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Dom sercem
wyzdrowienia
Słyszałam, że w 1918 roku, kiedy urodził
się mój dziadek, śmiertelny wirus rozprzestrzeniał się po całym świecie. Hiszpania
była jednym z najbardziej dotkniętych przez
niego krajów. Nazywano nawet tę chorobę
„hiszpanką”, pomimo tego, że swój początek miała w Stanach Zjednoczonych.
W obecnych czasach globalizacji, wydawało się, że świat należy do nas i że jesteśmy
niepokonani, jesteśmy panami naszego
przeznaczenia, aż do niedawna, kiedy zrozumieliśmy, jak bardzo się myliliśmy! Kiedy
naszą planetą rządzi hedonizm, indywidualizm, egoizm i inne -izmy, które można by
tu dodać, pojawia się koronawirus i brutalnie pokazuje nam, że jesteśmy słabi, że
żadna osoba, nie ważne kim by była, nie
poradzi sobie z pandemią sama.
Covid-19 pokazał nam, że poprzez oddawanie siebie innym ludziom i wspieranie
ich, poprzez zostawanie w domu i pozytywne nastawienie możemy zmierzyć się
z wirusem i wygrać tę bitwę. W międzyczasie, wirus się szerzy, ostrzegając nas, że
jeszcze go nie pokonaliśmy, a liczba osób
zmarłych rośnie każdego dnia. Najbardziej
narażone na tę chorobę są osoby starsze,
ale osoby z pozostałych grup wiekowych
również zostały nią dotknięte.
I wtedy nagle dom, instytucja, na którą
zwykle nie zwracamy uwagi, stał się naj-
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ważniejszym miejscem w walce o powstrzymanie pandemii. Zostaliśmy poinstruowani, aby zostać w domu przez wiele
tygodni, w celu „spłaszczenia krzywej”, zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby i
zapobiegania większej liczby zgonów.
Nasze codzienne życie stanęło na głowie
i nagle musimy je kompletnie przeorganizować. Dom staje się sercem tego nowego
życia - musi on stać się placówką edukacyjną dzieci, naszym miejscem pracy i centrum rozrywki dla całej rodziny. Miejsce, o
którym często nie pamiętaliśmy dopóki nie
potrzebowaliśmy odpoczynku od świata,
stało się teraz centrum naszego życia i odzyskało swoje znaczenie i wartość- jest to
zbieżne z działaniami Home Renaissance
Foundation, które mają na celu postawienie domu w sercu społeczeństwa.
Home Renaissance Foundation poprosiła ludzi z całego świata o opowiedzenie
o tym, jak sobie radzą w czasach kwarantanny i społecznego dystansowania się.
Chcielibyśmy stworzyć prawdziwą dokumentację tego, jak ta nadzwyczajna sytuacja wpływa na ludzi i co oznacza dom w
tym wyjątkowym czasie. Każdy został dotknięty tym kryzysem - wszyscy wróciliśmy
do bezpieczeństwa domu, który odzyskał
swoje zasłużone miejsce jako źródło dobrobytu dla całego społeczeństwa.
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Pandemia koronawirusa dotknęła
każda osobę, bez względu na wiek
czy status społeczny. Nigdy w historii,
przez tyle wieków zapisanych wspomnień ludzkich, społeczeństwo nie
widziało tak gwałtownego ograniczenia najzwyklejszych planów i życia
codziennego. Wyjście do restauracji,
do kina, do teatru, na wydarzenie
sportowe, a nawet do miejsca kultu
religijnego jest obecnie dla większości z nas niemożliwe. Kiedy nie możesz, albo nie wolno ci wychodzić,
musisz zostać w domu.
Wydaje się więc bardzo na miejscu,
aby Home Renaissance Foundation
zaprezentowało swoją wizję wartości domu w tym czasie. Wartości,
która jest aktualna w każdym czasie,
ale staje się coraz bardziej oczywista
i ważna w tych niezwykłych dniach,
z którymi przyszło nam się obecnie
zmierzyć.
Z mojej osobistej perspektywy mogę
powiedzieć, że dla mojej żony i dla
mnie najtrudniejszą rzeczą jest to, że
nie ma przy nas naszych wnuków. Są
przynajmniej dwie dobre rzeczy, za
które mogę podziękować. Pierwszą
z nich jest wiosna. Ogrodnictwo od
zawsze było moją pasją, więc to, że
mogę widzieć rośliny i słyszeć ptaki,
przynosi mi nieustanną radość. Drugą
dobrą rzeczą jest to, że nowa tech-
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nologia okazała się być dużą pomocą. Mamy regularny kontakt z naszą
piątką małych wnucząt poprzez wideo-rozmowy; coś, co nie byłoby
możliwe kilka lat temu. Oglądając
wiadomości, ciągle sobie przypominam, jak bardzo uprzywilejowani jesteśmy w porównaniu z tyloma innymi osobami, które przechodzą przez
o wiele większe trudności. Jestem
pewien, że podobna myśl pojawiła się
u wielu z nas.
Zebraliśmy tu głosy różnych ludzi,
którzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z domem podczas
pandemii koronawirusa. Są to głosy
przedstawiające różne perspektywy,
niektóre należące do osób z życia
publicznego, inne od przedstawicieli
zawodów kluczowych dla powstrzymania epidemii, jeszcze inne od tych
z najbardziej narażonej części społeczeństwa. Czytając te relacje, zauważysz, że jest jeden temat, który je
wszystkie łączy: potrzebujemy siebie
nawzajem, a teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy tego miejsca,
które nazywamy „domem”.
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BARBARA SOCHA
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

Uwielbiam dom. Od zawsze. Dom
czyli przestrzeń i schronienie dla
mojej rodziny. Dom, który jest pełen
dzieci. Dom, do którego tęsknię cały
dzień. Dom, w którym leniwie piję
sobotnią kawę. Dom, w którym każdy wieczór to wspólne pogaduchy z
mężem, które od 20 lat nam się nie
nudzą. Dom, który otwieramy dla gości. Dom, czyli moje szczęście.
Wirus i kwarantanna to coś, co spadło na nas znienacka. Gdyby nie fakt,
10

że wiązał się on z wieloma bolesnymi wiadomościami dotyczącymi rozprzestrzeniania się choroby i śmierci,
byłby to jeden z bardziej przyjemnych okresów. Czas nagle „zwolnił”
i „odnalazł się” tam, gdzie zawsze go
brakowało. Dom stał się na nowo
centrum życia. W moim przypadku,
z uwagi na pełnione obowiązki, to
mąż przejął opiekę nad dziećmi, ja z
kolei pozostałam z silnym uczuciem
„porzucenia” jako mama. Szczególnie oczywiście w stosunku do tych
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młodszych dzieci, które spędzając
całe dnie w domu, czekały aż wrócę… Zawodowo był to dla mnie bardzo wymagający czas. Zdecydowanie
wolałabym te dni spędzić w domu.
Jednak i tak było spokojniej niż „normalnie”. Mniej pośpiechu, bez porannego odwożenia dzieci do szkoły. Mniej korków w mieście. Szybsze
powroty do domu – bez wieczornej
logistyki związanej z odbieraniem z
różnych zajęć. Więcej czasu na lekturę, na prace domowe. A przede
wszystkim duża zmiana dla moich
dzieci. Z perspektywy tych kilku miesięcy widzę, że doceniły szkołę, do
której po prostu zatęskniły. Doceniły,
że mają rodzeństwo – siebie nawzajem, i na nowo odkryły stare gry, takie
jak scrabble, które w czasach kwarantanny jednoczyły i dawały dużo radości. Doceniły bardziej prace domowe.
Mieliśmy dużo czasu na sprzątanie,
gotowanie, wariacje kulinarne. Zrobiły duże postępy w tej dziedzinie, z
czego się bardzo cieszę.
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Były też oczywiście gorsze strony
tego całego zawirowania. Izolacja
dziadków. To chyba najgorszy efekt
kwarantanny i bardzo trudny czas dla
osób starszych, które zamknęły się w
swoich czterech ścianach. Myślę, że
szczególnie dla nich spotkanie „na
skypie” to nie to samo…
Na szczęście powoli możemy wracać do naszej rodzinnej normalności
z jeszcze większą świadomością, jak
ważny jest dla nas dom. Mocno doświadczyliśmy tego, jak wiele dla siebie znaczymy i jak dobrze, że mamy
siebie nawzajem. Czas płynie, to co
trudne przemija, a pozostaje świadomość, że są wokół ukochane osoby,
dla których warto wstawać skoro świt
i podejmować kolejne wyzwania.
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JAUME DUCH

BRUKSELA

JAUME DUCH
Rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego i
Dyrektor Generalny ds. Komunikacji
W 1628 roku Edward Coke powiedział
coś, co było potem wielokrotnie cytowane: „Dla człowieka dom jest jego
zamkiem, i dla każdej osoby dom jest
najbezpieczniejszym schronieniem”.
Dopiero pandemia koronawirusa
sprawiła, że zrozumiałem, jak bardzo
prawdziwy jest ten cytat. Nasz dom
jest najlepszym schronieniem przed
niewidzialnym wrogiem. W naszym
domu czujemy się chronieni, a kiedy
od czasu do czasu musimy go opuścić, aby kupić podstawowe produkty, czujemy się odsłonięci, bezbronni,
schowani za zwykłą materiałową maseczką.
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Jednocześnie, kryzys pozwala nam
zrozumieć podwójne znaczenie słowa „dom”. Nie jest to tylko fizyczna
przestrzeń, którą zamieszkujemy, ale
także ognisko domowe, rodzina, domostwo. To nie tylko miejsce. To także
życiowy kompas: nasza rodzina, nasze
wartości, filary i punkty odniesienia.
W tych dniach na nowo odkryliśmy
rzeczy, o których zapomnieliśmy, a
także te, które kryły się w naszej podświadomości. W jakiś sposób teraz
wiemy, że jedynym domem spośród
wszystkich domów jest ten nasz.
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SEWILLA

CARLOS
HERRERA
Dziennikarz, Cadena Cope
Jest takie stare hiszpańskie powiedzenie, które brzmi „Nie ma drugiego
takiego miejsca jak dom”, na co niektórzy żartownisie odpowiadają „Całe
szczęście!”.
Tak naprawdę ten czas pomaga niektórym z nas odkryć dom, sprawić, że
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czujemy się w nim bardziej „u siebie” i
na nowo upewnić się, że dom, choćby mały i niewygodny, wciąż jest naszym domem.
A Hiszpanie, którzy są tak bardzo
ukierunkowani na dom i rodzinę, najbardziej skorzystali z tego kryzysu.
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Kiedy
dom staje
się miejscem
pracy
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Prezes Home Renaissance
Foundation

15

D O M W CZASIE EPIDEMII KORON AWIRU SA

ANTONIO ARGANDOÑA

Dom zapewnia wiele usług - jest hotelem, restauracją, szpitalem, szkołą.
Niektóre z tych usług są powierzone
konkretnym osobom: zwykle mamie
albo tacie, czasami osobom spoza rodziny, ale w miarę upływu czasu wszyscy muszą współpracować
przy tych zadaniach. Dom to przede
wszystkim miejsce, gdzie uczymy się
żyć, koegzystować, dawać i otrzymywać bez liczenia tego, co robimy dla
innych i tego, co inni robią dla nas.
To miejsce, gdzie uczymy się pracować poprzez małe rzeczy, takie jak
przygotowywanie śniadania, sprzątanie talerzy ze stołu i wkładanie brudnych ubrań do pralki. Potem przyjdzie
szkoła, uczelnia, a w końcu świat pracy: bardzo różny od domu, ale tam
nauka, którą otrzymaliśmy na temat
tego, co to znaczy pracować i służyć
innym ludziom, rodzi się na nowo.
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Te dni kwarantanny i home office są
dla mnie jak przyspieszony kurs nauki tego, jak pracować, kiedy mama
i tata są w domu, kiedy rodzeństwo
uczy i bawi się tuż obok. Lekcje tego,
jak przygotować sobie rozkład pracy, jak zrobić plan, jak przechodzić z
jednego tematu do drugiego i się nie
pogubić, jak w miły sposób obsłużyć
klienta przez telefon, jak podziękować koledze z pracy, który właśnie
udzielił nam porady online. Myślę, że
jest to wspaniała okazja dla rodziców,
żeby nauczyć dzieci tego, jak pracować przez cały dzień, tak żeby wszyscy mogli poznać głębsze znaczenie
pracy. Nie zależy to od tego, ile nam
płacą, albo od tego, jaki status mają
nasze zadania, ale od służby - bo dom
jest szkołą bezinteresownej służby.
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BARCELONA

NURIA CHINCHILLA
IESE Business School
Czy tego chcemy czy nie, jesteśmy
zamknięci w naszych czterech ścianach, ale tak naprawdę przedtem
byliśmy „pracocentryczni” - kiedy
wracaliśmy do domu mieliśmy mniej
energii i byliśmy mniej zdolni do
zmierzenia się z życiem rodzinnym,
a w tych dniach pracujemy z domu,
pełni napięcia. Teraz sytuacja znacznie się zmieniła. Jeżeli mamy rozkład
dnia, ustalone zasady z naszymi domownikami, jeżeli pracujemy od-
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dzielnie od reszty i rozdzielamy pracę
z domu, jest przed nami pole niezliczonych możliwości.
Wymaga
to
jednak
rozwoju
swoich umiejętności przywódczych,
samokontroli i zdolności planowania
interpersonalnego. Dom jest miejscem, gdzie rozwijane są najważniejsze umiejętności zawodowe, bo
wymaga on dawania siebie innym i
myślenia o nich.
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MIA MIKIC
Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów
Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku
W grudniu zeszłego roku, kiedy kończyłam tekst, który miał być moim wkładem
w książkę wydaną przez Home Renaissance Foundation, badałam jak cyfrowe technologie zmienią przyszłość
pracy oraz jaki będzie ekonomiczny i
społeczny wpływ nowych technologii
na przekształcenie naszych domów w
miejsca pracy. Nie miałam pojęcia, że
już za kilka miesięcy nie tylko będę musiała pracować w domu, ale również
nie będę w ogóle z niego wychodzićnie licząc krótkich spacerów i wyjść
na zakupy do sklepu spożywczego.
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Tak więc „dom” na początku stał się
azylem, fortecą bronioną środkami dezynfekującymi i oczyszczaczami powietrza. Powoli, wirtualne okna otwierały się na świat, który był do tej pory w
większości ignorowany - śmiech przyjaciół, z którymi dawno straciliśmy kontakt, troskliwe wiadomości od dalszej
rodziny i zdjęcia ludzi z całego świata,
którzy są zdeterminowani, aby zostać
w środku po to, abyśmy wszyscy mogli
jak najszybciej wyjść na zewnątrz jeszcze silniejsi. Dom stał się nadzieją.
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TOMASZ KLEKOWSKI
Ekspert ds. Transformacji Cyfrowej, Członek
Rady Fundacji Platforma Przyszłości
Decyzja o lockdownie była dla
wszystkich zaskoczeniem. Z dnia na
dzień nasze domy stały się nie tylko
mieszkaniami, ale również biurami i
klasami szkolnymi. Po 4 miesiącach
ciągle słychać wiele rozbieżnych głosów oceniających przystosowanie się
rodzin do nowej sytuacji, a opis przystosowania się przypomina relację z
biegu maratońskiego, podczas którego do kolejnych punktów dobiega
coraz to mniej biegaczy.
Z całą pewnością jednym z głównych
czynników, który ułatwiał wielu ro-
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dzinom funkcjonowanie w tych warunkach była nowoczesna technologia. Dzięki internetowi, aplikacjom
w chmurze, aplikacjom mobilnym i
nowoczesnym urządzeniom możliwe było natychmiastowe przestawienie się na pracę i naukę zdalną, choć
nie wszyscy dobrze sobie poradzili w
nowych warunkach.
Po raz kolejny okazało się, że dostęp
do technologii i wykorzystanie nowych narzędzi nie są powszechne, a
brak komputerów, dostępu do Internetu i umiejętności cyfrowych stawiał
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w gorszej sytuacji rodziny o niższym
dochodzie. Jednak nawet wśród rodzin o dobrym dostępie do komputerów pojawiały się problemy z niewystarczającym poziomem kompetencji
związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi do widekonferencji, współdzielenia plików i organizacji projektów.
Wiele firm szkół i rodzin skupiło się
na tych dwóch obszarach: dostępu
i podstawowych umiejętności, co
pozwoliło na podtrzymanie ciągłości pracy i nauki, jednak wciąż nie
rozwiązało wszystkich problemów.
Okazało się, że nie radzimy sobie z
organizacją pracy, nie radzimy sobie
z rozdziałem czasu na pracę i sprawy
prywatne, pojawia się niepewność,
konflikt, frustracja, i nasilające się poczucie wypalenia.
Dla osiągnięcia kolejnego etapu gotowości konieczne było przygotowanie
nowych dedykowanych pracy i nauce
zdalnej zasad komunikacji i organizacji, które uwzględniają specyfikę pracy samodzielnej. Nową perspektywę
komunikacji, ze skupieniem dodatkowej uwagi na interakcjach społecz-
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nych, najszybciej zrozumiały dzieci,
które oprócz zdalnej nauki, potrafiły
się wspólnie bawić po dwóch stronach ekranów, brać udział w zawodach sportowych na wprost kamerek
notebooków i wykorzystywać social
media. W firmach powoli pojawiły się
zdalne kawy, zdalne przerwy obiadowe, a w życiu towarzyskim zdalne
spotkania na kieliszek wina.
Zanim dotrzemy do mety potrzeba
nam więcej uwagi poświęconej organizacji pracy i nauki zdalnej z perspektywy funkcjonowania człowieka.
Uwagi poświęconej: odpowiedniemu
podejściu do pracy i nauki bez nadzoru; zrozumieniu celów, procedur
i zasad postępowania w firmie; wysokiemu poziomowi motywacji wewnętrznej; zorientowaniu na współpracę pomimo odległości i zaufaniu
pomiędzy członkami zespołów.
Dopiero takie wykorzystanie technologii, z łącznym spełnieniem wszystkich poprzednich warunków, może
wnieść do nowej rzeczywistości
domu element harmonii pozwalający
na osiągnięcie równowagi pomiędzy
pracą, nauką i rodziną.
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Kiedy miejsce
pracy staje się
jak dom

LONDYN

COLIN
BRAZIER
Dziennikarz, Sky News
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Pomimo tego, że Colin jest zajęty
prowadzeniem relacji dla Sky News,
tutaj dzieli się swoim doświadczeniem związanym z domem w czasach epidemii koronawirusa:
„Był taki moment na początku tego
kryzysu, kiedy miałem w głowie pewną heretycką myśl. Była sobota rano.
Normalnie właśnie wiózłbym mojego syna na mecz rugby. Ale nie dziś.
Nie musiałem też odbywać innych
podróży samochodem, które są częścią planu dnia rodziców, posiadających tak jak ja duże rodziny. Żadnego wożenia do kolegów i koleżanek.
Żadnych kółek teatralnych. Żadnych
prób chóru. Żadnych jazd konnych.
Żadnych treningów hokeja po szkole.
Nawet żadnej szkoły!
Oczywiście nikt nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. Jest ona związana z cierpieniem i utratą tysięcy ludzi.
Martwię się o moją siedemdziesięcioletnią mamę. Boję się o mojego syna,
który ma astmę. Mam znajomych,
jak prawie każda z osób, które czytają ten tekst, które znają kogoś, kto
stracił bliskiego. Ale biorąc pod uwagę sytuację w jakiej się znajdujemy,
kluczowym jest abyśmy jak najlepiej
wykorzystali to przymusowe ograniczenie naszej mobilności i manii,
która tak często towarzyszy naszemu
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zabieganemu trybowi życia.
Więc jak sobie radzić w tym dziwnym,
statycznym czasie? Jestem wdowcem. I dziennikarzem. Moja praca zabiera mnie cztery razy w tygodniu z
wioski 60 mil od Londynu do samej
stolicy. Muszę się upewnić, że mogę
polegać na szóstce moich dzieci, w
wieku od 10 do 20 lat, żeby dobrze
spędziły ten czas. A kiedy jestem w
domu muszę się upewnić, że w stu
procentach wypełniam moją rolę
ojca.
Jak to osiągnąć? Tak naprawdę, nie
uważam, aby trzeba było coś radykalnie zmieniać. Musimy tylko robić
to, co zawsze - ale bardziej. Zwykle
mamy jeden wspólny posiłek. Teraz
liczba tych posiłków się zwiększa. A
moje dzieci muszą spędzać więcej
czasu na przygotowywanie ich, kiedy nie ma mnie w domu. Zwykle nasza rodzina jest w miarę kolegialna.
Razem dyskutujemy o problemach.
Lubię mówić, że panuje tu niemalże
demokracja! Nie jesteśmy sobie równi. Ja jestem pater familias, ale każdy
ma głos. A ja słucham. Teraz pojawiły
się nowe decyzje. Jak podzielić nasz
plan dnia? Kto robi które dyżury? Kto
kiedy korzysta z bieżni, a kiedy z iMaca? Ile oglądania telewizji to za dużo?
Kiedy dzieci powinny iść spać? I być
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może najważniejsze z tego wszystkiego, jak zapanować nad napięciami
między domownikami?
Nie jest to naturalne - przynajmniej
według standardów współczesnej
historii - żeby rodzina była razem w
takim zamknięciu. Wiele zostało już
napisane na temat tego, jak internet
wszystko zmienia. I oczywiście dzieci
mogą być odizolowane, ale nie są odcięte od życia. Rozmawiają ze swoimi
znajomymi przez internet i dzielą się
informacjami z członkami dalszej rodziny oraz ze mną.
Jeżeli jest jedna rzecz dotycząca tego,
jak moja rodzina radzi sobie z koronawirusem, która najbardziej mnie
uderzyła, to to, jak mało było rodzinnych kłótni. Oczywiście, nie jestem w
domu przez cały czas. Być może od-
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bywają się tam walki na noże, o których ja nie mam pojęcia!
Ale odnoszę wrażenie, że wszyscy się
dobrze ze sobą dogadują. Być może
jest to spowodowane brakiem szkolnej presji. Ja lubię myśleć, że to dlatego, że zdają sobie sprawę, że ta epidemia to najważniejsze wydarzenie
na dużą skalę w całym ich młodym
życiu. Oglądają wiadomości. Wiedzą, że ludzie umierają. To sprawia,
że widzą z innej perspektywy kłótnię
o to, kto wypił sok pomarańczowy.
Mając matkę, która umarła na raka,
rozumieją również lepiej sens życia.
Nasz dom - jak wiele innych domów,
w których jest dużo dzieci - często
rozbrzmiewa śmiechem. Ale pomimo
całej tej radości, jest też świadomość,
że życie może przybrać trudną postać i to szybko.”
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LUCAS ÁLVAREZ

LONDYN

LUCAS ÁLVAREZ
Doktor w szpitalu NHS
Lucas jest 26-latkiem, którego rodzina
przetrwała tsunami, które uderzyło w
Południowo-Wschodnią Azję w 2004
roku. Historię jego rodziny można obejrzeć w filmie „The Impossible”. Przeżycie tak traumatycznego doświadczenia
sprawiło, że Lucas postanowił zostać
lekarzem i swoją pracą pomagać innym.
W tych dniach jego domem jest ostry
dyżur, gdzie walczy z koronawirusem
na samym froncie.
„Na początku mieliśmy wystarczającą
ilość sprzętu ochronnego, ale przyszedł
czas, kiedy trzeba było improwizować.
Nosiliśmy kombinezony malarskie albo
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cienkie, plastikowe fartuchy, bo te dobre się wyprzedały. Pomału zaczęto
zauważać, że liczba pracowników służby zdrowia, którzy chorują na koronawirusa jest nieproporcjonalnie duża.
Niektóre dni są trudne i bardzo skomplikowane. Historie pacjentów również
są bardzo trudne, bo wirus dotyka także
młodych ludzi, którzy nie mieli wcześniej problemów zdrowotnych. Personel medyczny jest w tym czasie bardzo
zjednoczony. To przywilej móc dalej
pracować i wiedzieć, że nasza praca jest
ważna. Fizjologiczne i psychologiczne konsekwencje będą bardzo ciężkie.
Przed nami dużo pracy.”

D O M W CZASIE EPIDEMII KORON AWIRU SA

CLAUDIA TORRICO

BRUKSELA

CLAUDIA TORRICO
Pielęgniarka w Domu Opieki Społecznej
Małych Sióstr Biednych Ludzi
Dom Opieki Społecznej Małych Sióstr
Biednych Ludzi stał się moim domem
podczas pandemii, ponieważ jest to
moje miejsce pracy. Aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby, jako pielęgniarka, która mogłaby
przynieść wirusa z zewnątrz, postanowiłam wprowadzić się do jednego
z tutejszych pokoi i mieszkać razem z
osobami starszymi. Liczba pracowników była znacznie uszczuplona. Czę-
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ściowo przez COVID-19 a częściowo
przez różnego rodzaju obawy, niektórzy nie mogli przyjść do pracy,
więc te osoby, które są tutaj, muszą
pracować dzień i noc. Staram się każdego dnia wstawać z uśmiechem, bo
nasi emeryci zasługują na najlepsze.
Nie boję się, że się zarażę, moim jedynym celem jest służyć i troszczyć
się o tych starszych ludzi z czułością i
godnością, na jakie zasługują.
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TERI AGINS

NOWY JORK

TERI AGINS
Autorka „The End Of Fashion”
i „Hijacking The Runway”
Reakcja była szybka i wszyscy to wzięli
na serio. Projektanci mody oraz właściciele sklepów z odzieżą zrobili przerwę w
konkurowaniu ze sobą. Stanęli razem jak
bracia i siostry - jak rodzina. Śmiertelny
COVID-19 uruchomił alarm - szwalnie,
w których szyto garnitury, koszule i suknie wieczorowe, zaczęły produkować
ochronne maseczki chirurgiczne i fartuchy dla lekarzy i pielęgniarek na froncie
w szpitalach i domach opieki społecznej.
Taka współpraca miała już kiedyś miejsce. Cztery dekady temu widziałam podobnego rodzinnego ducha i braterstwo
pomiędzy nowojorskimi domami mody,
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od Calvina Kleina przez Donnę Karan
do Ralpha Laurena. Magazyny w ich salonach świeciły pustkami, bo wszystkie
towary zostały podarowane „Seventh
on Sale”, aby mogły być sprzedane szerszej publice, a środki pozyskane w ten
sposób - przeznaczone na badania nad
AIDS. Wyprzedaże tego typu powtarzały
się jeszcze przez kilka kolejnych lat. Pasja
i kreatywność to DNA profesjonalistów w
świecie mody, niezależnie od tego, czy
jest to pokaz na wybiegu podczas tygodnia mody czy radzenie sobie z kryzysem
w taki sposób, aby pomóc tym, którzy
potrzebują pomocy.
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JOWITA MICHALSKA

WARSZAWA

JOWITA MICHALSKA
CEO, Digital University
Pandemia dała mi niepowtarzalną
szanse pobyć w domu, zaprzyjaźnić
się ze sobą i zbudować wiele rzeczy
od nowa, lepiej. Przez ostatnie kilka
lat zajmowałam się nowymi technologiami, edukacją, budowałam fundację i spółkę. Będąc częścią ekosystemu Singularity University dużo
podróżowałam zarówno po świecie
jak i po Polsce. Byłam szczęśliwa, bo
robię to co naprawdę lubię, ale często czułam się wyczerpana i przebodźcowana i za mało czasu spędzałam z moją 10-letnią córką. Mimo, że
uwielbiam ludzi i spotkania z nimi to
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było ich w moim codziennym życiu
za dużo.
Pandemia nagle zastopowała moje
dotychczasowe życie zawodowe i
zmusiła do pozostania w domu. Dzięki temu poczułam się znowu spójna
ze sobą, mogłam wiele rzeczy przemyśleć i mądrzej zaplanować. Dzięki
moim różnym rytuałom które mam
wypracowane od lat – ranne wstawanie, ćwiczenia, medytacja, zdrowe
odżywianie szybko przestawiłam się
na spokojniejszy i bardziej produktywny czas pracy. Wzbogaciła się też
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Miałyśmy szanse bardziej zajrzeć sobie nawzajem do swoich światów –
wcześniej ja byłam w pracy ona w
szkole nie widziałyśmy tego co robimy. Teraz mam wrażenie większej
spójności wszystkiego i lepiej rozplanowanego czasu.

Sukcesu, w którym uczymy zawodów
przyszłości i który przeznaczony jest
dla młodych kobiet z domów samotnej matki i trudnych rodzin przeniosłyśmy w ciągu 4 tygodni do internetu. Teraz program będzie nawet
bogatszy, zgłosiło się więcej partnerów, będzie więcej staży i udało nam
się znaleźć dodatkowych mentorów,
którzy indywidualnie wesprą dziewczyny w rozwoju.

W mojej działalności ważną częścią
jest pomaganie potrzebującym. Kiedy świat przeniósł się online okazało się, że w domach dziecka nie ma
odpowiedniego sprzętu, że 20-30
dzieci ma do dyspozycji 3-4 komputery. Rozpoczęliśmy zbiórkę sprzętu i
w ciągu kilku tygodni udało nam się
uzbierać i przekazać domom dziecka kilkaset komputerów i sprzętu do
pracy zdalnej. Program Uniwersytet

Wiem i rozumiem, że to co się teraz
dzieje na świecie to wielka tragedia,
ale jest to też dla nas szansa by coś
zmienić, naprawić relacje, wzmocnić
więzi – na co przez lata nie mieliśmy
czasu pędząc ciągle do przodu. Świat
zwolnił i dał nam szansę przemyśleć
siebie. Być może możemy być lepszymi partnerami, lepszymi rodzicami, być może znajdziemy przestrzeń,
żeby zrobić coś dobrego dla innych.

i zmieniła relacja z moją córką, mogłyśmy znaleźć więcej jakościowego
czasu ze sobą.
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Dom- miejsce
gdzie się
urodziłeś

LONDYN

CARMEN
GONZÁLEZ
Wonder Foundation
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Carmen pracuje z jednymi z najmniej
uprzywilejowanych osób w społeczeństwie. Oto jej refleksja na temat ich doświadczenia w czasie tego kryzysu:
„Nie zapominajmy o tych, którzy nie
mają domu. W czasach kryzysu zawsze
najbardziej ucierpią ci, którzy żyją w
ubóstwie i na marginesie społeczeństwa.
Ubodzy ludzie, rodziny sześcio-, ośmioosobowe, które mieszkają w małych pokojach, w zatłoczonych i tymczasowych
miejscach. Wielu z nich jest na łasce właścicieli mieszkań, którzy ignorują swoje
obowiązki, żądając jednocześnie czynszu.
Trudno sobie wyobrazić, że w Londynie
w 2020 roku jest to smutna rzeczywistość dla bardzo wielu ludzi. Rodziny te
cierpią nie tylko z powodu problemów
zdrowotnych (wiele z nich ma problemy z sercem, cukrzycę i inne kłopoty ze
zdrowiem), ale także izolacji i strachu.
Wielu z nich jest imigrantami i angielski
nie jest ich pierwszym językiem- byli zbyt
zajęci długimi godzinami słabo płatnej
pracy i wiązaniem końca z końcem aby
się go nauczyć.
Jak więc mogą chronić swoje rodziny,
kiedy strach, ubóstwo i mała przestrzeń
to dobra recepta na wzrost przypadków
przemocy domowej, który został odnotowany przez wszystkie kraje europejskie
jako rezultat kwarantanny?
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W tym tygodniu pomagaliśmy kobietom
uciec z ich domów: przestrzeni, które
zajmują ze swoimi partnerami i dziećmi.
Jedna z nich nie ma dostępu do telefonu,
bo kontrolę nad telefonem ma jej mąż, a
na dodatek jej dom jest za mały, aby mogła spokojnie rozmawiać przez telefon.
W jakiś sposób udało się jej z nami skontaktować i spotykamy się z nią codziennie podczas jej czasu wyznaczonego na
sport, aby zaplanować jej plan ucieczki.
Dla Nancy, innej kobiety której pomagamy sytuacja wygląda inaczej. Mieszka w
małym domu z czwórką dzieci i kuzynką.
Kuzynka jest od trzech tygodni w szpitalu, podłączona do respiratora. Nancy nie
zna angielskiego na tyle dobrze, aby porozumieć się z lekarzami, i jest zdesperowana. Jej syn chodzi do pracy pomimo
tego, że jest w grupie ryzyka. Potrzebują
pieniędzy, które zarabia.
Suzanna, jej mąż i syn uciekli z ich kraju
w poszukiwaniu azylu 10 lat temu. Teraz
trudności finansowe i COVID-19 sprawiły, że musieli wrócić do swojej ojczyzny.
Nie wiedzą, czy to dobry wybór, ale na
chwilę obecną to jedyny wybór jaki mają.
Podczas pandemii koronawirusa dużo się
mówi o solidarności: darowizny, brawa,
motywacja na mediach społecznościowych. To dobrze. Niech ten ruch zapoczątkuje nowy świat, gdzie dom nie jest
luksusem, tylko minimum, gdzie ludzie
bogaci i biedni mogą znaleźć spokój, odpoczynek i radość.”
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BRUKSELA

IVAN Z RUMUNII
Bezdomny
Ulice są moim domem. Szukam tylko dachu, pod którym mógłbym się
przespać. Resztę czasu spędzam
przed drzwiami supermarketu i smutno mi widzieć puste miasto. Odczuwam to zwłaszcza w środku dnia,
kiedy ludzie zwykle przychodzili z
biur na lunch i coś mi dawali, albo
przynajmniej popatrzyli się na mnie
i uśmiechnęli. Na szczęście sklepy
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spożywcze są otwarte i ludzie, kiedy
mnie widzą, dają mi coś do jedzenia.
Niektórzy mnie już znają, bo jestem tu
od dwóch lat. Ale boję się, bo wszyscy są bezpieczni w swoich domach,
a ja mogę się w każdej chwili zarazić.
Przynajmniej nie jestem sam - mój
brat jest ze mną i prosi o pomoc przy
drzwiach innego supermarketu.
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OUSMANE

WALENCJA

OUSMANE Z SENEGALU
Nieudokumentowany imigrant
Nazywam się Ousmane, mam 24 lata
i jestem z Senegalu. Mój dom jest
tam, bo dla mnie dom oznacza rodzinę, pomoc, czułość i troskę. Przyjechałem do Hiszpanii w poszukiwaniu
lepszego życia. W drodze tutaj ryzykowałem moje życie. A tutaj, jak na
razie, udało mi się tylko znaleźć miejsce do spania. Ale to nie jest dom. Ci
z nas, którzy nie mają dokumentów
potrzebnych do zatrudnienia, radzą
sobie dzięki sprzedażom ulicznym, a
w obecnej sytuacji nie mamy przy-
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chodów i możemy przeżyć jedynie
tutaj, na ulicy.
Przeżywanie pandemii w takich warunkach jest bardzo ciężkie, pojawia
się zdenerwowanie, bezsenność, ból.
Czuję się samotny, znudzony, słaby,
zagubiony. Pomagają mi tylko rozmowy z moją rodziną. Chciałbym
uściskać moją matkę i obudzić się,
myśląc, że to był tylko zły sen. Nie
boję się zarazić, boję się, że umrę z
głodu.
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Domszczęśliwe
miejsce

LONDYN

BARONESSA
HOLLINS
Przewodnicząca Fundacji Beyond
Words
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Posiadanie kogoś z niepełnosprawnością intelektualną lub dziecka z
autyzmem w domu podczas pandemii koronawirusa jest prawdziwym
błogosławieństwem i zaproszeniem
do spędzania naszych dni w bardziej
świadomy sposób, ale rodzinom takim
jak moja tworzenie nowego wspólnego rytmu może zająć trochę więcej
czasu. Beyond Words, fundacja, którą
założyłam i której jestem przewodniczącą, zajęła się tworzeniem książeczek bez słów, które mogą podpowiedzieć kilka pomysłów!
Metoda Beyond Words (Poza Słowami) opiera się na tym, że historie mają
moc, aby pomóc ludziom zrozumieć
różne rzeczy, a dla osób, które lepiej
rozumieją obrazki niż słowa narracja
musi być w obrazkach.
Prawdziwe Historie dają ludziom siłę.
Zanim to wszystko się rozkręciło, mój
syn był chory na coś, co mogło być
przeziębieniem albo koronawirusem. Był przestraszony, nie rozumiał
zasłaniania ust podczas kaszlu albo
izolowania się. Nie rozumiał tego, że
ważnym jest, aby pić dużo płynów.
Nie mieliśmy w naszej serii wydawniczej książeczki o wirusie, więc poprosiliśmy naszego współpracownika
aby stworzył kolejną część, w której
występowaliby ukochani bohaterowie z naszej serii- Kali i Stefan.
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W „Beating the virus” ( „Pokonać wirusa”) Kali ma symptomy COVID-19.
Dostaje poradę aby została w domu
i piła dużo płynów. Kali dzwoni do
Stefana, który przynosi jej potrzebne
rzeczy i pokazuje, jak zachować dystans. Kali zdrowieje.
„Beating the virus” zostało już ściągnięte dwa tysiące razy w całej Europie - oczywiście, jako że nie ma tam
słów, nie jest ono zależne od języka,
chociaż na końcu są porady dla opiekunów. Ale jest jeszcze jedno, o wiele szerzej zakrojone wyzwanie - jak
wytłumaczyć, że trzeba być w domu,
aby być bezpiecznym.
Mój syn postawił mi wyzwanie - nie
możesz powiedzieć mi, że muszę
zostać w domu. Muszę iść do banku,
do sklepu, do mojej kawiarni, chcę
zobaczyć się ze znajomymi i tak dalej. Oczywiście chcemy, aby podejmował własne decyzje, ale teraz te
decyzje jeszcze nie należą do niego.
Mieliśmy kilka konfliktowych dni, ale
wkrótce potem wszystko ułożyło się
w nowy, spokojny rytm przeważnie
dobrych dni.
Przygotowaliśmy drugą książeczkę bez słów, zatytułowaną „Good
days and bad days during Lockdown”
(„Dobre dni i złe dni podczas kwarantanny”), na którą składają się krótkie
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historyjki z innych książek. Jej celem
jest pomóc myśleć o tym, jak to jest
czuć się odizolowanym i sfrustrowanym i jak sobie radzić z zawiedzeniem
z powodu straconych szans - mój
obóz został odwołany, moje przyjęcie urodzinowe będzie teraz online.
Celem tej książeczki jest również,
żeby dobrze bawić się myśląc o tym,
jak można żyć w danej chwili.
Dla mojego syna oznacza to wirtualny klub książki przez Zooma, gdzie
obrazki są udostępniane na ekranie,
codzienna sesja kolorowania z przyjacielem przez FaceTime, zajęcia z tańca online i mnóstwo rozmów przez
WhatsApp z rodziną i przyjaciółmi.
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Mamy nadzieję, że czytelnicy nie
będą potrzebowali naszej trzeciej
książeczki, która jest kierowana do
opiekunów rodziny mierzących się
ze śmiercią członka rodziny z powodu koronawirusa w domu czy też w
szpitalu. Książeczka ta ma ilustracje,
ale jest skierowana do opiekunów.
Są w niej też linki do naszych innych
książeczek bez słów, mówiących
o śmierci i umieraniu: „When mum
died” („Kiedy mama umarła”), „When
dad died” „(“Kiedy tata umarł”), „When
somebody dies” („Kiedy ktoś umiera”)
i „Am I going to die?” („Czy ja umrę?”).
Książeczki można pobrać za darmo
na www.booksbeyondwords.co.uk
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SANTANDER

LOLA DEL OLMO
Mama Fernando
Nazywam się Lola, jestem mamą piątki dzieci, w tym jednego ze specjalnymi potrzebami. Co ciekawe, moja
rodzina nie bała się kwarantanny. Nie
czuli jakby był to czas zamknięcia w
domu, ponieważ diagnoza autyzmu
u Fernanda zamknęła nas tam dwa i
pół roku temu. Podczas gdy dla innych słowo „kwarantanna” oznaczało
nerwy i strach, dla nas było to po prostu ponowne przystosowanie naszego życia do innych potrzeb. Szkoła i
domowa terapia, zwracanie większej
uwagi na to, co uszczęśliwia innych,
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albo na to, co innych irytuje, aby móc
tego unikać. Potrzebne było ćwiczenie cierpliwości, ale przede wszystkim dla nas ten czas oznaczał kochanie siebie nawzajem o wiele bardziej
niż dotychczas.
Są rodziny, które, po zdiagnozowaniu
autyzmu u jednego z dzieci rozpadają
się i nie są w stanie widzieć nic poza
słowa diagnozy. My nauczyliśmy się
patrzeć na tę diagnozę jako na wyzwanie, któremu musimy podołać;
wyzwanie, aby być lepszymi rodzi-
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cami. Od dnia diagnozy to właśnie
próbujemy zrobić i życie Fernanda
staje się tylko coraz lepsze. Zawsze
czułam, że moja rodzina ma szczęście, ale musieliśmy się też nauczyć
optymizmu. Towarzyszyli nam cudowni ludzie, którzy nauczyli nas być
silnymi. W Stanach Zjednoczonych,
gdzie mieszkaliśmy na początku tego
wszystkiego, autyzm nie jest czymś
nieznanym i wiedzą tam, że rodzina jest głównym źródłem wsparcia,
potrzebnym do tego, aby nastąpiła
poprawa. To tam powiedzieli mi, że
Fernando potrzebuje terapii, zachęcali nas, abyśmy nigdy się nie poddawali, żebyśmy przemienili to cierpienie, które czujemy, kiedy widzimy
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jak Fernando płacze, w siłę aby dalej
walczyć.
W Hiszpanii wciąż bardzo daleko nam
do patrzenia na autyzm w ten sposób
i powoduje to ogromną samotność w
rodzinach z autyzmem. W tych dniach
zamknięcia byliśmy jeszcze bardziej
zostawieni sami sobie, bez terapii i
bez wsparcia. To oznacza regres w
życiu osób z autyzmem i powrót do
wielu wcześniejszych problemów
behawioralnych. Dlatego postanowiłam nadać jakieś znaczenie temu
wszystkiemu podczas kwarantanny i
podzielić się moim doświadczeniem,
aby wesprzeć wszystkie te rodziny.
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Kiedy dom,
pomimo
wszystkiego,
jest szczęśliwym
miejscem
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RZYM

LUCIA CHIAPPETTA
CAJOLA
Prorektor, Uniwersytet RomaTre
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Pośród trudnych warunków uwięzienia i izolacji w czasach COVID-19,
które wywróciły do góry nogami nasze nawyki i balans w naszym życiu,
pojawia się pytanie o wartość zostawania w domu.
Przechodzimy lekcję wytrwałości,
która przemienia nas i pozwala dostrzec nadzieję pomimo traumy. W
tym kontekście widzimy procesy kognitywne i emocjonalne, które pozwalają nam radzić sobie z utratą
naszych codziennych nawyków i wynikającą z niej traumą, tak, żebyśmy
byli w stanie pokonać te uczucia.
W związku z tym, pobyt w domu może
ujawnić większy świat wewnętrzny i
postawy, które są niezbędne dla jakości relacji międzyludzkich i dla czynności odbywających się w domu.
W tej wytrwałości pojawiają się oznaki
odrodzenia, w miarę jak nowe możliwości wytworzone przez traumę
pozwalają nam na nowo odkryć znaczenie relacji.
Możemy się zmienić, możemy znaleźć odwagę, żeby naprawdę poznać
siebie samych i innych, żeby odkryć
potrzebę wzajemnego wsparcia i pokonywać nasze osobiste słabości.
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Pomimo tego może pojawiać się
strach oddania samego siebie, który
osłabia naszą chęć i odwagę, aby się
otworzyć i zaangażować.
Te dni dają nam szansę, aby wypłynąć
na głębię - aby pokonać egoizm, aby
ćwiczyć bycie miłym.
Uważność i bycie dostępnym, pozwalają na to, żebyśmy byli mili, czyli
żebyśmy poświęcali nasz czas i energię na słuchanie i odpowiadanie tym,
którzy z nami mieszkają.
Domowy kontekst - dom - to nadzwyczajne doświadczenie relacji i
dzielenie się okazjami na ponowne
odkrycie czasu, miejsca, przedmiotów i gestów, które były uznane za
dawno już utracone. Jednocześnie
możemy być wrażliwi na różne formy
dyskomfortu i martwienia się o nas,
naszych bliskich i nasz kraj oraz na
emocjonalne i fizyczne efekty społecznego dystansowania się.
Ten dom, z którego wychodziliśmy i
do którego wracaliśmy dopiero wieczorem, teraz jest centrum naszego
życia. Zintegrowany z technologią łączącą nas ze światem zewnętrznym,
staje się środowiskiem coraz bardziej
połączonym z innymi. Kiedy jesteśmy
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online, czujemy się połączeni z domami naszych przyjaciół i rodziny, ze
szkołami, uczelniami, biurami, szpitalami i usługodawcami.
W ten sposób dom, zdrowie, edukacja, szkolenie i ekonomia stają się integralnymi częściami naszego życia
codziennego, które łączą się w jednej
przestrzeni i zmuszają nas, abyśmy
zmienili sposób, w jaki jesteśmy razem i osobno, w jaki uczymy się, pracujemy, bawimy się.
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Wartość domu spotyka się z misją uniwersytetu: łączenie się ze studentami
nadaje wartość czasowi, oddaniu i
pasji. System platformowy wspomaga kluczowe więzi społeczne, pozwala na wspierające i ustrukturyzowane uczenie się poprzez nauczanie
na odległość. Te platformy i łączność
online dają szansę na kontynuację
relacji uniwersytetu ze studentami,
wspieranie ich i odpowiadanie na ich
potrzeby, aby zarówno studenci jak i
uniwersytet mogły nadal się rozwijać.
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MIRIAM GONZÁLEZ DURANTEZ

KALIFORNIA

MIRIAM GONZÁLEZ
DURÁNTEZ
Prawniczka i założycielka Inspiring Girls
Jestem w Kalifornii z moim mężem
Nickiem i z trójką moich synów. Pomimo tej tragedii, lęków, bólu spowodowanego tym, w jaki sposób
rządy i międzynarodowe organizacje
reagują (a właściwie nie reagują) na
pandemię i zmartwienia z powodu
tego, że nie możemy być z naszymi
rodzinami w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii, nasz dom wciąż jest radosnym
miejscem. Nick i ja często podróżujemy w ramach pracy, więc nigdy nie
mieliśmy okazji spędzać tyle czasu
w tak intensywny sposób z naszy-
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mi dziećmi - podobnie zresztą, jak
nie mieliśmy okazji spędzać tak dużo
czasu w tak intensywny sposób ze
sobą nawzajem od ładnych paru lat.
Zawsze byliśmy zgraną rodziną, ale
nawet my byliśmy zaskoczeni tym, jak
bardzo lubimy ze sobą przebywać, że
lubimy to samo jedzenie, te same gry,
te same filmy oraz tym, jak bardzo
lubimy się śmiać nie tylko razem, ale
zwłaszcza jedni z drugich. Gdyby nie
przerażający wirus na zewnątrz, byłby to cudowny czas w naszym domu.
Niemalże czuję się winna z powodu
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kontrastu pomiędzy tym, co dzieje się
w naszym domu, a tym co dzieje się
w innych miejscach.
Każde z nas ma lepsze i gorsze dni i
nauczyliśmy się akceptować, że te
gorsze dni też są częścią życia. Dzielimy się obowiązkami domowymi i
co mnie zdumiewa (jako, że dwójka moich dzieci jest nastolatkami),
nie skaczemy sobie do gardeł z powodu tego, kto ma wykonywać który obowiązek. Kiedy tylko mogliśmy,
zawsze jedliśmy razem jako rodzina,
więc robienie tego teraz codzienne
jest dla nas naturalne. Jest też wiele
innych plusów: dwaj moi synowie i ja
więcej gramy na pianinie, trzeci syn
i Nick grają więcej na perkusji, oglądamy stare seriale i filmy, niektórzy z
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nas zaczęli się uczyć niemieckiego,
niektórzy też zapisali się na kursy uniwersyteckie, jako że wiele z tych kursów jest teraz oferowanych za darmo.
Czasami dopada nas monotonia, niezmieniająca się rutyna, frustracja tym,
że nie możemy wyjść i że nie wiemy,
kiedy sytuacja się polepszy. Ale wtedy przypominamy sobie, że, w przeciwieństwie do wielu innych osób
na całym świecie, mamy szczęście
mieszkać w komforcie i bezpieczeństwie. Opowiadam też chłopcom, że
w wielu krajach kobiety żyją właśnie
w ten sposób- i nie tylko przez parę
tygodni, ale przez całe swoje życie,
od kołyski aż po grób. To zawsze
pozwala nam zrozumieć jak bardzo
uprzywilejowani jesteśmy i jak bardzo
wdzięczni powinniśmy być.
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WARSZAWA

JUSTYNA POKOJSKA
DELab Uniwersytet Warszawski
Obostrzenia i rygory bezpieczeństwa
związane z pandemią koronawirusa wywróciły nasze dotychczasowe
życie do góry nogami. Właściwie w
jednej chwili wszystko zatrzymało
się w miejscu - firmy i przedsiębiorstwa wysłały swoich pracowników na
tzw. „pracę zdalną”, szkoły zakazały
uczniom przychodzenia do placówek
organizując lekcje on-line, zamknięto duże sklepy, kina, restauracje, hale
sportowe, siłownie, a nawet parki i
lasy. Zawieszono wszelkie wydarzenia
kulturalne, a w imię social distancingu
zalecono powstrzymanie się od spo47

tkań i interakcji twarzą w twarz.
Dom szybko przejął więc funkcję
nie tylko bezpiecznej przystani i rodzinnego gniazda, ale też swoistego
centrum sterowania wszechświatem.
Od samego początku pandemii to
tutaj, nad laptopem w salonie zapadają kluczowe decyzje zawodowe,
edukacyjne i zakupowe. To tu, przy
kuchennym stole odbywają się „spotkania” rodzinne za pośrednictwem
komunikatorów internetowych. To tu,
na ulubionym, wytartym fotelu negocjuje się z szefem podwyżkę i warun-
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ki zatrudnienia, a pod pamiątkowym
żyrandolem po babci - celebruje zakończenie roku szkolnego.
Pandemia koronawirusa zatrzymała
nas w pół kroku, często bezwzględnie ukazując co jest w życiu naprawdę ważne. Wielomiesięczne wspólne
przebywanie pod jednym dachem
odarło nas też ze złudzeń związanych z partnerstwem w związku, dowodząc, jak duża część domowych
obowiązków stała się tzw. „niewidzialną pracą” wykonywaną prawie
wyłącznie przez kobiety. Nagle okazało się bowiem, że rzeczy same nie
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trafiają do zmywarki, a pralka nie wydaje wyprasowanych koszul. Dodając
do tego troskę o zdalne lekcje dzieci,
zabezpieczenie domowych zapasów
i organizację czasu wolnego - koronawirus boleśnie uświadomił nam,
że dom to miejsce, w którym każdy z
nas jest potrzebny. I każdy potrzebuje
czuć się jego częścią.
Jak pisał Terry Pratchett w „Blasku
fantastycznym” - Człowiek nigdzie
naprawdę nie był, póki nie wróci do
domu. I my wróciliśmy. A wskutek
pandemii związaliśmy się z naszym
domem tak silnie, jak nigdy dotąd.
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BRUKSELA

COLIENNE VAN HAVRE
Osoba, która wyzdrowiała z COVID-19
Dom zawsze był i jest bardzo ważny. To moje schronienie, miejsce,
gdzie odpoczywam, gdzie jestem
sobą. Ale w dobie globalnego kryzysu
zdrowotnego, dom stał się dla mnie
jeszcze ważniejszy. Zachorowałam
i dzięki mojej rodzinie przetrwałam
tę chorobę. Było mi ciężko, ale dostałam rekomendację, żeby nie jechać do szpitala i pomimo gorączki i
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kaszlu zostałam w domu. Troska była
kluczem do mojego wyzdrowienia.
Wspaniale się mną zajmowali, nie bojąc się wirusa, z miłością. Śniadanie,
obiad, kolacja zawsze na czas; pomagali mi utrzymać porządek i czystość,
a wszystko to z gestami pełnymi czułości. Jak mogę nie być szczęśliwa w
domu, nawet w czasie koronawirusa!
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Informacje o epidemii
Kiedy ten raport został wydany, świat stał w miejscu. Przekaz był prosty
- zostań w domu. Koncerty, festiwale, wydarzenia sportowe, śluby i
obrzędy religijne zostały odwołane. Dla większości dzieci nie było lekcji
w szkole, a dla większości studentów nie było zajęć na uczelniach.
Restauracje i sklepy były zamknięte i można było wychodzić tylko w
niezbędnych sprawach. Żeby wejść do supermarketu, trzeba było stać w
kolejce. W zależności od kraju, trzeba było mieć specjalne dokumenty,
żeby móc jeździć samochodem i trzeba było nosić maseczki, a granice
były zamknięte. Ludzkie cierpienie, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne,
było wielkie - wizyty w szpitalach były ograniczone, a ludzie umierali
samotnie. W tym mrocznym czasie, to, co stało się dla nas źródłem nadziei, to odzyskanie wartości przez miejsce, w którym musieliśmy zostać
- dom.
PRZYPADK I KORON AW I RUSA
1 3. 2 76. 1 2 7
ZMARŁE OSOBY
576.524
OSOBY, KTÓRE WYZDROWIAŁY
7.747.159
AKTYWNE PRZYPADKI
4.952.444
(Łagodny przebieg choroby u 4.893.188 osób,
ciężki przebieg choroby u 59.256 osób)

Niepewność była ciężka. Ale ludzie zachowali się w odpowiedzialny
sposób i zostali w domu, próbując spłaszczyć krzywą zachorowań.
Domy po raz kolejny okazały się być niezastąpione w radzeniu sobie z
wirusem.
ŹRÓDŁO
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Liczby były aktualizowane w dniu publikacji- 14 lipca 2020
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