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KORONAWIRUS SARS-COV-2, CZYLI COVID-19, 
KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT, NASZ ŚWIAT

P odziękowania dla wszystkich pracowników socjalnych, także dla tych 
pracujących w rozszerzonej pracy socjalnej, dla wszystkich, z który-

mi dane mi było pracować, dla wszystkich koleżanek oraz kolegów z pracy 
i  spoza niej, którzy mieli odwagę rozmawiać na temat trudny, na temat 
egzystencji psychicznej i fizycznej w czasie pandemii. Podziękowania dla 
wszystkich, z którymi mogłam dzielić się rozmową, dla wszystkich, których 
spotkałam na swojej drodze w tym jakże trudnym czasie.

CZAS PRÓBY 

Jak mówić o pandemii, o COVID-19, niekończącej się śmierci, o nowych 
przypadkach zakażenia, o życiu w cieniu zarazy, o pomocy potrzebującym? 
Relacjonować, trzymać się faktów, czy ubierać zdarzenia w metafory? Kar-
mić tego, co czyta, nadzieją, a może zupełnie mu ją odebrać? Czy jest coś, 
o  czym w kontekście pandemii mówić nie wypada albo nie wolno? I  co 
zrobić z  tymi wszystkimi zdarzeniami, które zaistniały w miejscu pracy, 
miejscu, z którym wciąż jestem związana? Między innymi na te pytania 
musiałam sobie odpowiedzieć, spisując moje przeżycia, nie daję sobie jed-
nak żadnego usprawiedliwienia…

POCZĄTEK… TEGO, CO ZMIENIŁO WSZYSTKO: 
MARZEC 2020 ROKU

Mam plany na wakacje, plany, co zmienić w domu, co kupić, marzenia te 
małe i te większe, całą listę, robię ją zawsze drugiego stycznia każdego no-
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wego roku. Nie zdążyłam nic zrealizować, nie mam już planów, nie mam 
marzeń, nie mam już listy, żyję dniem dzisiejszym, maseczka, rękawiczki, 
płyn dezynfekcyjny, oto moje nowe atrybuty, nowe rytuały, nowe plany, 
jakże inne, przewartościowane, przyziemne, nigdy bym nie pomyślała, 
a nawet jeśli tak, to bym je wyśmiała. Teraz najważniejsze jest to, gdzie 
kupić maseczkę, której na rynku już nie ma, a  jeśli gdzieś się pojawia 
ten deficytowy towar, to w tak wysokiej cenie, jakby był niezbędny do 
przeżycia, jakby był jedynym lekarstwem, antidotum na śmierć, Świętym 
Graalem. Nie używam już żadnych perfum, nie noszę żadnych pierścion-
ków, żadnych naszyjników, wisiorków, bransoletek. Minimalizm w ma-
ke-upie, tylko żeby podkreślić oczy, nie mogę z tego zrezygnować. Tak, 
teraz oczy są najważniejsze, one przejęły rolę całej twarzy, one mówią, 
uśmiechają się lub smucą, one płaczą, krzyczą. Jak to powiedział klasyk – 
„są zwierciadłem duszy”.

Przedwiośnie i wiosna, dwie najpiękniejsze pory roku, kiedy wszystko 
budzi się do życia, przeszły obok mnie, zajętej szaleńczym tańcem ze śmier-
cią, niechcianą śmiercią, kiedy życie zachłannie łapie każdy oddech, nie 
patrząc dookoła. Mignęły mi żółte forsycje, konwalie i kwitnące kasztany, 
fioletowe bzy, żonkile i  tulipany, białe narcyzy. Nie czułam ich zapachu, 
zniewalającego, pięknego, pobudzającego wszystkie zmysły, nie czułam, jak 
budzi się życie, zakuta w  swoją zbroję przeciw niewidzialnemu wrogowi, 
a przyroda żyła nadal, nie zważając na nic, wchodziła w swój odwieczny 
cykl i rytm, w swój taniec życia.

Nie wierzę, że to się dzieje. Jak senny koszmar, w otchłań niechcianej 
śmierci świat się pogrąża. Świat nie może istnieć bez katastrof. Niech ktoś 
mi wskaże jedno pokolenie, które nie doświadczyło okrucieństwa w obo-
jętnie jakiej postaci. Nie myślałam, że też będę pokoleniem, które odciśnie 
się na kartach historii świata, historii ludzkości, pokoleniem, które choć nie 
przeżyło okrucieństwa wojny, doświadczy kataklizmu zarazy XXI wieku. 

Wcześniej słyszałam codziennie… o Syrii, Afganistanie, Afryce, o klę-
skach głodu, ludobójstwie, o powodziach, o tsunami, o wybuchu w elek-
trowni atomowej w Fukushimie, o głodzie w Korei, o wszystkim, co złego 
działo się na świecie, o umieraniu na raka, o katastrofach lotniczych i wy-
padkach drogowych, codziennie słyszałam o śmierci, lecz to, co mnie teraz 
dotyka, jest inne, bo jest moje, tylko moje, jakże osobiste, a ja jestem tym 
wybranym pokoleniem, aby zmierzyć się z niewidzialnym wrogiem, starając 
się przeżyć i nauczyć się żyć w innej, nieznanej rzeczywistości, bez recepty, 
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bez planu, próbując przewartościować oraz zmienić priorytety, w chaosie 
ułożyć sobie swój świat. Jakże to ciężkie, jakże to obce. 

Czekam upływu każdych czternastu dni, bo tyle czasu potrzeba, aby 
zaatakował nas ten niewidzialny wróg. Czekam, odliczam, i znów czekam 
i odliczam. Tak mija mi dzień za dniem w oczekiwaniu na wyrok lub uła-
skawienie. Nic już nie będzie takie jak przedtem, jak przed zarazą, nic, 
kompletnie nic, nawet my, nawet ja już nie będę taką samą osobą. Będzie 
inaczej, źle czy dobrze, tego jeszcze nie wiem, ale będzie inaczej. Dziw-
na jest taka myśl, że tego, co było, nie da się odbudować, że to stracone 
bezpowrotnie, żadnych planów, żadnych marzeń. Tylko dzień za dniem, 
egzystencja, dezynfekcja, dekontaminacja, dezaktywacja, dystans, normy 
sanitarne – oto nowe słowa. I jakże ważne, bardzo ważne jest przystosować 
się, jeszcze raz nauczyć się żyć w nowym świecie, w nowym jutrze. Nauczyć 
się świata niewidzialnego wroga. Brak zaufania, środki ostrożności, bariera, 
dystans społeczny, brak kontaktów, chaos, nagle podstawowe zasady higie-
ny stają się najważniejsze, stają się sensem egzystencji, chwytamy się wszyst-
kiego, żeby dać sobie i innym nadzieję. 

Nie, to się nie dzieje, napływają informacje, świat osacza złowieszcza 
perspektywa zbiorowej śmierci, Codogno1)… ktoś umiera w  domu, ktoś 
mieszka ze zwłokami bliskiej osoby, bo nie chcą tego zmarłego zabrać i po-
chować, bo już nie ma gdzie. To się nie dzieje i ta świadomość, że tak może 
być i tu, tu gdzie jestem ja. 

Nadal nie wierzę, że to rzeczywistość, nie mogę w to uwierzyć, nie chcę 
tak bardzo, nie chcę, nie mogę już słuchać o Codogno, o Lombardii, nie 
mogę tego zaakceptować, a jednak to prawda, to wszystko jest realne. Lom-
bardia na chwilę odebrała nam wszystkim nadzieję.

Myśli, gonitwa myśli, apele „zostań w domu”, jestem gotowa, tak, je-
stem gotowa na obywatelską kwarantannę. Biorę urlop, od 14 do 28 marca 

1) Przyszłym czytelnikom warto przypomnieć, że w Codogno 20 lutego br. wykryto 
pierwszy we Włoszech przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zob. B. Hlebowicz, 
Codogno: miasteczko, które jako pierwsze wypowiedziało wojnę epidemii, https://wyborcza.
pl/7,75399,25785041,codogno-miasteczko-ktore-jako-pierwsze-wypowiedzialo-wojne.
html (dostęp: 17.10.2020). W Polsce oficjalnie potwierdzono wystąpienie pierwszego przy-
padku 2 marca, zob. K. Kołodziejczyk, Koronawirus w Polsce. Zarażony mężczyzna wrócił 
z Niemiec z festiwalu karnawałowego, https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-za-
razony-mezczyzna-wrocil-z-niemiec-z-festiwalu-karnawalowego-6485233057548417a, 
dostęp 17.10.2020 (przypis od redakcji).

https://wyborcza.pl/7%2C75399%2C25785041%2Ccodogno-miasteczko-ktore-jako-pierwsze-wypowiedzialo-wojne.html
https://wyborcza.pl/7%2C75399%2C25785041%2Ccodogno-miasteczko-ktore-jako-pierwsze-wypowiedzialo-wojne.html
https://wyborcza.pl/7%2C75399%2C25785041%2Ccodogno-miasteczko-ktore-jako-pierwsze-wypowiedzialo-wojne.html
https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-zarazony-mezczyzna-wrocil-z-niemiec-z-festiwalu-karnawalowego-6485233057548417a
https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-zarazony-mezczyzna-wrocil-z-niemiec-z-festiwalu-karnawalowego-6485233057548417a
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2020 roku jestem w domu. Zakładamy WhatsApp, tylko dla nas, niewiel-
kiej grupy, tylko 10 osób, telefon rozgrzewa się do czerwoności, każdy chce 
coś powiedzieć, wie, że pozostali go przeczytają. I tu dopiero nas poniosło, 
robiliśmy różne rzeczy… pocieszaliśmy się, rozśmieszaliśmy się, przekazy-
waliśmy sobie jak korespondenci wojenni najświeższe oraz najważniejsze 
informacje z kraju i ze świata, mocno się wspieraliśmy, bardzo mocno.

TAK, DZWONIĘ DO KIEROWNIKA 

Dzwonię do pracy, mówię, że jestem gotowa, gotowa do pracy, mogę „iść 
w miasto”, mogę pomagać, jestem gotowa, nie myślę o sobie, coś każe mi 
stanąć w pierwszej linii „na barykadzie”. Tytuły: Pożegnanie z Marią, Ko-
lumbowie. Rocznik 20, Śmierć po raz pierwszy, Śmierć po raz drugi i  Ży-
cie, Zdążyć przed Panem Bogiem przelatują mi przez głowę, sięgam po nie 
i czytam, nie wszystkie, nie całe, wyrywkowo, po co, nie wiem, żeby do-
świadczyć jedności, dowiedzieć się, znaleźć receptę, rozwiązanie na to, jak 
przeżyć. To zabawa czy rzeczywistość, wciąż jestem na pograniczu wiary 
i braku akceptacji rzeczywistości.

Wróciłam do pracy z  obywatelskiej kwarantanny, założyłam maseczkę 
i  rękawiczki, chociaż jeszcze nie było obowiązku, mówiono zaś, że to nie 
chroni ani nie zabezpiecza, ja jednak miałam odmienne zdanie. Skoro tak 
wiele wkładamy wysiłku, chociażby poświęcając urlop na domową kwaran-
tannę, to dlaczego by nie poświęcić coś więcej na tak prozaiczne zabezpie-
czenie. Głupie uśmiechy, docinki, tak wygląda niska świadomość społeczna. 

Słyszę, że moja postawa nie spotkała się ze zrozumieniem, wręcz z szy-
derstwem, dochodzą mnie głosy: „Po co marnować urlop, jak nic się nie 
dzieje”, „Po co chodzić w maseczce, przecież to śmieszne, przed niczym nas 
nie chroni, a wręcz przeciwnie”. A jednak miałam rację, za późno weszły 
w  życie nakazy i  apele, miałam rację. Teraz szydercy milczą, zasłaniając 
twarze, chowając się za maseczkami. 

Ogłoszono czas pandemii, inna jakość życia, inna jakość pracy i wciąż 
towarzyszący strach, strach o siebie, o bliskich. Ale to inny rodzaj strachu, 
to strach o życie, nie o to, czy ktoś z nas zachoruje, lecz o to, czy przeżyje, 
czy będzie żyć, czy jeśli już zachoruje, to czy zwycięży. To strach niewy-
obrażalny, paraliżujący. Napisałam testament. 

Aneks do umowy dostaliśmy w dniu 7 kwietnia 2020 r., będziemy pra-
cować zdalnie, rotacyjnie, jeden na jeden. Praca zdalna, jakież nieznane 
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i obce dla pracownika socjalnego, ale okazuje się rzeczywiste. Znów po-
dzielone zdania, jedni chcą, inni nie. Nieznane więc obce, więc trzeba się 
będzie przyzwyczaić, ale my nie lubimy zmian, no cóż, trzeba to trzeba. Nie 
mamy zapewnionego sprzętu służbowego, nawet telefonów służbowych, 
wpisujemy nasze prywatne adresy mailowe, prywatne numery telefonów 
komórkowych. Niektórzy znaleźli sposób blokowania numerów, jednak nie 
wszystkie sieci komórkowe są przygotowane na takie manewry. 

Postanowione: w pracy zdalnej będziemy używać swojego sprzętu pry-
watnego, swoich prywatnych komputerów i swoich prywatnych telefonów 
komórkowych, inwestuję więc w stary aparat telefoniczny, pakiet startowy 
i doładowania. Pierwsze dni, zaczynam, pierwsze telefony, pierwsze rozmo-
wy z klientami, robię notatki, czytam publikacje, jedna kawa, druga kawa, 
nic więcej prócz rozmowy. Jeden dzień w pracy w ośrodku, drugi dzień 
pracy zdalnej w domu, rotacja. I tak ma być do 31 maja 2020 r. Trudno 
się przyzwyczaić, ale zapał oraz zaangażowanie nie słabnie. Dużo dzwonię 
do klientów, rozmawiam, ja tego potrzebuję i widzę, że oni też, wszyscy 
zamknięci w domach, dziczeją, brak drugiego człowieka rodzi głupie po-
mysły, jesteśmy castaway, outside the world wszyscy, wszyscy. 

Dzwonię do moich klientów, do ofiar przemocy z procedury Niebieskiej 
Karty, i nie mogę im spojrzeć w oczy, nie mogę obserwować ich twarzy, ru-
chów, mowy ciała. Tylko słucham i staram się przypomnieć sobie ich głos, 
ten znany mi ze spotkań, bo nie wiem, czy rozmawiając ze mną, są bez-
pieczni, czy rozmawiając ze mną, są sami, czy to, co słyszę, to prawda czy 
nie, czy to zastraszenie. Staram się bardzo, inne pytanie, inne wątki, inny 
kontekst, jak saper po omacku po polu minowym, jak na kamienistym 
brzegu pełnym jeżowców. I obietnica, że za kilka dni znów zadzwonię. I jak 
nigdy dotąd, niektóre z tych osób dzwonią same, uwierzyły, że nie są same 
w tym jakże odmiennym, dziwnym czasie. 

Jest następny dzień, ten w pracy w ośrodku, jesteśmy dwie w pokoju 
i  tak zostanie do końca rotacji, szybka wymiana informacji oraz wrażeń, 
ale trzeba zabrać się do pracy. Zazwyczaj jest nas cztery w małym pokoiku, 
zazwyczaj jest gwarno, dzwonią telefony, rozmawiamy z klientami, rozma-
wiamy ze sobą, żyjemy pracą. Teraz jest cisza. Cisza na ogarnięcie poprzed-
niego dnia, na zrobienie notatek i sprawozdania z pracy zdalnej. Za chwilę 
zaczną dzwonić telefony i  dostanę listę osób objętych kwarantanną oraz 
izolacją domową, świeżą, dostarczoną zaszyfrowanym mailem z sanepidu. 
Zaproponowano mi, abym w dni, w których będę pracować w ośrodku, 
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dzwoniła do osób objętych izolacją domową i kwarantanną, zgodziłam się 
bez wahania. 

Muszę zdążyć zadzwonić do każdego i  spytać się, czy nie potrzebuje 
pomocy. Wszystko, co robiłam w domu, muszę nanieść na papier i „wkle-
pać” w komputer, założyć segregator pod nazwą „Praca zdalna COVID-19” 
i regularnie dawać kierownikowi do sprawdzenia, czy aby się nie leniłam, 
czy nie za dużo kawy wypiłam, czy nie wyszłam na zakupy, czy nie poszłam 
do koleżanki bądź nie pojechałam do rodziny, choć to wszystko jest zabro-
nione. Po kilku dniach sprawdza nas dyrekcja i zapoznaje się z naszą pracą 
zdalną, czy nie za mało zrobione. 

Dni ciągną się w nieskończoność, zlewają się w jeden długi dzień, tracę 
rachubę, nie wiem, czy wczoraj był czwartek czy piątek, a może środa, praca 
zdalna, rotacyjna, dzień tak, dzień tak, nie do wytrzymania, nie wiem, jaka 
data dziś jest. Już mylą się dni, wszystko zlewa się w jedno.

Po kilku wykonanych telefonach usłyszałam… 
– Po co rozmawiasz z nimi, pytaj tylko o  to, czy potrzebują pomocy 

czy nie, inni pracownicy jak dzwonią do ludzi na kwarantannie, to szybko 
„obdzwaniają” listy, pytają, czy potrzebna pomoc i to wszystko. Nikt nie 
pyta się o nic więcej, nikt nie rozmawia.

Konsternacja…
– Ty to pytasz się o wszystko, jak się czują, a oni Tobie opowiadają. Py-

tasz, czy mają znajomych, przyjaciół, sąsiadów, rodzinę, jak sobie dają radę, 
rozmawiasz z nimi… po co? – usłyszałam ponownie

– Po co? – odpowiadam…
– Po to, że oni tego potrzebują tak samo bardzo, jak bardzo ja tego po-

trzebuję – odpowiedziałam.
Nie mogłam przecież inaczej, tam po drugiej stronie słuchawki byli ludzie, 

odbierałam ich inaczej niż klientów ośrodka. Uświadomiłam sobie, że oni są 
realni, że pewnie nigdy nie zobaczę ich twarzy, ale oni nigdy nie zapomną, że 
ktoś z nimi rozmawiał. Jedni byli przygaszeni, niechętni do rozmowy, inni 
chcieli, bardzo chcieli rozmawiać, mieli prozaiczne problemy, które w tej sy-
tuacji urastały do miary megaproblemów, opowiadali, jak przedostawali się 
z odległych zakątków świata, jak uchodźcy, gnani nienazwaną siłą, aby do-
trzeć do bezpiecznego lądu, tak im się wydawało, samotni docierali do nie-
znanych portów lotniczych, pociągami, autobusami, do obcych dworców, do 
nieznanych miast, wszystkimi możliwymi środkami komunikacji, aż wresz-
cie z tobołkami, pieszo przez most graniczny, który ciągnął się w nieskończo-
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ność, i jeszcze tylko trochę, do mojego miasta, do swojego lub nie swojego, 
do bezpiecznej przystani. Granice państw zamknięte. 

Chcieli opowiadać, a  ja choć miałam ograniczony czas, słuchałam, 
a moja głowa puchła, mój mózg nie był w stanie już pomieścić tych słów, 
tych historii. To jak z wiedzą przed egzaminem, jest kres i nic już nie za-
pamiętasz, ale teraz pamiętam wszystkich, przewijają się przez moją głowę, 
dorabiam im twarze, wymyślam miejsca, w których ich słyszę. Wiem, że 
niektórzy nie dotarli, nie udało im się albo też nie mieli wystarczająco dużo 
środków finansowych, albo też nie mieli po co i do kogo wracać, zostali 
więc gdzieś tam, daleko, uporządkowali sobie swoje życie na nowo, zostali 
i nie wrócą, bo do tej inności, nowości zmusiła ich siła wyższa, na nowo 
poukładali sobie świat.

Rozmawiałam w moim języku ojczystym, ale też po rosyjsku. Po latach 
mogłam odświeżyć język, który zdawałam na maturze jako ustny i pisem-
ny. Przecież miałam zdawać na filologię rosyjską, zauroczona wówczas me-
lodyjnością tego języka. W przeszłości, dawno temu pokochałam ten język. 
Ktoś kiedyś na wykładach w Instytucie Puszkina powiedział, że jest on jak 
pieśń, jest bardzo melodyjny, więc dlaczego by nie zacząć śpiewać. Jakież 
przyjemne uczucie powrócić do obcego języka i wiedzieć, że jest się rozu-
mianym, oraz usłyszeć na koniec:

– Большое спасибо.
Rozmawiałam też w  języku angielskim, choć uczyłam się go dawno, 

bardzo dawno, od szkoły podstawowej, i rozmawiam w tym języku tylko 
okazjonalnie, podczas wyjazdów wakacyjnych. 

Więc kiedy po raz kolejny przedstawiłam się po polsku, usłyszałam 
w słuchawce:

– I do not understand.
Nagle mętlik w głowie, dużo słów, dużo treści, jak zacząć, jak wyrazić, 

co chcę przekazać, rozmowy telefoniczne w języku obcym są z zasady trud-
ne.

Nie widzę, ale słyszę, wyobrażam sobie twarz, dopasowuję głos do wy-
myślonej na poczekaniu postaci i powoli zaczynam…

– …so, talk to me, I hear you, talk to me… where are you from? 
I słyszę odpowiedź:
– Sweden… 
Ta osoba musi mówić po angielsku, bo ja nie znam szwedzkiego, ja 

muszę mówić po angielsku, bo ona nie zna polskiego. I tak dwoje ludzi 
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mówi do siebie w języku nieojczystym dla nich, obcym, ale rozumieją się, 
to ich zbliża. 

I pada proste pytanie, którego bym nigdy nie zadała i nigdy przedtem 
nie zadałam. Wybrzmiewają słowa, które są w słownikach tak na wszelki 
wypadek… 

– Do you need help? …do you need something? – mówię.
– No, I am fine… – pada odpowiedź po drugiej stronie.
…i śmiech taki inny, ulgi, ogromnej ulgi… tam po drugiej stronie słu-

chawki. Rozmowa toczy się niespodziewanie łatwo.
I na koniec rozmowy słyszę: 
– Thank you so much, …so much…
Za co? Za to, że w obliczu pandemii podniosłam słuchawkę telefonu 

i człowiek po drugiej stronie, obcy, w obcym kraju, zamknięty w czterech 
ścianach, odseparowany od wszystkich, mogący rozmawiać przez telefon 
tylko z  rodziną lub przyjaciółmi, którzy są daleko, gdzieś bardzo daleko 
i czekają na niego, będący tu, czekający na wolność jak na koniec wyroku, 
nagle w tym obcym kraju usłyszał dzwoniący telefon i pytanie, czy potrze-
buje czegokolwiek… czy potrzebuje pomocy, to, to właśnie pytanie. Ten 
telefon był pomocą, dał mu wiarę oraz wytrwałość, aby doczekać do końca 
i nie zapomnieć, i zapamiętać. 

Takich telefonów było wiele, już nawet nie pamiętam wszystkich, bo 
nie sposób spamiętać. Jedni byli cisi, przygaszeni, nie mówili za wiele, 
inni rozmowni, jakby czekali, aż ktoś zadzwoni, ale nie było osoby, która 
na koniec by nie dziękowała za tę krótką rozmowę, nie lakoniczną, nie 
szybką, bo jeszcze zostało może 70, może 150 adresów i tyleż telefonów, 
lecz prostą i  życzliwą rozmowę, przesyconą troską o  innego człowieka. 
Niektórzy byli chorzy lub mieli objawy choroby, różne objawy, chcieli 
o tym mówić, bo z nikim nie mogli, telefony do służb były zajęte, a jak 
już zdołali się dodzwonić, to zajmowali 178 miejsce lub dalsze w kolejce 
oczekujących na połączenie. Nikt nie wiedział, co robić, gdzie dzwonić, 
aplikacja nie działała tak, jak powinna, policja przyjeżdżała lub nie, po-
mysły służb rodziły się na gorąco, a oni siedzieli w swoich bądź nie swoich 
domach zamknięci, odcięci od świata i  czekali, bali się niezmiernie, że 
umrą któregoś dnia, nie dodzwonią się nigdzie, nie poproszą o pomoc, 
nie będą mieli siły, nikt o nich nie usłyszy. Szukałam wyjścia z labiryntu 
pytań, szukałam telefonów do kontaktu ze służbami inną drogą, mówi-
łam, że będzie po prostu dobrze, że będzie dobrze. Ktoś zapytał, co zrobić, 
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bo stłukł mu się termometr i wylała się z niego rtęć, zebrał ją do słoika, ale 
co dalej? No cóż, proszę o chwilę cierpliwości, proszę o zgodę na udostęp-
nienie numeru telefonu. Co robić? Myśl, szybko myśl! Dzwonię do straży 
pożarnej, opowiadam, co się stało, przekazuję numer. Obiecują, że zajmą 
się sprawą. Oddzwaniam, pytam, czy straż dzwoniła. Tak, dzwoniła i już 
jest lepiej, już spokojniej, już po kłopocie. 

Powoli dopada mnie ból, ogarnia mnie, otula jak ciepły koc z  ostry-
mi wbitymi drzazgami. Bolą mnie mięśnie, bolą kości, każdy krok, każda 
zmiana pozycji to ból, nie mogę siedzieć, stać, nie mogę chodzić, podnieść 
ręki i jej opuścić, powoli przychodzi też inny ból, ból duszy. Jak boli dusza, 
boli okrutnie, nie mogę zebrać myśli, nie mogę spać, boję się usnąć, wszyst-
ko mnie drażni, wszystko wzbudza agresję, której nie rozumiem. Popadam 
w otchłań ciemności mojego umysłu, muszę się ratować, to jedno wiem. 
Było coraz gorzej z  dnia na dzień. Wizyta telefoniczna, lekarz, mężczy-
zna, po głosie rozpoznaję, że starszy, ma „kawał” życia za sobą, nie daje 
mi dokończyć, mówi krótko i zasadniczo, nie zrobimy nic więcej jak tyl-
ko zastrzyki, podwójna dawka, to neuralgia, mój układ nerwowy właśnie 
odłączył się, jakby ktoś wyjął wtyczkę z kontaktu.

Zdałam sobie sprawę, że ludzie, którzy nie szukają pomocy, ale tkwią 
w  tych stanach, z  których nie ma prostego wyjścia, po prostu wariują, 
wpadają w depresję, ciężką psychozę albo katatonię. To straszne, co może 
z ludzkim ciałem i naszym systemem nerwowym zrobić nasz mózg, może-
my się sami unicestwić. 

W domu była bardzo trudna sytuacja. Pomimo tego to właśnie w domu 
miałam ogromne wsparcie, które początkowo odrzucałam, potem zaczęłam 
znosić, aż wreszcie akceptować i w końcu brać, ale nie pełnymi garściami, 
jeszcze nie. W pracy oczekiwałam wsparcia w postaci prostych słów od mo-
ich przełożonych. Ja przesłałabym pracownikom maila, który brzmiałby tak: 
„Kochani będzie dobrze, przejdziemy przez to wszyscy razem, spotkamy się 
znowu wszyscy, tylko musimy wytrwać, siły i odwagi, wytrwałości, jestem 
z  wami, piszcie maile, będę odpowiadać, będziemy w  stałym kontakcie, 
wspieram was i wasze rodziny…” lub coś w tym stylu, ale była cisza, świdru-
jąca cisza, tylko nowe polecenia, sprawdzanie, czy aby nie za mało zostało 
zrobione, podejrzenia o kłamstwa i zaniechanie pomocy na rzecz klientów, 
wyjaśnienia na piśmie, wyjaśnienia do wyjaśnień, jakieś dziwne sprawy do-
tyczące spraw pracowniczych i znów wyjaśnienia, jakieś dziwne sprawy do-
tyczące finansów i znów wyjaśnienia oraz sprzeciw, dwa światy w jednym. 
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Wreszcie koniec, 1 czerwca 2020 roku, to koniec pracy zdalnej rota-
cyjnej, wszyscy wracamy do pracy w ośrodku. Czy są zabezpieczenia, czy 
będziemy bezpieczni – wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jednego dnia 
wszyscy powrócili, stęsknieni, spotykają się w pokojach, na korytarzach, 
rozmawiają, spieszą się, aby opowiedzieć swoje przeżycia, podzielić się wra-
żeniami, nie pamiętają już o sobie i o innych, nie pamiętają o dystansie, że 
nadal trzeba chronić to, co jest najcenniejsze – zdrowie, a z nim życie.

WSZYSCY WRÓCILIŚMY DO PRACY

Nic nie jest przygotowane, biurka jak stały, tak stoją, brak osłon z pleksi, 
co robić?! Wszyscy podejrzani o nosicielstwo, ogarnia nas schizofrenia: ma-
ski na twarzach, rękawiczki lateksowe na rękach, przemykamy do toalety, 
dezynfekujemy wszystko i wszędzie. Nikt nas nie wita, nikt nam nic nie 
mówi. Mijają kolejne dni, rozluźniają się obostrzenia, już prawie nikt nie 
nosi maseczki, a przecież znajdujemy się w przestrzeni publicznej i na doda-
tek zamkniętej. Nie wiadomo, kto gdzie bywa i z kim się spotyka po pracy, 
więc dlaczego taki egoizm? Ja noszę maseczkę. Jest ciężko, ale już się przy-
zwyczaiłam, czasem zastanawiam się, czy to mi w czymkolwiek pomoże, 
zabezpieczy mnie przed niewidzialnym wrogiem, lecz wtedy staje mi przed 
oczyma film dokumentalny z Codogno oraz z Brazylii i wiem, że śmierć jest 
realna, że pandemia, nienamacalna zaraza nadal trwa, tu i teraz, więc noszę 
maseczkę, ja i może jeszcze trzy osoby. To smutne.

Oswajamy się powoli z czymś nieznajomym, a jeśli stanie się znajome, to 
już nie będziemy się bać, przestaniemy się chronić, staniemy się otwartym 
celem. To niebezpieczne, tego się boję najbardziej.

Wreszcie nadszedł dzień, gdy klienci mogą wchodzić do ośrodka, do 
kasy i wchodzą pojedynczo z zachowaniem norm sanitarnych, ale co z tego, 
jak mamy wspólny korytarz, spotykamy się na nim z nimi, mijamy się bli-
sko, bo jest on wąski. Wszystko to fikcja, wielka fikcja. Musimy nadal dbać 
o nas samych, myśleć nad zabezpieczeniem siebie, jednak nic nie funkcjo-
nuje tak, jak powinno. 

Przyszła propozycja podtrzymania superwizji, ale zdalnie. Chętnie się 
zgodziłam, wreszcie będę mogła podzielić się moimi problemami z garst-
ką już znanych mi z realu ludzi. Proszę kierownika, kierownik przekazuje 
informację do następnego kierownika, ten do informatyka. Okazuje się, 
że w ośrodku nie ma dostępnego laptopa, nie ma też wolnego pomiesz-
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czenia, nikt nie myśli, żebym w połowie dnia pojechała do domu i sko-
rzystała z prywatnego komputera, bo tak już było podczas pracy zdalnej, 
miałam szkolenie z Niebieskiej Linii i było super. Sama dałam radę za-
instalować Zoom oraz uczestniczyć w szkoleniu. Informatyk narzeka, że 
aplikacja Zoom to jakiś zły pomysł, ale w końcu znajduje się laptop służ-
bowy kierowcy, który godzi się udostępnić mi swój pokój. Już jest prawie 
dobrze: rozpoczyna się superwizja, dobrze widzieć znajome twarze, poja-
wiają się też nowe osoby, jest prawie ok, ale coś jest nie tak, oni mnie nie 
słyszą. Szukam informatyka, mijają minuty, zabieram czas przeznaczony 
na superwizję, wreszcie informatyk ustawia głośnik, przeoczył ten drob-
ny element. Zaczynamy, lecz nie jest tak, jak powinno być podczas sesji. 
Kierowca wchodzi sześć razy, raz jego kierownik, dwa razy jakiś pracow-
nik, muszę tłumaczyć, że mam szkolenie. Raz kierowca wydaje artykuły 
biurowe pracownikowi.

 Nie, nie mogę się skupić, już koniec sesji, wszyscy mówią, co wynoszą 
z tego spotkania oraz jakie mają przesłanie, i słyszę po kolei, że są ze mą, 
żebym się trzymała, że będzie lepiej. Czyżby ta rzeczywistość, do której się 
przyzwyczaiłam, jak ofiara przemocy, stała się dla mnie codziennością, a dla 
innych jest czymś zupełnie abstrakcyjnym, innym, niewłaściwym? Czyżby 
oni dostrzegli to, co dla mnie stało się normą i  codziennością? Niestety 
sesja, w której uczestniczę, nie odbywa się zgodnie ze standardami superwi-
zji. Sesje powinny odbywać się w nienaruszalnym odosobnieniu, najlepiej 
w  oddzielnym pomieszczeniu, na drzwiach którego powinno wywieszać 
się tabliczkę z napisem, żeby nie przeszkadzać. Natomiast w ośrodku nie-
ustannie jestem rozpraszana przez osoby wchodzące do zorganizowanego 
pospiesznie pomieszczenia. Niestety nie mam możliwości zorganizować 
sobie dogodnych warunków na terenie ośrodka.

Zaczynam przecierać oczy ze zdumienia, zaczynam widzieć, ta sesja nie 
poszła na marne, uświadomiła mi, w  jak złym kierunku zmierzamy. Ta 
pandemia wywróciła nasz świat, świat naszej egzystencji, świat naszych 
wartości, zmieniła sposób postrzegania potrzeb innych ludzi i naszych.

Któregoś dnia w ośrodku podchodzi do mnie ochroniarz i pyta: 
– Taka Pani smutna ostatnio? 
Widać to pomimo maseczki!? Jak on zobaczył to, czego ja nie dostrze-

głam? O, pewnie zauważył to w oczach, w nich widać wszystko. 
– Czy Pani ma jakiś problem? Może Pani w jakiś sposób pomóc? – kon-

tynuuje. 
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– Nie wiedziałam, że to tak bardzo widać… dziękuję, dziękuję… – od-
powiadam.

Przychodzi podsumowanie tego okresu. Niestety oceniono naszą pracę 
gorzej niż miernie, dodatki motywacyjne zostały zminimalizowane. Za maj 
i czerwiec 2020 roku zabrano nam to, na co liczyliśmy, dając całych siebie, 
angażując się maksymalnie, przebudowując nasz cały system pracy, dając 
swoje prywatne komputery i prywatne telefony do dyspozycji pracodawcy. 
To boli, bardzo boli, taka niesprawiedliwość. Ale czy to jest niesprawiedli-
wość czy pokłosie strachu, niewiedzy, brak ustalonych z góry zasad, planu 
działania w kryzysie, dobrych praktyk, odpowiednio dobranych metod czy 
po prostu ludzkich uczuć?

Właśnie w  takich sytuacjach poznajemy nie tylko ludzkie oblicza, te 
prawdziwe, lecz także postawy, poglądy, właściwie czy też niewłaściwie po-
dejmowane decyzje, wartości, jakimi ludzie się kierują.

Zbyt mało, za mało, odchodzą kolejne osoby z pracy, składają wypowie-
dzenia, dokąd idą…? Jedni na zasłużoną emeryturę, może popracowaliby 
jeszcze, ale zmieniła się rzeczywistość i czas odejść, kiedy można, bo to może 
dobry czas, choć żaden nie jest dobry. Drudzy w międzyczasie znaleźli zrozu-
mienie oraz wsparcie w szerokim tego słowa znaczeniu u innych pracodaw-
ców, w  innych ośrodkach pomocy. Praca piętrzy się stosami, przybywa jej 
w zastraszającym tempie, ci, co odchodzą, nie przykładają już większej wagi, 
im już nie zależy. Otrzymuję informację, że już nie będę prowadzić rozsze-
rzonej pracy socjalnej, a przejmę z powrotem postępowania administracyjne. 
Nie oponuję, godzę się, nie boję się pracy, każda praca sprawia przyjemność, 
jest przecież wartością niezbędną w życiu człowieka, w życiu każdego z nas. 

Ale nie jest tak prosto, czekam, przeglądam teczki, akta nowych klien-
tów, choć nikt mi ich oficjalnie nie przekazał, rzucono je do szafy z ubrania-
mi w pokoju, w którym pracuję. Czekam, czas płynie nieubłaganie, nic się 
nie dzieje, konsultuję się więc z prawnikiem w Departamencie Prawa Pracy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo po prostu chcę wie-
dzieć, co powstrzymuje te decyzje. Odpowiedź jest krótka i jakże klarow-
na. Już wszystko wiem, więc czekam spokojnie. Zabrano teczki klientów, 
już dłużej nie mogły leżeć bezczynnie, trzeba przyznać pomoc. Robię więc 
to, co dotychczas. Nikogo nie zatrudniono, następny pomysł, aż w końcu 
polecenie, mam przejąć akta wszystkich klientów z rozszerzonej pracy so-
cjalnej z drugiego działu, bo pracownik jest na długotrwałym zwolnieniu 
lekarskim. Mam przejąć sama wszystkie akta bez protokołu przekazania. 
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Rozumiem, że w czasie pandemii wszystko działa inaczej, bez norm, bez re-
guł, być może… Noszę zatem sterty segregatorów z jednego końca ośrodka 
na drugi, nikt się nie kwapi, aby mi pomóc, no tak, przecież to inny dział. 
Nie znam spraw, nie znam klientów, nie znam ich problemów, to nic, robię 
listy nazwisk, adresów, numerów telefonów, robię protokół przekazania sa-
mej sobie. Dzwonię do pierwszych osób z listy i znów wyobrażam sobie ich 
postacie, dopasowuję je do głosów, rozmawiam, pytam, odpowiadam, nic 
więcej nie mogę zrobić, ale to dużo, bardzo dużo. Słucham tak prozaicz-
nych rzeczy, że ktoś pierwszy raz ukisił ogórki, ja odwdzięczam się zaufa-
niem i daję przepis na bułeczki, które też pierwszy raz zrobiłam. Ktoś inny 
właśnie ma czas dla siebie, więc robi „rundki” po lekarzach, bo nigdy nie 
było na to czasu albo nie za bardzo się chciało. Czas na podsumowanie i na 
decyzje, zamknięci w domach, wszyscy robią porządek, jedni z przedmio-
tami nagromadzonymi latami, a inni z życiem, które było kulawe od lat. 
Słucham o decyzjach dotyczących rozstania, trudnych, ważnych, nie mogę 
oceniać, mogę tylko dodawać odwagi i wspierać.

Czego nas to uczy? Uczy zwracania uwagi na codzienność, prozaiczność, 
na rzeczy proste, lecz jednocześnie ważne. Spoglądania na człowieka nie 
przez pryzmat stereotypów, utartych poglądów, przyklejonych „etykiet”, 
stygmatyzacji, uprzedzeń, patrzenia na człowieka tu i teraz, po prostu spoj-
rzenia na człowieka tak, jakbyśmy nigdy o nim nic nie wiedzieli, nie znali 
go, nie słyszeli o nim.

W LIPCU 2020 ROKU

Teraz, kiedy to piszę, staram się spisać wszystko, no może wszystko, nie-
których rzeczy nie pamiętam, z trudem je sobie przypominam, bo funk-
cjonowałam na granicy. Nie pamiętam zbyt wielu szczegółów, czas zaciera 
ślady. A może nie chcę pamiętać, może jak wielu ludzi po traumatycznych 
przejściach wyparłam część mojego życia z pamięci.

Wszechwładny stres opanował przecież ciało i duszę, zawładnął umy-
słem, funkcjonowanie stało się priorytetem, by przeżyć kolejny dzień. 
Wyprawa do pracy stała się wyprawą niemalże jak na K2, przestała być 
wyjściem do pracy. Dezynfekcja, zbroja, środki ostrożności, wstrzymany 
oddech – nasze życie to już inny wymiar. 

Dziś staram się żyć dalej, choć uwiera mnie gorset inności, powoli sta-
wiam niepewne kroki, uczę się chodzić na nowym gruncie, czasem zdejmu-
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ję po kryjomu zbroję i łapię haust powietrza, które pachnie inaczej, zupełnie 
inaczej. Nie wracam do tamtej mnie, bo już jej nie ma, zapominam, chcę 
zapomnieć, nie zapamiętać, nie mam czasu, nie marzę, nie robię planów, 
po prostu żyję i już. 

Czy to nas zjednoczyło? Nie sadzę. Teraz wiem, na co innych stać, jak 
się zachowują w obliczu takiej tragedii, jak działają, jakie emocje się uwal-
niają. Teraz mnie nie dziwi postawa różnych ludzi, o których do tej pory 
dowiadywałam się tylko z książek, którzy poświęcali swoje życie, walczyli, 
ukrywali się i zdradzali, donosili, którzy dla własnej korzyści robili strasz-
ne rzeczy albo z  tchórzostwa nie robili nic, którzy szli na śmierć w  imię 
wolności, wartości, idei, z nadzieją zwycięstwa. Teraz też widać wyraźnie, 
kto gdzie stoi, po której stronie barykady. Jakże wyraźnie klarują się ludz-
kie postawy, skrywane czy niedostatecznie dostrzegane wcześniej, bo po co 
mieliśmy je widzieć, kiedy było tak spokojnie, że zajmowaliśmy się tylko 
sobą. Następuje weryfikacja, to czas próby.


