważ bardzo prawdopodobne, że jeszcze spadnie śnieg, więc nie zajęło mi i rodzicom dużo czasu wykonanie 

wszystkich potrzebnych prac. Wkrótce pojechaliśmy do domu około godziny 17.00. To był naprawdę wyjątkowy 

dzień, jakich mało. Zapadł już wieczór i dzień się kończy. Jutro na pewno wrócę do pisania z kilkoma przeżyciami, 

które będzie trzeba ubrać w słowa, choć myślę, że nie będą tak wyjątkowe jak z dzisiaj.  

Piątek, 5 III 2021r. 

   Zaczęłam dzień jak zwykle zdalną nauką. Od godziny 15.00, kiedy skończyłam odrabiać lekcje zaczęłam 

przygotowywać się do wyjazdu do stajni. Miałam dziś umówioną jazdę konną, jak co tydzień w piątek. Z tego 

względu właśnie uwielbiam piątki! Kończy się tydzień, zaczyna weekend, na dodatek jadę do stajni robić to, co tak 

kocham-jeździć na konikach. Idealne połącznie. Dziś jeździłam na koniu o imieniu Ninja. Tak więc wzięłam szczotki 

i zaczęłam go czyścić. Następnie założyłam mu czaprak, siodło i ogłowie. Gdy już weszliśmy całą grupą na 

ujeżdżalnie wyrównałam strzemiona, podciągnęłam popręg i zaczęłam jeździć. Instruktorka ułożyła nam tor z drągów 

i pachołków. Wraz z Ninja przejechaliśmy ten tor we wszystkich trzech chodach i szło nam naprawdę bardzo dobrze. 

Po skończonej lekcji odprowadziłam konika do boksu i go rozsiodłałam. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego 

treningu, ponieważ kilka razy udało mi się przejechać bezbłędnie układ. Gdy już wróciłam do domu byłam bardzo 

zmęczona, ale na szczęście znalazłam jeszcze trochę chęci na pisanie pamiętnika. Cieszę się, że juto sobota i nie 

muszę się przygotowywać do szkoły.  

Sobota, 6 III 2021r.  

   Tak oto nadszedł ostatni dzień prowadzenia pamiętnika. Sobota. W dniu dzisiejszym wybrałam się z rodzicami na 

spacer do lasu. Co prawda uważam, że nie jest to zbytnio pasjonująca czynność i trochę nudna, ale mimo wszystko 

świetnie spędziłam te czas. Przechadzaliśmy się malowniczą ścieżką wzdłuż której rosły rozmaite drzewa, a co 

kawałek ukazywały się niewielkie polanki. Po powrocie do domu zabrałam się do nauki i odrabiania zadań z wczoraj. 

W sobotę często robię porządki u siebie w pokoju, więc pościerałam kurze i poodkurzałam. W taki sposób minął mi 

dzień. Jutro została jeszcze wolna niedziela, a po niedzieli niestety znowu wracam do codziennej nauki przed 

komputerem, co wiąże się z dużym zmęczeniem. Bardzo chciałabym, żeby pandemia skończyła się jak najszybciej i 

zostały otwarte szkoły, a także zniesiono obostrzenia. Niestety z tego co wiem na dzień dzisiejszy zakażenia wcale 

nie maleją, aczkolwiek mam nadzieję, że program szczepień poprawi sytuację. No cóż, na wszystko potrzeba czasu, a 

z tego co widać po roku od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce będziemy musieli jeszcze sporo 

poczekać do powrotu do normy. Na razie pozostaje nam przestrzeganie obostrzeń, noszenie maseczek i ograniczenie 

spotykania się z ludźmi do minimum. Tylko w taki sposób możemy powstrzymać wirusa.  
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