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WYDANIE SPECJALNE - INTERNETOWE

Na FB trwa nadal gorąca dyskusja (zwłaszcza wśród Polaków 
mieszkających w Szwecji), który model – polski czy szwedzki – jest 
skuteczniejszy w opanowaniu pandemii. Zdecydowanie przeważa 

oczywiście pogląd, że “polski model” jest właściwy, a Szwedzi to durnie, 
prostaki, kpiący z zagrożenia, a rząd niczym hitlerowska machina 
doprowadzi do zagłady całe społeczeństwo. I powtarza się często: 

“w zasadzie Szwecji już nie ma”. Aż dziw, że wszyscy Ci, którzy utyskują 
na Szwecję, jeszcze tutaj są i do Polski nie wyjechali.
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O chłodne spojrzenie 
nie jest łatwo
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Żyję dostatecznie długo by 
zauważyć, jak nie spełniają się 
i rozpadają fałszywe wielkości. 
Zaobserwowałbym wcześniej 
gdybym nie był – jak większość 
obywateli tego świata – trochę 
niemrawy i trochę głuchawy. 
Pomimo wszystko wierzę, że 
rzeczywistość jest rozumna, choć... 
Nie będę się spierał o detale, ale 
absurdalna zbrodniczość niektórych 
działań, aż bije w oczy.

Myśli nieuporządkowane

Przykład? Przerażającego dwudzieste stulecie. 
Mocno przeżywałem i ze zrozumiałych względów 
pospiesznie, przełom tysiącleci. Nowa muzyka, no-
we stroje, nowe ulice starych miast, scenki rodzajowe 
dziwacznych artystów, śpiew-nie-śpiew nazywany 
rapem, oraz dotkliwie nam (mnie!) panujący złoty 
cielec elektroniki. 

Zło i towarzyszące mu okropności czają się zazwy-
czaj tuż pod powierzchnią codzienności. W cieniu 
krzątaniny ustrojów, obyczajów, uśmiechów, słów, 
uczuć, w cieniu życia, rodzą się i dojrzewają konflik-
ty, a wybuch i okropności wojen są już tylko ujawnie-
niem, energią wektorów tych stanów. Niestety jeste-
śmy ślepi i głusi, że powtórzę i dodam jeszcze jeden 
epitet – głupi. Głupi korzenną (dziś powiedziałoby się 
genetyczną) głupotą wieków. 

Przypomina się gdzieś przeczytany – chyba u które-
goś ze skamadrytów – obrazek. Symptomatyczne sko-
jarzenie, w chwili gdy piszę o ludzkich niedostatkach. 
Na środku wiejskiego duktu taplają się w błotnistej 
kałuży kaczki i przygląda się im z przydomowej ła-
weczki starzec. Przechodzący wędrowiec zatrzymu-
je się, przygląda kaczkom i zagaduje do staruszka: 
Patrzę panie i nie rozumiem. Dlaczego one nie idą 
do rzeki? Przecież niedaleko stąd, najwyżej sto me-
trów, płynie rzeczka! Stary człowiek podnosi na niego 
wzrok i mówi: Ba, żeby one wiedziały... 

Zawstydzające słowa premiera: Ludzie są tacy głu-
pi, że zap...dalają za miskę ryżu! Jaskrawa pogarda 
dla rozumu ludzi codziennych. Irytujące nieustan-
ne odmienianie przez wszystkie przypadki: POLKI! 
POLACY! SUWEREN! 

Czy na naszych ścianach pozostaną hieroglificzne 
litery, z których przyszłe pokolenia odczytają, że cie-
szyło nas mało, bo bardzo zawężyliśmy sobie świat? 
Zdobędziemy się na akt odwagi i napiszemy o sobie 
prawdę, czy wybierzemy zgrzytanie zębami w milcze-
niu? Czy dotrzymamy kroku wyzwaniu, jakie zawiera 
w sobie homo sapiens? Nie wolno zamilknąć, kto ina-
czej przekaże następującym pokoleniom doświadcze-
nia wyniesione z porażek?

Związek – o ile w ogóle istnieje – pomiędzy mną 
dzisiejszym, a młodym mężczyzną przełomu lat 
pięćdziesiątych/sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Wydaje się, że długoletnia emigracja wyostrzyła we 

Coraz gorzej idzie nam przyswajanie idei i ide-
ałów, coraz trudniej radzimy sobie z wartkim 

nurtem życia. Masy, z roku na rok więcej i więcej lu-
dzi, odczuwa swoje istnienie jako niespełnione, oka-
leczone i pozbawione czegoś wielkiego (czego? – nie 
wiedzą). Szarpiemy się i próbujemy coś wyrazić, wy-
jaśnić, dotrzeć do sedna, ale zagonieni niemożnością 
wycofujemy się żółwim sposobem. W końcu umiera-
my i kładziemy na szalę-dobrego-i-złego swoją zago-
nioną i zdesperowaną duszę. Monumentalny dramat, 
ludzi jest tak wiele a nie obchodzą świata. Czyżby 
greccy filozofowie mieli rację? Historia jest zamknię-
tym kołem? Jeśli tak, to z kim walczył Święty Jerzy? 

Nie ma co rozdzierać szat, jest jak jest. W pewnym 
kraju, mieście, ulicy, domu, pojawił się miecz, koron-
ny miecz Wirusa. Zapadł w rojowisko i robi swoje, 
zaprzeczając tym samym istnieniu dobrego Boga. 
Przecież żaden Bóg, a szczególnie już Bóg dobry, nie 
poddawałby torturom świata, który sam wymyślił i 
stworzył? 

Wirusowa apokalipsa może być ostrzeżeniem, 
wskazaniem żeby ludzi się rozrzedzili. Prastary zwy-
czaj ludów zamieszkujących Skandynawię mówił, że 
gdy młoda para zakładała rodzinę i budowała swój 
dom, stawiali go tak, aby nie było widać dymu z ko-
mina sąsiada. Wystarczała im świadomość, że jest 
tam, za sosnowym lasem.

Człowiek jest wspaniałym wynalazkiem Wszech-
świata, ale społeczeństwom, które stworzył, bliżej 
do piekieł i wynaturzeń niż czegoś dobrego. W takim 
stanie rzeczy nie ma co się dziwić ludziom głębiej 
czującym, że zostają pustelnikami. Wiedzą, że jeśli 
się nie schronią na pustyni, ich duchowość zostanie 
zaprzepaszczona. Dzisiejsi, nasi rodzinni pustelnicy 
(jak kiedyś Gauguin Tahiti), wybierają Bieszczady. 

Ludzie wrażliwi na sprawiedliwość i prawo, lu-
dzie hardzi, wypowiadają posłuszeństwo państwu, 
jeśli państwo przekracza granice wytyczane przez 
moralność. Kieruje nimi instynkt plemienia, mo-
ralny instynkt jednostek stanowiących lud. Czy 
być tak może, że wirusowa apokalipsa jest ostrze-
żeniem, wskazaniem światu by przestał szaleć i 
zwolnił? Niewiele potrafimy zdziałać by pomóc, 
ludzie chorują i umierają. Ale mamy marzenia, ży-
wimy nadzieję, że dobry Bóg zobaczy, jakich nam 
narobił kłopotów i się zawstydzi.

Stoimy przed gładką wypolerowaną skałą, w której 
ni śladu szczeliny i cały nasz wysiłek skierowany na 
pokonanie ściany, nie tylko idzie na marne, ale może 
nam zagrażać? Prawa fizyki, boskie prawo kosmosu o 
zachowaniu energii, nie znajdując ujścia, rykoszetem 
zwraca się przeciw nam i sieje zniszczenie? A może 
ściany w ogóle nie ma, a tylko my nie potrafimy się 
przystosować? Nie ma prostych odpowiedzi. Gott ist 
tot! Bóg umarł! 

Człowiek potrafi zapominać. Ma wyjątkową umie-
jętność zapominania, umie nawet zapomnieć zapo-
mniane. Być może tak powstają baśnie i mity? Na sza-
rym pograniczu pamięci zapominającej zapomniane? 

No dobrze, teraz modlitwa: Nie jesteś Boże dla 
nas łaskawe, ale dziękujemy ci mądry Panie za organ 
zapomnienia. Od rozpanoszonego i rozdętego ambi-
cjami, od durnego w swojej pysze ego, zachowaj nas 
Panie. Amen.

mnie szczególnie jedną cechę – demokratyczność od-
ruchów. Mam na myśli życzliwość do ludzi, bez za-
wiści i snobizmów. 

Ostatnie zdania zaokrąglające nieuporządkowane 
myśli. Nasz dorobek intelektualny i duchowy wzbo-
gacał się kiedyś i rozwijał wolniej, ale dążył w zrów-
noważonym kierunku. Gdy w XIX i początkach XX 
wieku w salonie spotykali się nauczyciel i inteligent-
ny ksiądz, mieli o czym dyskutować i czynili to do 
upadłego, nie tracąc obopólnej sympatii. Dziś rzuci-
liby się sobie do gardeł po paru minutach i było by to 
zapewne ich pierwsze i ostatnie spotkanie. 

Jedną z ważnych zmian po I-szej Wojnie Światowej 
był rozpad zachodniego wzorca człowieka. Potrzeby 
religijne, zasady moralne, etyka, estetyka, umysł, 
wszystko to pokryła rdza, a zasady życia społecznego 
uległy rozsypce, zaś nauka przyspieszyła i przestała 
być zrozumiała. 

Jaki jest dziś opis homo polacus? Mało kto wierzy 
w słowo honoru, niewielu obraża się na „Pan kłamie”. 
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Pierwszy rzut oka na niedawno 
wydaną książkę laureata Nagrody 
Polonii Szwedzkiej - Poloniki 2019, 
Macieja Klicha, każe przypuszczać, 
że są to obszerne wspomnienia 
zasłużonego działacza Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów (NZS) i 
Solidarności, od dzieciństwa po 
dzień dzisiejszy. Ale im dalej w las 
tym więcej drzew.

Okazuje się bowiem, że ten tekst niemal w równym 
stopniu przynosi rekapitulację dziejów polskiej opo-
zycji antykomunistycznej lat 1976-89, stanowiącą tło 
dla zaszłości w rejonie Górnego Śląska i Zagłębia (w 
pewnym stopniu także Krakowa) i opis różnych śro-
dowisk, głównie studenckich. Jest to zatem również 
monografia oparta m.in. na pracowicie zebranych i 
obficie cytowanych źródłach, drukowanych bądź 
kolekcjonowanych prywatnie od licznych “współ-
aktorów” tych wydarzeń. Ten złożony obraz dzieła, 
będącego w pewnym sensie hybrydą, wywołany jest 
– być może – faktem pisania tekstu na zamówienie 
Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Centralnego 
Projektu Badawczego IPN na temat: Opozycja i opór 
społeczny w PRL 1956-1989. 

Proporcje między prywatnością i częścią publiczną 
są oczywiście zorkiestrowane różnie w poszczegól-
nych rozdziałach książki. Zawsze jednak między tymi 
dwoma warstwami – publiczną i prywatną – zachodzi 
symbioza: jedna warunkuje i wspiera drugą. Czasem 
jednak “przeszkadza”. Autorowi na pewno powio-
dłyby się studia na drugim fakultecie (architektura na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach), a także mógłby 
podjąć pracę zawodową gimnazjalnego nauczyciela 
historii po magisterium na tym wydziale Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach – gdyby nie działalność w 
NZS i Solidarności w przełomowych latach 1976-81, 
której skutkiem było internowanie w stanie wojen-
nym, a później emigracja do Szwecji. 

Rekompensatą była z kolei późniejsza działalność 
na rzecz “więzionych za przekonania” lub pozostają-
cych na wolności działaczy podziemnej Solidarności. 
Najwyraźniejszym, jakże namacalnym symbolem 
i dowodem tej wspierającej działalności były liczne 
pieczątki, kasowniki, rzeźby i inne “produkty” autor-
stwa Macieja Klicha, których reprodukcje, obok foto-
kopii dokumentów, zdobią sporą część książki.     

Zaangażowanie autora w ROPCIO i później w  no-
wopowstałej Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) 
mogłoby wskazywać na pewien przechył w interpre-
tacji dziejów opozycji antykomunistycznej. Ale nie. 
Maciej Klich zachował pełną neutralność i obiekty-
wizm, nie pomijając też – zgodnie z chronologią – 
pionierskich zasług KOR-u.  

Maciej Klich: Niepokorny. Historia lat 1976-1989. 
Katowice 2018 Warszawa IPN s. 512
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O chłodne 
spojrzenie 
nie jest łatwo
Koronawirus nadal pozostaje 
głównym tematem mediów. 
I pewnie przez długi czas tak będzie. 
Stał się także dominującym temat 
na portalach społecznościowych 
ujawniając przy okazji, jak emocje 
mogą przysłonić racjonalne 
(zdawawało by się) myślenie i to 
u osób, których spojrzenie na świat 
i wartości często podzielaliśmy. 
W strachu przed czymś nieznanym 
i trudnym do opisania – o chłodne 
spojrzenie nie jest łatwo.

Na FB trwa nadal gorąca dyskusja (zwłaszcza 
wśród Polaków mieszkających w Szwecji), który 
model – polski czy szwedzki – jest skuteczniejszy 
w opanowaniu pandemii. Zdecydowanie przeważa 
oczywiście pogląd, że “polski model” jest właściwy, 
a Szwedzi to durnie, prostaki, kpiący z zagrożenia, a 
rząd niczym hitlerowska machina doprowadzi do za-
głady całe społeczeństwo. I powtarza się często: “w 
zasadzie Szwecji już nie ma”. Aż dziw, że wszyscy 
Ci, którzy utyskują na Szwecję, jeszcze tutaj są i do 
Polski nie wyjechali.

Dzisiaj wciąż za wcześnie oceniać, które rozwiąza-
nie w walce z pandemią jest bardziej właściwe. Czy 
ten polski sposób, by wszystko zamknąć i wprowadzić 
maksymalne obostrzenia, czy też może ten szwedzki, 
który opiera się na zaleceniach, ale nie paraliżuje ca-
łego kraju. To, że w Szwecji nie zamknięto granic, 
nie wprowadzono drakońskich przepisów, na razie 
nie ma wpływu na rozprzestrzenianie się wirusa – 
tym bardziej, że skoro zamknięto większość innych 
granic, to decyzja szwedzka nie ma już żadnego 
sensu. A w dodatku społeczeństwo jest zdecydowa-
nie bardziej zdyscyplinowane i nikt bez potrzeby 
nie chce się narażać na zakażenie, a ci co mogą, 
pracują w domach. Ale powtórzmy – bilans tych 
decyzji – czy były słuszne czy też nie – poznamy 
znacznie później.

Polskie poczucie wyższości nad Szwedami – bo rze-
komo jesteśmy mądrzejsi w każdej dziedzinie – i ten 
pobłażliwy stosunek wielu Polaków wobec Szwedów 
(co raczej sugerowało by nasze narodowe kompleksy) 
ujawnia się zwłaszcza w takich momentach, w jakim 
jesteśmy obecnie.  

Jeden z naszych Czytelników (w spokojnej formie) 
pisze: 

Ani model polski ani model szwedzki to nie są 
przykłady godne naśladowania. W Polsce występuje 
dyktat PiSu w mediach publicznych, a w Szwecji ta-
ką rolę pełni dyktat politycznej poprawności, daleki 
od obiektywizmu. W Polsce konsument mediów ma 
jednak do wyboru media nie-publiczne, prywatne i 
opozycyjne w rodzaju TVN24, Gazety Wyborczej czy 
tygodnika Polityka. W Szwecji pluralizm mediów i ko-
rytarze poglądów są daleko bardziej wąskie. Jako ta-
ki, krytyczny poziom trzyma tylko Svenska Dagbladet 
i tygodnik Focus, pozostałe media to tuby propagan-
dowe socjaldemokracji i środowisk z nią związanych. 
Bardzo brakuje tu prywatnej, obiektywnej telewizji in-
formacyjnej, brak też ogólnoinformaycyjnych portali 
internetowych w rodzaju Onetu, Interii czy Wirtualnej 
Polski.

To nie pierwszy głos, który czytam na temat rze-
komej “cenzury” panującej w Szwecji, oraz “dykta-
tu politycznej poprawności”. “Szwecji już nie ma” 
i zmora “poprawności politycznej” przykleiły się 
do myślenia określonych kręgów politycznych 
w Polsce – wystarczy wpisać te sformułowania w 
Google i sprawdzić na jakich platformach się ich 
używa: Kontrrewolucja.net, pch24.pl, wpolityce.pl, 
dorzeczy.pl, euroislam.pl.... Lista jest bardzo długa. 

Wyjaśnienie, czym jest owa “poprawność polityczna”  
to materiał na osobny artykuł. Ale krótko ujmując, 
chodzi o odpowiedzialność za słowa, którymi łatwo 
wzbudzać negatywne emocje, a przecież nie temu ma 
służyć dziennikarstwo. 

Nie jest prawdą, że pluralizm mediów jest w 
Szwecji wąski, ale prawdą jest, że te media są zupeł-
nie inne niż w Polsce. Tu nie ma tygodników opinii 
(jak Polityka, Newsweek i całego szeregu innych po 
prawej stronie), ale też i nie ma takiej potrzeby. Za to 
lokalnych gazet są dziesiątki i są one dużo mocniej-
sze i o większym nakładzie niż w Polsce. Bo Szwedzi 
wciąż jednak czytają. I są one o bardzo różnym nasta-
wieniu do rządzących. A media publiczne ze swojej 
natury mają zachować neutralność i pokazywać różne 
stanowiska. I tak też robią. 

I – nie oszukujmy się – Polacy nie czytają 
szwedzkiej prasy, rzadko oglądają szwedzką te-
lewizję (zanurzeni w satelitarnych programach z 
Polski), więc nie mają pojęcia, co w tych mediach 
się znajduje. Ale na temat tych mediów mają “wy-
robioną” opinię. 

Powracając jeszcze do “szwedzkiego modelu” wal-
ki z pandemią. W programie Agenda (SVT) mówiono, 
że jest takie szwedzkie przekonanie, że w ekonomii 
nie chodzi o ludzi, ale o jakieś odległe interesy. Na 
łamach Dagens Industri replikował Tobias Wikström: 
Ale ekonomia to dobrobyt i bogactwo. Ekonomia ma 
sens w życiu codziennym. Ekonomia to pomysłowość. 
Ekonomia to przetrwanie. Finanse to chęć założenia 
rodziny. Ekonomia to zdrowie publiczne.

Dlatego, nawet w czasach pandemii, o ekonomii 
trzeba myśleć tak samo intensywnie, jak o prze-
ciwdziałaniu wirusowi. Dla przyszłego zdrowia 
publicznego.

Wybory 
w czasach 
pandemii
Zawsze z dystansem odnosiłem 
się do stwierdzeń, że Jarosław 
Kaczyński to polskie wcielenie 
Putina, Łukaszenki czy Erdogana – 
pisze Ludwik Dorn (niegdyś zwany 
Trzecim Bliźniakiem) na łamach 
Gazety Wyborczej.

— Ten dystans utrzymuję i dziś, bo jego terrory-
styczna taktyka w sprawie terminu wyborów bazuje 
nie na narzędziach twardych (naga przemoc), ale 
miękkich – tworzeniu i wykorzystywaniu sytuacji za-
straszenia. Ale przypominam sobie piosenkę, którą w 
1982 roku stworzył Jacek Kaczmarski dla Wojciecha 
Jaruzelskiego: „Do fortepianu po coś siadał, chamie, 
nie wydobędziesz zeń dźwięku rozkazem”. Warto ją 
dziś zaśpiewać panu Kaczyńskiemu, zwłaszcza że nie 
grozi nam to, że „pod pięścią pryśnie kość i klawisz 
złamiesz”. Jeśli zawiążemy konfederację, to nie zła-
mie się klawisz, ale zaciśnięte w pięść palce i „szere-
gowy poseł” z Żoliborza nie będzie mógł już gmerać, 
z trybem czy bez trybu, przy naszym życiu, zdrowiu i 
przy naszej Rzeczypospolitej.

Prawo i Sprawiedliwość prze do majowych wybo-
rów prezydenckich ignorując wszystkie głosy, które 
apelują o przełożenie wyborów na inny termin ze 
względu na paraliżującego normalne życie wirusa. 
Żądza utrzymania władzy jest silniejsza niż zdrowie 
społeczeństwa. Po raz kolejny łamane są reguły i pra-
wa – jak chociażby to, które mówi, że zmian w or-
dynacji wyborczej nie można wprowadzać na mniej 
niż 90 dni przed wyborami. Satrapa Kaczyński takimi 
głosami się nie przejmuje.

Wydarzenia nocy z 27 na 28 marca, kiedy to PiS 
przegłosował w Sejmie zmiany w kodeksie wybor-
czym umożliwiające wyborcom, którzy ukończyli 60 
lat, i tym, którzy są objęci kwarantanną, głosowanie 
korespondencyjne, ma dać prezydentowi Dudzie gwa-
rancję ponownego wyboru. I to w pierwszej turze. Po 
trupach do władzy. 

Ten upór i determinacja Kaczyńskiego będzie 
miała swoje konsekwencje także dla wyborców na 
emigracji. W wielu krajach mogą nadal obowiązy-
wać w maju obostrzenia związane z wirusem, co 
uniemożliwi udział w wyborach. Ale to też zimna 
kalkulacja PiS, bo większość Polonii głosuje nie 
tak, jak Polacy w Kraju. 

Mafii najlepiej było rządzić z zachowaniem demo-
kratycznych pozorów. A skoro nie da się ich zacho-
wać, to trudno. Trochę ludzi zachoruje, trochę umrze 
– komentuje ostatnie wydarzenia w Sejmie Jarosław 
Kurski. – Chodzi o to, że szef tej mafii nie musi już 
nikogo „ogrywać” i niczego udawać. Mafia poszła 
za daleko. Ma zbyt wiele do stracenia. Mafia zrobi 
wszystko, by nie stracić władzy. Mafii najlepiej było 
rządzić z zachowaniem demokratycznych pozorów. A 
skoro nie da się ich zachować, to trudno. Dudę wybie-
rzemy sobie sami. Bez spotkań, bez debat, bez kam-
panii wyborczej, za to ze wsparciem naszych mafij-
nych mediów. Do komisji wyślemy naszych ludzi. Nasi 
ludzie policzą głosy. Trochę ludzi zachoruje, trochę 
umrze. Trudno, ofiary muszą być. Duda będzie dumny 
ze zwycięstwa. Wygra w pierwszej turze. Będzie moż-
na mówić, że „dostał silny społeczny mandat”. Czy 
o taki mandat od Polaków pan zabiega, panie prezy-
dencie? Nie, nie warto o to pana pytać, a tym bardziej 
oczekiwać odpowiedzi. Pan nie ma nic do powiedze-
nia. Pan się tu zupełnie nie liczy. Liczy się boss.

Sytuacja wydaje się beznadziejna, Polska zainfe-
kowana dziesięć lat temu smoleńskim kłamstwem, 
stała się przedziwnym, absurdalnym, nieznośnym 
bytem, który drażni umysły. I tych, którzy ślepo wie-
rzą w wizje Kaczyńskiego, a przede wszystkim tych, 
dla których takie wartości jak przestrzeganie prawa, 
przyzwoitość, tolerancja i dialog są podstawą. (ngp)
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Lekarz pierwszego 
kontaktu
Od dziecka marzyłam, aby 
studiować medycynę, ale los chciał 
inaczej. Zostałam mikrobiologiem. 
Mimo to, znajomi nadali mi 
honorowy tytuł lekarza pierwszego 
kontaktu. Niezupełnie bez powodu.

Po dyplomie przez pierwsze dwie dekady praco-
wałam w laboratorium kliniczno-diagnostycznym. 
Infekcje bakteryjne i układ odpornościowy to specjal-
ności, których tajniki starałam się zgłębić. W pracy 
doktorskiej zaprezentowałam wyniki mych badań na 
ten temat i po obronie dostałam tytuł doktora nauk 
medycznych, co było bliskie spełnienia młodzień-
czych marzeń o medycynie. 

Przez następne 20 lat zajmowałam się kontrolą le-
ków uzyskując wgląd w fascynującą, ale dotychczas 
nieznaną mi, dziedzinę farmakologii. Przyznam się 
szczerze, że w obu okresach zawodowej „kariery” 
czułam się jak kwadratowy kołek w okrągłej dziurze: 
nie medyk wśród lekarzy i nie aptekarz wśród farma-
ceutów. Ale poszerzyło to moją wiedzę, zmusiło do 
studiowania fachowej literatury. Znajomi ufali moim 
ocenom, co mnie zobowiązywało i budziło poczucie 
odpowiedzialności za ich poprawność. 

Rola moja nie była trudna. Zanim delikwent udał 
się do zawodowego lekarza, pytał mnie czy jest to 
konieczne. Jeżeli nie byłam w stanie sama udzielić 
porady, odsyłałam „pacjenta” do specjalisty, tak jak 
robi to profesjonalny doktor. Po wizycie zasięgano u 
mnie „drugiej opinii”. Często była zbieżna z pierwszą, 
czasem miałam pewne zastrzeżenia, które brano po-
ważnie. Pytano mnie o przepisane leki. Nie podważa-
jąc decyzji lekarza informowałam uczciwie o mecha-
nizmie działania i ewentualnych efektach  ubocznych. 
Ale samo nastawienie u pacjenta może czynić cuda. 
Wiara, że lek pomaga, potrafi sprawić, że jest skutecz-
ny. Kiedy w testach leków na pacjentach poddaje się 
kontrolnej połowie tzw placebo bez działania farma-
kologicznego, potrafi ono dać efekt, ponieważ pacjent 
jest przekonany, że dostał aktywny lek.   

Jest preparat, który stosuje się w formie kroplówki 
przy pewnych typach nowotworów. Ten sam lek w 
dużo niższych dawkach podaje się doustnie przy za-
awansowanej artrozie. W obu wypadkach przestrzega 
się osoby dozujące go, aby chroniły się przed pene-
tracją leku przez skórę zakładając rękawiczki z latek-
su. Z reguły substancje przeciwrakowe same mogą 
powodować raka. Kiedy dowiedziałam się, że trójka 
moich znajomych leczona jest w ten sposób, przy ar-
trozie i przy nietypowych zmianach skórnych, natych-
miast przypomniałam sobie wszystkie ostrzeżenia. 
Informację zróżnicowałam w zależności od „pacjen-
ta”. Koleżanka z artrozą nie rozumiała, dlaczego lek 
można wprowadzać do organizmu, mimo iż kontakt 
przez dotyk jest niebezpieczny. Na życzenie poinfor-
mowałam ją o ryzyku. Mimo to zażywała lek przez 
kilka lat trzymając artrozę w szachu, ale w końcu do-
wiedziała się, że ma zmiany nowotworowe. 

Drugi przypadek artrozy w rodzinie był tajemni-
cą, o której dowiedziałam się od wspólnych znajo-
mych z prośbą o nie zdradzenie źródła informacji. 
Miałam więc ręce związane, chociaż męczyły mnie 
wyrzuty sumienia, że nie ostrzegam bliskich o ryzy-
ku. Przypadek ze zmianami skórnymi był łatwiejszy. 
Preparat przepisał lekarz podczas pobytu pacjenta za 
granicą. Matka delikwenta, po ostrzeżeniu, zadecy-
dowała o odstawieniu leku, a zmiany ustąpiły same 
z siebie.  

W Szwecji zawodowi lekarze muszą informować 
pacjentów o ich faktycznym stanie, nawet o raku, mi-
mo iż może to być traumą. W przeciwnym razie grożą 
im duże nieprzyjemności ze strony Zarządu Zdrowia 
i Opieki Społecznej. W moim przypadku informacja 
zależy od mego sumienia, w połączeniu - mam na-
dzieję - ze zdrowym rozsądkiem.

Zapamiętałam pewien przypadek. Znajomy popro-
sił mnie o radę przy kłopotliwej dolegliwości. Cierpiał 
na ropień tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną na-
zwę. Okolice ropnia spuchły i sprawiały ból, szcze-
gólnie przy siedzeniu. Kiedy wydarzyło się to po raz 
pierwszy udało mu się dostać czas u chirurga, który 
ropień oczyścił. Ale uprzedził pacjenta, że infek-
cja może się powtórzyć. I po roku powtórzyła się. 
Doradzono znajomemu, aby natychmiast pojechał na 
ostry dyżur. Po ośmiu godzinach czekania lekarz, nie 
chirurg, poinformował go, że mają wielu pacientów i 
na pomoc może liczyć po dodatkowych 12 godzinach. 
Wtedy znajomy zwrócił się do mnie. Ruszyłam po ro-
zum do głowy i doradziłam, aby zastosował kompresy 
nasycone alkoholem do dezynfekcji. Poskutkowało. 
Opuchlizna zmalała, ból ustał, a ropień zaczął się 
goić. Przy najbliższej okazji lekarz domowy zalecił 
stosowanie preparatu wysuszającego, ale ze zbyt ni-
ską zawartością spirytusu, aby działać odkażająco. 
Na Internecie przestrzega się, aby nie stosować go do 
dezynfekcji ran. Moja rada była lepsza. Gdybym nie 
interweniowała, infekcja mogła spowodować zagra-
żające życiu zakażenie krwi. Ropień został zaleczony, 
ale nie wyleczony. Po miesiącu znajomy dostał czas u 
chirurga, który stwierdził że dolegliwość jest poważ-
na, wymaga dodatkowego badania pod narkozą i za-
biegu chirurgicznego. Ponieważ nie mam kompetencji 
chirurgicznych, nie udzielam znajomemu więcej rad.

Mając pewne pojęcie o medycynie sama jestem kło-
potliwym pacjentem. Stawiam niewygodne pytania. 
Czasem kwestionuję zalecaną terapię. Nie zadawalam 
się odpowiedzią, że takie są rekomendacje. Chcę wie-
dzieć dlaczego, a na takie pytanie lekarze zazwyczaj 
nie mają przekonywującej odpowiedzi. 

Obecnie, kiedy nasz krąg znajomych osiągnął po-
deszły wiek, staram się wycofać z roli lekarza pierw-
szego kontaktu. Nasze choroby są poważniejsze niż 
kiedyś, często chroniczne: nadciśnienie, osteoporoza, 
zawały, zatory, wylewy, Alzheimer, Parkinson i zmia-
ny nowotworowe. Zarozumialstwem, ba nieodpowie-
dzialną brawurą z mojej strony, było by udzielanie po-
rad. Ale znajomi nie chcą zaakceptować mej decyzji. 
Nadal dzwonią i proszą o radę.

Teresa Urban

Wielokulturowość 
rozwija i wzbogaca 
ludzi
Z Kateryną Zavizhenets, 
prezeską Stowarzyszenia 
„Mi-Gracja“ rozmawia 
Leszek Wątróbski

Skąd wzięła się nazwa Waszego Stowarzyszenia?
Długo się nad tym zastanawialiśmy. Były też i inne 
propozycje. Zdecydowaliśmy się np. na „Tolerado“, 
ale okazało się, że takie stowarzyszenie już istnieje. 
Nam chodziło o akceptację, tolerancję, wzajemne 
szanowanie się i wreszcie o samą migrację. O ludzi 
pochodzących z migracji i emigracji. Na początku 
były wśród nas tylko same kobiety. Zaczęłyśmy 
więc tworzyć stowarzyszenie z gracją i migracją w 
nazwie. W naszym logotypie znalazły się te dwa 
wyrazy dzięki wsparciu Piotra Starzyńskiego - 
aktora i jednego z reżyserów mojej grupy teatralnej 
„t.Kanka” w teatrze „Kana”. Połączenie tych słów 
bardzo się nam spodobało. Uważałyśmy, że takie 
zestawienie wskazuje, iż migranci mogą naprawdę 
posiadać w sobie i grację i piękno. 

Działacie od niedawna…
Zostaliśmy zarejestrowani w listopadzie 2019 roku, 
ale jako inicjatywa lokalna działamy już od paru 
lat. Skupiamy się aktualnie na pisaniu projektów. 
Nie mamy, jak dotąd, żadnych dotacji. Korzystamy 
jedynie ze wsparcia szczecińskiego miejsca spotkań 
„Kooperatywa Łaźnia“. 

Jakie główne cele stawiacie Państwo przed sobą?
Nasze działania koncentrują się na sferze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
emigrującym, szczególnie ze wschodniej Europy, 
które są w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują 
wsparcia. Prowadzimy też działania na rzecz adap-
tacji, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób emigrujących oraz działalność charytatywną. 
I wreszcie na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego. Ważne są 
dla nas również działania w sferze zapoznania 
i edukacji obcokrajowców z językiem polskim, 
polską tradycją narodową, pielęgnowaniem oraz 
rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej, profilaktyka izolacji obcokrajowych 
grup czy wreszcie wprowadzenie mentorstwa we 
wsparciu zawodowym. Chcemy ponadto zajmować 
się działaniami na rzecz równych praw kobiet i 
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Rozmawiał: Leszek Wątróbski

„W Chinach, gdzie odnotowano dotychczas najwię-
cej przypadków zakażenia, zauważono, iż pacjenci z 
cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich 
powikłań i zgonu niż osoby bez cukrzycy. Ponadto 
można zauważyć pewną zależność między liczbą 
chorób towarzyszących (np. cukrzyca, choroba serca) 
i ryzykiem rozwoju ciężkich powikłań COVID-19 (im 
więcej chorób, tym to ryzyko jest wyższe)” – powołali 
się na dane eksperci PTD.

Wyrazili jednak oczekiwanie, że poprawa wykry-
walności i leczenia zakażeń wywoływanych tym wi-
rusem spowoduje z czasem spadek liczby zgonów.

Równocześnie zaznaczyli, że jeśli cukrzyca jest 
dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej po-
staci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, 
które obserwujemy w populacji ogólnej. Natomiast 
u osób ze złą kontrolą choroby i wahaniami pozio-
mu cukru, istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań 
cukrzycowych.

„Infekcja wirusowa u pacjentów z cukrzycą, jak 
każdy ostry stan zapalny, może prowadzić do gwał-
townego wzrostu stężenia glukozy we krwi i zwięk-
sza ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej 
(CKK), dotyczy to przede wszystkim chorych na cu-
krzycę typu 1” – przypomnieli eksperci.

W grupie pacjentów z cukrzycą 
problemem jest nie tyle większe 
prawdopodobieństwo zakażenia 
koronawirusem, ile gorsze rezul-
taty leczenia. Istnieje też większe 
prawdopodobieństwo rozwoju 
ciężkich objawów i powikłań – 
wynika z informacji Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego 
zamieszczonego na stronie.

Zaznaczyli jednocześnie, że ryzyko u pacjentów z 
cukrzycą typu 1 i 2 jest podobne.

„Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których 
ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą 
typu 1 lub 2 miałoby być inne. Ważniejszy jest fakt, iż 
osoby z cukrzycą danego typu różnią się między sobą 
wiekiem, powikłaniami i sposobem kontroli choroby 
podstawowej. Osoby z powikłaniami cukrzycowymi 
posiadają prawdopodobnie wyższe ryzyko osiągnię-
cia gorszych rezultatów leczenia COVID-19 niż cho-
rzy na cukrzycę bez powikłań lub innych schorzeń bez 
względu na typ choroby” – zaznaczyli.

Dodali, że producenci leków nie zgłaszają pro-
blemów z dostępem do preparatów insuliny oraz in-
nych środków wynikających z pandemii COVID-19. 
Zaznaczyli też, że wiodący producenci na świecie 
podają, że ta choroba nie ma wpływu na obecne moż-
liwości produkcji i dystrybucji insuliny oraz innych 
środków potrzebnych do leczenia cukrzycy.

„Monitorujemy tę sytuację tak, aby w razie ja-
kichkolwiek zmian przekazać aktualne informacje” 
- zapewnili.

PTD podało też, że w mediach pojawiły się infor-
macje mogące wzbudzić obawy co do stosowania 
leków z grup ACE-inhibitorów i sartanów w okresie 
infekcji COVID-19.

„W świetle dostępnych aktualnych informacji nie 
ma podstaw do modyfikacji terapii – rezygnacji z 
leczenia inhibitorem konwertazy lub sartanem” – 
poinformowali eksperci PDT. Zaznaczyli, że jest to 
jednocześnie aktualne stanowisko Europejskiego To-
warzystwa Kardiologicznego.

Jak wskazali dalej, zalecane środki ostrożności dla 
osób chorujących na cukrzycę są podobne do tych, 
które są stosowane w przypadku grypy i obejmują 
przede wszystkim częste mycie rąk mydłem i ciepłą 
wodą, przy kichaniu i kaszlu zakrywanie twarzy, 
unikanie zgromadzeń, ograniczenie przebywania w 
miejscach publicznych i zachowanie bezpiecznej od-
ległości od rozmówcy (nie mniej niż 1-1,5 m), odka-
żanie telefonów komórkowych, unikanie dotykania 
nieumytymi rękoma twarzy, rezygnacja z podróży.

Natomiast, jeśli COVID-19 rozprzestrzenia się w 
społeczności bliskiej osobie z cukrzycą powinna ona 
zastosować dodatkowe środki ostrożności - zostać w 
domu i przygotować plan na wypadek ewentualnego 
zachorowania. Eksperci doradzili m.in. by mieć pod 
ręką numery telefonów do lekarzy i zespołu terapeu-
tycznego, apteki oraz ubezpieczyciela, listę leków i 
ich dawki (w tym witamin i suplementów), produkty 
zawierające cukry proste (napoje gazowane, miód, 
dżem, galaretki lub landrynki) na wypadek hipogli-
kemii i dużego osłabienia spowodowanego chorobą, 
które utrudnia normalne przyjmowanie pokarmów, 
zapas insuliny na tydzień do przodu na wypadek cho-
roby lub niemożności wykupienia kolejnej recepty, 
dodatkowe środki, jak płyn dezynfekujący na bazie 
alkoholu i mydło do odkażania/mycia rąk, glukagon i 
testy paskowe do badania stężenia ciał ketonowych w 
moczu, jeżeli jesteś leczony insuliną.

W przypadku, gdy osoba czuje, że ma objawy cho-
roby (duszności, kaszel, gorączkę) powinna zadzwo-
nić do swojego lekarza i mieć przygotowane m.in. 
wyniki pomiaru glikemii, pomiar stężenia ciał keto-
nowych w moczu, zapis ilość przyjętych płynów.

Zalecili jednocześnie, by postępować zgodnie z za-
leceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.
gis.gov.pl oraz administracji publicznej www.gov.pl/
web/koronawirus. (PAP)

Diabetolodzy: 
Leczenie 
cukrzyków 
zakażonych 
COVID-19 
trudniejsze, 
a powikłania 
poważniejsze

mężczyzn i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Inspiruje Was również działalność wspomagająca ro-
zwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości-
Tak, oraz działalność wspomagającą rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych i działania w sferze 
nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania. 
Chcemy wszystkie nasze cele statutowe realizować 
poprzez prowadzenie grup wsparcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, koordynowanie programów 
wspierających. Myślimy też o organizowaniu 
konkursów, imprez i akcji plenerowych.

Jest Pani z zawodu psycholożką i posiada 
doświadczenie w pracy z ludźmi w różnym wieku.
Od ponad 4 lat żyję na emigracji w Polsce. 
Ukończyłam psychologię w Odessie. Dyplom 
nostryfikowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Nostryfikacja mojego dyplomu trwała blisko 
3 lata. Wcześniej, w czasie studiów, zostałam 
wolontariuszką. Wspieraliśmy wtedy uchodźców 
z Donbasu. Prowadziliśmy różnego rodzaju akcje 
dla ludzi, których chcieliśmy wesprzeć i osiedlić w 
Odessie. Wtedy, po raz pierwszy, spotkałam się z 
pracą migracyjną. Tam też spotkałam się z Polakami 
i zaczęłam uczyć się języka polskiego.  Ale kiedy 
jednak przyjechałam do Polski zdałam sobie sprawę, 
że wcale nie rozumiem ludzi tak dobrze, jak bym 
chciała. Chwytałam jedynie pojedyncze słowa. 
Zaczęłam się więc uczyć się polskiego i poznawać 
Wasz język. Zostałam wolontariuszką Fundacji 
„Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży“ 
w Policach na okres jednego roku. Następnie, 
jako psycholożka, pracowałam z nastolatkami 
w ośrodku wychowawczym w Trzebieży oraz z 
niepełnosprawnymi w Policach i z dziećmi z domu 
dziecka  w Tanowie. Praca z dziećmi szła mi dobrze i 
mogłam się od nich uczyć języka polskiego. 

Zdobywała tam Pani doświadczenie, które jest po-
mocne w działalności Waszego Stowarzyszenia…
Tak. A jeżeli chodzi o pielęgnację swoich tradycji, to 
z chęcią zaglądam czasem do szczecińskiej cerkwi 
św. Mikołaja. Przychodzę tam np. na piękny koncerty 
pieśni słowiańskiej czy na niedzielną liturgię, choć 
sama nie jestem zbyt religijna. Na co dzień pracuję 
w marketingu, w firmie kobiecej „Milkies”, w której 
wytwarza się biżuterię i upominki dla matek. 

Wystawy przez Was organizowane odbywają się 
w lokalu przy ul. Koński Kierat 14/15 na Starym 
Mieście w Szczecinie.
Który nam bezpłatnie użyczono. Prowadzimy tam 
też warsztaty z zakresu różnic kulturowych. Mamy 
w Stowarzyszeniu liderów grupy charytatywnej: 
„Blagotworim“. Prowadzi ją Julia z Ukrainy. Razem 
z nią stworzyliśmy projekt wymiany językowej. 
Chcemy w ten sposób pomagać ludziom, którzy 
niedawno przyjechali do Szczecina i którzy chcą 
lepiej jeszcze nauczyć się języka polskiego. Chcemy 
wreszcie wspólnie organizować charytatywne 
wyjazdy do domów dziecka i domów seniorów, 
także celem wymiany językowej. I tak np. przed 
ubiegłoroczną wigilią pojechaliśmy do Tanowa - do 
domu dziecka, gdzie wspólnie gotowaliśmy nasze 
wareniki. 

Integracja to jeden z najważniejszych celów 
Waszego Stowarzyszenia?
Chcemy stworzyć w Szczecinie nową formę 
integrującą życie wszystkich emigrantów – z 
celem profilaktyki izolacji mniejszych grup 
narodowościowych i etnicznych zamieszkujących 
nasze miasto. Nasze Stowarzyszenie chce być 
mostem pomiędzy Polakami i emigrantami – dla 
Polek i Polaków z Ukrainkami i Ukraińcami. 
Osobiście doznałam dużego wsparcia od Polaków, 
szczególnie tu w Szczecinie. Kiedy tu przyjechałam 
i kiedy nie było tu jeszcze tylu Ukraińców co 
obecnie, to spotykałam się i pracowałam wyłącznie 
z Polakami. I z żadną nietolerancją, przez te lata, 
się nie spotkałam – może poza dwoma przypadkami 
ludzi z marginesu. Nie stawiamy żadnych barier w 
naszym Stowarzyszeniu, czy to Ukrainiec, Rosjanin 
czy Białorusin. Wszyscy są traktowani tak samo. 
Cieszę się, że nie stawiamy żadnych granic we 
wzajemnych kontaktach I że nie stawiamy bańki, w 
której tylko my jesteśmy, a innych traktujemy z góry. 
Moi rodzice rozmawiali – tata tylko po ukraińsku, 
mama tylko po rosyjsku. Wielokulturowość rozwija i 
wzbogaca ludzi.
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