
O antykoronowirusowych  
Świętach Bożego Narodzenia  

w krainie Pollandi 



Dzisiaj ponownie wracamy do Pollandi, by przyjrzeć się 
antykoronowirusowym przygotowaniom krainy do Świąt 
Bożego Narodzenia. Święta zbliżały się tam dużymi  
krokami, a koronostworkowa epidemia nie ustępowała. 
Ludzie nadal musieli przestrzegać królewskich zarządzeń,  
rzadko wychodzili z domów i bardzo się obawiali  
koronostworków.  



Tymczasem nadszedł okres przedświąteczny i trzeba  
było zacząć przygotowania do ważnych dla Pollandi 
świąt. Zwykle, jeszcze długo przed nimi wszyscy  
gromadzili zapasy, mamy wypiekały ciasta, tatusiowie  
je podjadali, a dzieci przygotowywały świąteczne  
dekoracje. 



Teraz wszystko było inaczej. Zapasy gromadziło się  
trudniej, bo każdy starał się rzadziej wychodzić  
do sklepu, w którym obok towarów na półkach mogły 
się usadowić koronostworki. Ludzie bali się, by się z nimi 
nie spotkać.  



Dodatkowo rada królewska Pollandi uchwaliła, że przy  
wigilijnym stole nie może spotkać się zbyt wiele osób. 
Wszyscy byli podenerwowani i zmęczeni koronostworkową 
epidemią. Każdy jednak chciał jakoś uczcić ten świąteczny 
czas. Ludzie zaczęli już wcześniej, przystrajać swoje domy  
i robić zakupy. 



Wielu przed wyjściem z domu przygotowywało sobie  
listy z potrzebnymi im produktami. Osoby starsze  
chodziły do sklepów tylko w wyznaczonych dla nich 
przez radę królewską godzinach, by inni czekali później 
krócej przed sklepami. W ten sposób kolejki zaczęły  
znikać, a ludzie byli dla siebie bardziej życzliwi.  



Wielka Orkiestra Antykoronowirusowej Pomocy miała 
ręce pełne roboty. Dowoziła towary wszystkim tym,  
którzy nie mogli wyjść z domu, leczyła tych, których  
dopadły koronostworki, by mogli oni wrócić do swoich 
domów na święta. W krainie Pollandi, mimo epidemii, 
zrobiło się przyjemniej. Czuło się już tu świąteczną  
atmosferę.  



Aż nadeszły święta, które wszyscy spędzili w domach,  
pozamykanych na cztery spusty przed koronostworkami. 
Nikt nie chciał zapraszać tak okropnych gości, więc ludzie 
postanowili  się tylko w gronie swoich najbliższych  
i zrezygnować z odwiedzin u znajomych. Wszyscy zdawali 
sobie sprawę, iż właśnie dzięki temu, będzie bezpieczniej.  



Okazało się jednak, że takie domowe, antykoronowiru-
sowe święta też mogą być przyjemne i radosne.  
Życzenia można sobie złożyć przez telefon, czy wysłać 
mailem, a zobaczyć się na ekranie komputera. I być  
razem mimo wszystko!  
I tak minęły Święta Bożego Narodzenia w Pollandi, która  
nie dała się koronostworkowej epidemii. 
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