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Juniorzy GAP tym razem… o świecie po pandemii
Anna Karwińska
Pandemia wywróciła znany nam świat do
góry nogami. Podejrzewam, że najmłodsi
odczuli to bardziej dotkliwie niż starsze
pokolenia, mające za sobą różne, także
złe doświadczenia i traumy. Żyjemy
w cieniu COVID-19 już ponad rok, dla
kilkulatków, to strasznie długo. Niektóre dzieci z trudem przypominają sobie
świat bez ludzi w maseczkach i rękawiczkach, szkołę „normalną” czy kolegów
„na żywo”.
Codziennie czekamy na kolejny komunikat Ministerstwa Zdrowia z nadzieją,
że może już dziś, lub jutro pandemia się
skończy, że będzie jak dawniej. Zastanawiamy się też czasem, (przynajmniej
niektórzy z nas!), nie tylko nad tym jaki

będzie ten świat po tym trudnym czasie,
ale również nad tym, czy czegoś się nauczyliśmy i czy wykorzystamy te „lekcje”
z pożytkiem. Czy będziemy ostrożniejsi
w codziennym życiu? Czy będziemy lepiej dbać o zdrowie? Czy zmienimy funkcjonowanie naszych szkół i miejsc pracy,
miast, różnych instytucji? Czy będziemy
pamiętali o potrzebie współpracy, solidarności? Dziś trudno powiedzieć, choć
z historii wiemy, że takie doświadczenia
przynosiły zmiany, często na lepsze.
Poprosiłam Juniorów GAP o podzielenie
się swoją wizją świata bez pandemii.
Prace są raczej smutne, tak mi się wydaje,
co oznacza, że okres tych wszystkich
ograniczeń, obaw, niepewności był
dla najmłodszych trudny. Co gorsza,
mimo ostrożnego optymizmu ostatnich
tygodni, wcale nie wiemy czy na pewno
zmierzamy do końca pandemii.
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Rozmowy z Puszkiem

O świecie po pandemii
Anna Karwińska

– Pamiętacie, jak baliśmy się tej pandemii? – zapytał Puszek zasłuchany w program informacyjny. – A Zakładka pokazała nam ten obrazek z demonem…
– Wyobrażeniem czarnej śmierci! – sprostowała Zakładka. – I to w dodatku była
średniowieczna rycina, nie pamiętasz?
Zawsze musisz się mnie czepiać?
– A kto rysował miecze świetlne do walki
z pandemią? – zaśmiał się Druciak–
a potem okazało się, że trzeba myć ręce,
odkażać wszystko i nie zbliżać się. No
i wreszcie wynaleźli szczepionkę!
– Czyli, że co? Że już będzie w porządku? – zapytała a nadzieją Wełniczka –
znowu będziemy mogli iść do szkoły?
I na spacer z Alicją?

– No właśnie , na przykład w Brazylii,
albo w Indiach wcale nie jest tak dobrze – powiedziała z przejęciem Irati.
– To daleko – zawołał beztrosko Druciak – a u nas jest coraz lepiej…
– Chodzi o to, żeby wszędzie było
dobrze – Zakładka wsparła Irati. – I żebyśmy nauczyli się czegoś
po tej pandemii…
– Niby czego? – zapytała niedbale Wełniczka. – Pandemia się skończy i będzie
normalnie i już.

– Najlepiej do jakiejś galerii handlowej–
rozmarzył się Niciak – tam jest tak fajnie.
I strasznie dawno nie byliśmy.

– Może jednak zastanówcie się nad tym
co powiedziała Zakładka – powiedziałam poważnie – po każdym takim wydarzeniu jak pandemia, wojna, czy jakaś
wielka katastrofa, wiele się zmieniało.
– Alicja nauczyła się bardzo dużo o Internecie, i o tym jak wygląda lekcja na linie.

– Mam nadzieję, że wkrótce będzie
to możliwe – odpowiedziałam nieco
wykrętnie. – Wiecie, że podejmowanie takich decyzji wcale nie jest łatwe.
W niektórych krajach ciągle jest trudna
sytuacja i dużo zachorowań.

– Chyba on-line … – Wełniczka popatrzyła na Puszka ze zdumieniem. – Ale
masz rację, tego wszyscy się nauczyli.
To znaczy jak pracować, jak się uczyć,
jak wszystko robić przez Internet.
Nawet urodziny.
– A przy okazji dowiedzieliśmy się jak
ważne jest takie prawdziwe spotkanie,
na żywo – dodał Puszek. – I właściwie nie wiem jak to jest – popatrzył
na mnie – zawsze myślałem, że granie
na komputerze, albo szukanie czegoś
w Internecie jest super…

rys. Anna Podczaszy
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– Bo jest. Naprawdę. Ale nie zastępuje
wszystkiego co robimy, jak powiedziałeś,
„na żywo”. Potrzebujemy bezpośrednich
kontaktów, takich „twarzą w twarz”, to
zupełnie inne uczucie, nie sądzicie?
– To chyba trochę jak oglądanie sztuki
teatralnej w telewizji czy w Internecie – zastanowiła się Zakładka. – Niby
wszystko widać, nawet dokładniej, ale
jest zupełnie inaczej. Brakuje widowni,
brakuje reakcji, oklasków…

– No, oklaski czasem są nagrane– dorzucił Niciak.
– Weź, przestań – obraziła się Zakładka –
ja mówię poważnie.
– No dobrze – powiedziałam pojednawczo – nauczyliśmy się korzystać z nowych technologii, ale nauczyliśmy się ,
że spotkania na żywo są bardzo ważne.
Co jeszcze?
– Moim zdaniem cierpi środowisko
– Wełniczka wyjrzała przez okno. – Popatrzcie, nawet na naszej ulicy widać
mnóstwo maseczek. Ludzie wyrzucają je
gdzie popadnie.
– No i rękawiczki jednorazowe też. Jak
powieje wiatr to roznosi je na wszystkie
strony. A czytaliście ile plastiku codziennie trafia do morza? – oburzyła się Irati.
– Chyba to nie jest takie proste – wtrąciłam się – rzeczywiście śmieci jest więcej.
Ale z drugiej strony jest mniej lotów samolotami, mniej dalekich podróży. Wiele
przedsiębiorstw ogranicza produkcję.
Mniej kupujemy… To wszystko powoduje, że jest mniej zanieczyszczeń.
– Czyli jak zwykle, i tak
i siak – zażartował Druciak.
– Jednak ochrona środowiska stała się
akurat jeszcze istotniejsza – dodałam–
mówiliście, że odkryliśmy jak ważne jest
dla nas spotykanie innych naprawdę,
nie na ekranie. Ale odkryliśmy też , jak
ważna jest dla nas natura, przyroda, jak
tęsknimy za lasem, łąką, wakacjami nad
morzem i tak dalej.
– Wakacje bez masek! – zawołał Niciak –
bez myślenia, że możesz się zarazić.
Zabawa z innymi bez tego… dystansu
– No nie wiem… – powiedziała Wełniczka – ja bym się bała… Przecież mogą
pojawić się inne wirusy, albo jakieś
mutacje

– Może nie będzie tak źle – zamyśliła
się Zakładka. – Nauczyliśmy się chyba
trochę o tym jak walczyć z wirusami, jak
zapobiegać zakażeniom, jak się zachowywać. A w razie potrzeby, na jakiś czas
wrócimy na to „online”.
– Każda pandemia, a pierwsze takie
wydarzenia były co najmniej kilkaset,
a może i tysiąc lat temu, przynosiła
zmiany. Na przykład rozwój wiedzy
medycznej, zmiany w funkcjonowaniu
społeczeństwa, w kulturze. – Zamyśliłam się. – Oczywiście wieki temu, były
inne problemy. Na przykład ta Czarna
Śmierć, w wyniku które ludność Europy
zmalała co najmniej o połowę, przyspieszyła rozwój w rolnictwie, wynalazki
technologiczne. A w Wenecji zmieniono
prawo związane z organizowaniem
masowych ceremonii religijnych.
Grypa hiszpanka…
– Grypa hiszpanka? – zapytał z niedowierzaniem Druciak.

– No tak, tak nazwano bardzo groźną
odmianę wirusa H1N1. Co prawda
nazwa była myląca, bo wirus wcale nie
pochodził z Hiszpanii. Ale tak się utarło
i tak zostało. Od 1918 do 1920 roku
tym wirusem zaraziło się pół miliarda
ludzi, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła od 50 do 100 mln. W dodatku, ta
choroba rozwijała się w czasie wojny,
i leczenie chorych było bardzo utrudnione. Jednak i wtedy nastąpił rozwój
wiedzy medycznej.
– A dzisiaj? Czego się nauczyliśmy? –
dopytywała się Irati.
– Też wzrosła wiedza medyczna oczywiście. Nauczyliśmy się też konieczności
współpracy. Bo zrozumieliśmy, że żaden
kraj w pojedynkę nie poradzi sobie
z pandemią. A te badania nad szczepionką, nad nowymi lekami prowadziły
międzynarodowe zespoły. Nauczyliśmy
się, że egoistyczna postawa jest niebezpieczna. Teraz jeszcze musimy poradzić
sobie ze skutkami gospodarczymi. Nie-

które kraje są naprawdę w dramatycznej
sytuacji. – Zakończyłam.
– To chyba nie będzie łatwe – powiedział
nieco złowieszczo Niciak.
– Kto wie? A może będziemy wszyscy
współpracować i pomagać tym krajom
w najgorszej sytuacji? – rozmarzyła
się Irati.
****
Czy myśleliście o tym czego nauczyła
nas pandemia? Na przykład jak powinna
funkcjonować szkoła? Albo jak budować bezpieczne miasta? Zastanówcie
się proszę!

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej pt. „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni
i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków
2010 oraz „Puszek, Druciak Zakładka
i inne Isty” wyd. NCK, Warszawa 2013.
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