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STRONA 2

Paradoksy
Walcząc z pandemią pokłada się 
ogromne nadzieję w szczepionce. 
Prace nad szczepionką są w toku, 
ale nie przeprowadzono jeszcze 
dostatecznych badań nad jej 
skutecznością i brakiem działań 
ubocznych. 
Artykuł Teresy Urban
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Koło szczęścia, czyli
Kobiecy Challenge
NGP rozmawia z Ambasadorką Kobiecego Challenge 
w Sztokholmie, Dorotą Kluźniak

Czym jest Kobiecy Challenge?
To projekt, którego promotroem jest Izabela Tomi-
czek-Pitlok z Frankfurtu. Będąc sama emigrantką 
pomyślała, by zrobić coś dla innych emigrantek – 
kobiet. Chodziło o wspieranie kobiet, które znalazły 
się na emigracji i które chcą, w jakiś sposób, rozwi-
jać się. Które chcą coś więcej, poza pracą, domem 
czy dziećmi.

Czyli projekt skierowany jest do tej 
najnowszej emigracji?
To nie ma znaczenia. Chodzi nam o kobiety, które 
poszukują swojej drogi życia, często nie czują się 
dobrze w swojej obecnej rzeczywistości. Główny 
nacisk kładziemy na rozwój osobisty. Chodzi o to, 
by zrozumieć siebie, swoje potrzeby.
 
Czy kobiety mają trudniej na emigracji?
Myślę, że tak. Jestem w Szwecji od 15 lat i wiem, 
jaką drogę trzeba przejść, by znaleźć swoje miejsce 
na obczyźnie. Podstawą jest przede wszystkim 
poznanie języka...

Ale przecież wielu Polaków-mężczyzn, też tego 
języka nie zna...
Teoretycznie tak, ale mężczyzna jest jednak tym 
silniejszym “gatunkiem” i szybciej się odnajdzie.

A to nie jest jakiś pewien stereotyp myślenia?
Tu nie chodzi o to, że kobiety sobie dają gorzej 
radę. Może psychicznie? Ale często po prostu chcą 
coś więcej. Kobieta musi ogarnąć i pracę, i dzieci, i 
dom... Wielu mężczyzn by sobie z tym nie poradzi-
ło...

To dla mnie jest właśnie stereotyp.
Oczywiście, nie generalizuję. Wielu mężczyzn daje 
sobie świetnie radę ze wszystkimi takimi obowiąz-
kami.

Czy zatem kobieta czuje się bardziej samotna 
na emigracji obarczona tymi wszystkimi 
obowiązkami?
Tego też nie należy generalizować. Wszystko zależy, 
dlaczego tutaj się znalazła, dlaczego wyjechała z 
Polski. Duży procent Polek tutaj mieszkających 
wyjeżdża “za swoim partnerem” – to także i mój 
przypadek. Dużo kobieta zostawia rodzinę w Polsce 
i wyjeżdża tutaj do pracy. Te obciążenia są różne i w 
różnym stopniu wpływają na psychikę. Kobiety są 
zazwyczaj bardziej wrażliwe.

Chcecie działać poprzez organizowanie 
“warsztatów”. Na czym one mają polegać?
Przede wszystkim na rozwoju osobistym. Ja to okre-
ślam jako “koło szczęścia”. Czyli nasza praca, nasze 
zdrowie, nasze relacje, finanse, nasze hobby... Często 
niektóre z tych rzeczy umykają nam w codziennym 
życiu. Jak się skupimy na pracy, to może ucierpieć 
nasz związek. Jak się skupimy na naszej relacji, to 
mogą ucierpią nasze osobiste kariery. W przypadku 
kobiet często jest tak, że jak już dzieci dorosną i 
“wyfruną” z domu, to odczuwamy pustkę, czujemy 
się niepotrzebne. Dlatego podczas tych naszych 
warsztatów chcemy te wszystkie aspekty życia 
uświadomić, bo wtedy łatwiej znaleźć “przyczynę”. 
Może to “koło szczęścia” nie kręci się tak, jak po-
winno. Bo ważny jest balans i harmonia.

Czyli taka psychoterapia?
Nie nazwałabym tego w ten sposób. My nie bawimy 
się w lekarzy. Chcemy pokazać tylko kierunek, w 
którym powinniśmy iść, by odnaleźć zadowolenia z 
życia. Każda z uczestniczek takich warsztatów sama 
zdecyduje, czy znajdzie tam coś dla siebie, jakiś 
drogowskaz, jakieś wsparcie. Chcemy wzajemnie się 
wspierać, każda z nas ma różne doświadczenia, różne 
potrzeby, różne zainteresowania.

Jak sama trafiłaś do Kobiecego Challengu?
Poniważ byłam w pewnym momencie życia bardzo 
chora skupiła się na “zdrowiu”. Robiłam tutaj różne 
rzeczy, przez parę lat prowadziłam sklep z odzieżą 
dla dzieci: był pomysł, inwestycja, ale na dłuższą 
metę trudno było się utrzymać z tego. Po różnych 
przykrych i bolesnych przejściach, w pewnym 
momencie otworzyłam swój profil na Facebooku, 
szukając wsparcia i pomocy. Poprzez inną grupę na 
FB trafiłam wreszcie na profil Izabeli Pitlok i Kobie-
cy Challenge. To działa trochę tak: jak wchodzisz w 
jakąś relację, to ta daje ci następną relację. I podob-
nie jest z Facebookiem. Ponieważ Izabela szukała 
kogoś, kto mógłby ten projekt Kobiecego Challengu 
promować w Sztokholmie, to otrzymałam od niej 
propozycję by zostać Ambasadorem tego projektu na 
Sztokholm.

Czyli to taki międzynarodowy projekt?
Tak, mamy ambasadorkę w Londynie, w Belgii, 
we Włoszech...

Życzę powodzenia.
Rozmawiał: Tadeusz Nowakowski

Alpinista

To ostatnie – pomimo groteskowości wdrapują-
cej się co miesiąc na stołek postaci, wieszczącej, że 
jeszcze chwila, jeszcze moment, a objawiona prawda 
zalśni i przyniesie wybawienie – okazał się bardzo 
skutecznym zabiegiem, bo zjednoczyło smoleńskie 
plemię i rozbiło naturalne więzi społeczeństwa. Jest 
to, moim zdaniem, najcięższe przestępstwo przeciw 
narodowi owego „alpinisty”.

Paradoksalnie działo się to w samym centrum 
miasta, w jądrze europejskiej stolicy, na reprezenta-
cyjnej arterii wyremontowanej za europejskie fundu-
sze, w najpiękniejszej i trochę mistycznej przestrzeni 
Warszawy, pomiędzy dumnymi magnackimi pałaca-
mi Potockich i Prezydenckim, siedzibą Ministerstwa 
Kultury, burżuazyjnym gmachem hotelu Bristol i luk-
susem hotelu Europejskiego.

Ciemny geniusz „alpinisty” zebrał w jedno przed-
wojenny duch narodowego antysemityzmu,  zmacero-
wany z przedwojenną faszyzującą ideologią Falangi, 
oraz wzmocniony pomarcowymi igraszkami Moczara 
i narodowo-komunistycznymi ideami Grunwaldu. To 
wybuchowe danie podał jak na tacy partii Prawo i 
Sprawiedliwość, w celu wykorzystania do realizacji 
jedynego celu, za który mógłby oddać życie – Władzę, 
mówiąc dokładniej: powrót do Władzy.

Podsycanie awantury o krzyż na Krakowskim 
Przedmieściu i fantasmagorie na temat zamachu smo-
leńskiego, a także kult Lecha Kaczyńskiego i żołnie-
rzy „wyklętych”, wydają się być niczym innym, jak 
współczesną mutacją ideologii narodowo-komuni-
stycznej z antysemickim zapaszkiem. Jedyny świat ja-
ki zna, ma nadzieję wskrzesić i sądzi, że potrafi odbu-
dować (na zgubę Polski), ów syn ziemi żoliborskiej.

Chichotem historii jest, że dwie 
kampanie nienawiści wywoły 
grupy wywodzące się z tego samego 
nacjonalistycznego rdzenia: 
kampania nienawiści z Marca 1968 
roku, pełna oskarżeń o zdradę Polski 
antysemicka nagonka, oraz miesią-
cami odprawiane na Krakowskim 
Przedmieściu przez Pałacem 
Prezydenckim rytuały, których 
uczestnicy oddawali hołd duchom 
ofiar katastrofy lotniczej, zaklina-
jąc rzeczywistość i nie zapominając 
przeklinać wyimaginowanych 
wrogów.

Chcesz się ogłosić?
 

Zadzwoń
/wyślij smsa

073 98 53 615

lub napisz do nas:
polonica@polonica.se

© Kamila Krawiec
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

Baronówna

Jedną z ciekawszych osób, jakie 
poznałem w Sztokholmie, była 
Sonia baronówna von 
Dombrowsky. Jestem 
zdecydowanym przeciwnikiem 
używania męskich końcówek przy 
żeńskich nazwiskach polskich. 
Nawet panią Monikę (tą od 
Clintona) nazywałem Lewińską, 
a nie Levinsky. Dla Sonii robię 
wyjątek, bo Sonia była wyjątkowa.

z formacją, w której służył Skorzeny. Więc z cieka-
wości przysiadła się do Skorzenego. Przedstawiła się 
i uznała go za bardzo ciekawą postać. Wyobrażała 
sobie nazistów zupełnie inaczej, jako fanatyków 
abstynentów, jak Hitler, a tu – jak mi opowiadała – 
„siedzi jowialny pan, w jednym ręku trzyma kieli-
szek z koniakiem, w drugim cygaro”. Ten jowialny 
pan bardzo się ucieszył, że może porozmawiać po 
niemiecku z miłą panienką, opowiadać jej o swoich 
przygodach. Spotkali się jeszcze parę razy w tej ka-
wiarni i pan Otto ofiarował Sonii z dedykacją dwa 
tomy swoich wspomnień. Były to: „Lebe gefährlich” 

Tak przy okazji, gdy jestem przy temacie, podzi-
wiam Czechów i Słowaków, którzy idą jeszcze dalej. 
Przeglądając kiedyś słowackie pismo filmowe – nie od 
razu zorientowałem się, kto to były: Merilna Monrova 
i Brigida Bardotova. (M. Monroe i B. Bardot).

A więc Sonia była wyjątkowa i miała bardzo cie-
kawe życie. Urodziła się w 1926 roku w Berlinie. 
Ojcem jej był baron Xaver von Dombrowsky, a 
Matką hrabianka Anna Kamińska z poznańskiego. 
Ojciec pochodził z tych Dąbrowskich, którzy po 
rozbiorach znaleźli się pod panowaniem pruskim i 
zgodnie z panującym wówczas obyczajem, zachowali 
swoje szlachectwo i stopnie wojskowe. Pradziad ojca 
Sonii, Ksawery, porucznik Wojsk Polskich, stał się 
automatycznie ober leutenantem Wojsk Pruskich i 
dostał przydomek von. Jego syn, a Sonii pradziad, też 
był oficerem pruskim i on to zmienił pisownię rodo-
wego nazwiska. Na imię miał Ksawery, ale pisał się 
Xaver. To było imię tradycyjne w tej rodzinie. Nosili 
je naturalnie także dziadek i ojciec Sonii. Obaj byli 
oficerami wojskowych służb specjalnych. Dziadek 
Sonii odznaczył się w pracach dywersyjnych w woj-
nie Prusko-Francuskiej z 1870 roku, a ojciec w czasie 
Pierwszej Wojny Światowej – akcją dywersyjną na te-
renie Wielkiego Księstwa Fińskiego – przynależnego 
wówczas do Cesarstwa Rosyjskiego. Był członkiem 
niemieckiej misji wojskowej, która wspomagała (o ile 
nie inspirowała) ruch pragnących oderwania Finlandii 
od Rosji. Co, jak wiemy, się powiodło. I czego Finom 
Rosjanie nie zapomnieli. 

Tu trzeba pamiętać, że po utracie Finlandii przez 
Karola XII, granica z Rosją bardzo się przybliżyła do 
Sztokholmu. Na wyspie Åland, którą zamieniono na 
twierdzę, stacjonował silny garnizon rosyjski. Wyspa 
Åland leżąca w połowie drogi morskiej między 
Helsinkami a Sztokholmem, zamieszkała jest przez 
ludność pochodzenia szwedzkiego i należy obecnie 
do Finlandii. Po pierwszej wojnie proponowano ją 
Szwecji. Ale ostrożni Szwedzi bali się konfliktu z 
Rosją na tym tle i odstąpili wyspę Finom. 

Po I-szej Wojnie Światowej rodzina von Dom-
browskich osiadła w Berlinie, gdzie urodziła się 
Sonia. W tym czasie Reischwehra powołała Abwehrę, 
w której służył ojciec Sonii. Później Abwehra była 
częścią Wehrmachtu.

W czasie Drugiej Wojny Światowej ojciec Sonii, 
po starej znajomości terenu, został skierowany po-
nownie do Finlandii, jako doradca w czasie wojny 
zimowej – to jest obrony Finlandii przed agresją 
ZSRR. Przeniósł się tam z żoną i córką. Po jakimś 
czasie został odwołany na inny front i rodzina się roz-
padła. Pani Anna związała się z jakimś właścicielem 
majątku ziemskiego w środkowej Finlandii. I Sonia 
uzyskała dwóch przyrodnich braci. Poznałem ich na 
pogrzebie Sonii, gdy przybyli z Helsinek. 

Sonia też długie lata wychowywała się w Finlandii. 
Znała siedem języków: szwedzki, fiński, niemiec-
ki, francuski, hiszpański, (gorzej) włoski i rosyjski. 
Polskiego nie znała. 

Rodzice, gdy jeszcze byli razem, porozumiewali 
się po niemiecku i francusku. Dlaczego matka nie 
nauczyła Jej polskiego? Nie wiem. Pani Anna mó-
wiła pięknym dziewiętnastowiecznym dialektem 
polskim. Miałem zaszczyt  Ją poznać i z Nią rozma-
wiać. Przy mojej wrodzonej niezdolności języko-
wej, z Sonią porozumiewałem się jakąś mieszaniną 
szwedzko-francusko-polską. 

Poligoctwo przydało się Sonii, bo dzięki niemu peł-
niła wysoką funkcję w UNESCO z ramienia Szwecji, 
ale o tym później.

Ojciec Sonii po wojnie znalazł się na emigracji w 
Hiszpanii, gdzie jako handlowiec dorobił się sporego 
majątku. Sprowadził do Madrytu Sonię, która tam 
studiowała i była „damą dworu” Sophii, małżonki 
Juana Carlosa, pretendenta do tronu hiszpańskiego. 
Francisco Franco uważał się za regenta Królestwa 
Hiszpańskiego, a za swojego następcę uznał wnuka 
ostatniego króla Hiszpanii, Alfonsa XIII, który utracił 
władzę wyniku rewolucji z 1931 roku. 

W Hiszpanii Sonia nawiązała dziwną znajomość. 
Jej koleżanka ze studiów, Włoszka, pokazała jej sie-
dzącego przy sąsiednim stoliku pana i powiedziała, 
że to jest ten słynny wyzwoliciel Mussoliniego, Otto 
Skorzeny – czołowy nazista. Otóż Sonia wiedziała, że 
Abwehra, w której służył jej ojciec, była w konflikcie 

(Niebezpieczne życie) oraz „Wir kämpften, wir ver-
loren” (Walczyliśmy, przegraliśmy). Obie te książki 
dała mi Sonia w prezencie. 

Otto Skorzeny to była legenda. Kornel Filipowicz 
w jednej ze swoich książek nazwał go „Słowiańskim 
watażką na usługach Hitlera” – niech mu będzie. Za 
moich czasów w Krakowie był na Karmelickiej ma-
ły prywatny antykwariat, który sprzedawał nielegal-
nie książki bez debitu, a nawet bezczelnie miewał na 
wystawie paryską „Kulturę” – jakoś to przechodziło. 
W tym antykwariacie zakupiłem kiedyś wspomnienia 
Skorzenego po włosku: „Missioni Segrete”. Ponieważ 
nie znaliśmy w domu włoskiego, wspólnymi siła-
mi mojej Mamy i Bolesława Maszewskiego, który 
wówczas u nas mieszkał, przeczytaliśmy tę książkę. 
Pan Bolek i moja Mama znali łacinę, Mama dodat-
kowo francuski, a pan Bolek hiszpański. Książkę tę 
wydano po włosku w 1950 roku, a w Polsce w 1999. 
Porównałem – wszystko się zgadza. 

Matka Sonii po owdowieniu przeniosła się do 
córki mieszkającej w Szwecji. Jak wspomniałem, 
Sonia pracowała w UNESCO. Niosła pomoc przede 
wszystkim dzieciom z krajów Trzeciego Świata. Ale 
nie tylko. W Maroko uratowała lisa pustynnego ina-
czej nazywanego długouchym (patrz zdjęcie). Otóż 
tego lisa oślepił skorpion żądląc go w oko i właści-
ciel chciał go zabić. Sonia go uratowała wykupując. 
Potem jakoś przemyciła do Szwecji. Przez długie 
lata, do jego śmierci, byli nierozłączni. Nadała mu 
imię Ferdynand. Ponieważ Sonia z racji swojej pra-
cy dużo podróżowała, a nie chciała rozstawać się z 
Ferdynandem, wyrobiła mu coś w rodzaju paszpor-
tu – potwierdzoną przez UD (Szwedzki MSZ) ksią-
żeczkę zdrowia z wszelkimi szczepieniami, która to 
książeczka była powszechnie uznawana wszędzie.... z 
wyjątkiem Szwecji. W Szwecji obowiązywała ścisła 
kwarantanna na wszystkie żywe stworzenia z wyjąt-
kiem ludzi. Ci ostatni bez trudu przywozili do Szwecji 
wszelkie choroby i pasożyty. W czasie powrotu Sonii 
i Ferdynanda do Szwecji, często zatrzymywano ich 
na granicy. Czasem było to w nocy. Sonia telefo-
nowała do UD i żądała przybycia na lotnisko jakoś 
urzędnika do zażegnania sporu. Obudzony i wściekły 
urzędnik – potwierdzał prawo Ferdynanda powrotu do 
Szwecji. Po pewnym czasie już dobrze ich znano na 
lotniskach Bromma i Arlanda i nie kwestionowano im 
dokumentów. 

Gdy Sonia przeszła na emeryturę, a Ferdynand od-
szedł do lepszego świata – zastąpił Go wielki czarny 
królik Wilhelm I-szy. (Patrz zdjęcie) Króliki, krótko 
żyją, ja poznałem jego następcę Wilhelma III-ciego. 

Sonia kochała wszystkie zwierzęta, w tym i ludzi. 
Ci ostatni nie zawsze potrafili to docenić i odwzajem-
nić. Gdy poznałem Sonię to w Jej mieszkaniu, oprócz 
wspomnianego królika, były jeszcze kot znaleziony, 
jako wyrzucony do zsypu kociak i wrona ze złama-
nym skrzydłem. Ponieważ była zima, więc na dużym 
balkonie, na całej jego długości ,rozsypane było ziar-
no dla dzikich ptaków. W lecie, gdy ptaki mogły się 
już same wyżywić, balkon był sprzątany i wisiał na 
nim szyld z informacją po szwedzku, że stołówka jest 
zamknięta do pierwszych mrozów. Ptaki nie wierzyły 
i ciągle sprawdzały. 

Sonię poznałem właściwie przypadkowo. Zadzwo-
nił do mnie facet, który powiedział, że zgadał się w 
Warszawie z moim ojcem i ten podał mu mój numer 
telefonu. Ponieważ obaj mieszkamy w Sztokholmie 
to musimy się poznać i on mnie zaprasza na kolację. 
Powiedział, żebym dojechał do Alby, a on już mnie, ze 
stacji metra, zabierze. Uzgodniliśmy godzinę i poje-
chałem. Rozglądałem się za mającym czekać na mnie 
facetem i wtedy podeszła do mnie subtelna Pani w fu-
trze i spytała się: „Herr Gassowski?”. Potwierdziłem. 
I wtedy ona powiedziała, że „Marek poczuł się źle” 
(illa), ale ona bardzo zaprasza. Kolego Marek był w 
stanie nieważkości. Co, jak się przekonałem później, 
zdarzało mu się często. Sonia, dla oszczędności ku-
powała mu bimber u zaprzyjaźnionych Węgrów, któ-
rzy go pędzili. Trochę nielojalnie pytałem się Sonii, 
dlaczego go nie zostawi. Odpowiadała: „On jest, jak 
ptak ze złamanym skrzydłem. Takiego nie można 
zostawić”. 

Skończyło to się bardzo źle. Gdy umarła Sonia, 
Marek całkowicie stracił głowę. 

Gdy mnie zawiadomił o Jej śmierci, chciałem za-
opiekować zwierzętami. Było niestety za późno. Nie 
karmiony przez parę dni kot zagryzł wronę, a potem 
uciekł z domu korzystając z otwartych drzwi. Królik 
też umarł z żalu po Sonii, i pewnie z głodu. 

Pan Marek wrócił do Polski. Dalszego ciągu tej hi-
storii nie znam.

A Sonii baronówny von Dombrowsky bardzo mi 
szkoda. Został dedykowany mi po polsku (Dla Mirka 
12.1.1989 od Sonii) jej autoportret i parę fotografii.

Lis Ferdynand i królik Wilhelm

Autoportret Soni
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Aleksander Kwiatkowski

Teresa Urban

użyciu, a mimo to większość opano-
wała tę sztukę. Ale odnoszę wrażenie, 
że niektórzy woleliby lekką infekcję 
koroną niż utratę całego swego wirtu-
alnego świata, gdyby telefon się zepsuł. 
Ostatnio pan epidemiolog zmiękł nieco 
pod presją sztabu naukowców i samego 
WHO i stwierdził, że w pewnych oko-
licznościach maseczki mogą być umo-
tywowane. Ale niewiele osób je nosi. 
Szwedzi nie lubią się wyróżniać.

Wszyscy są zgodni co do tego, że cu-
kier jest szkodliwy, głównie dla zębów. 
Bakterie bytujące na płytce nazębnej 
wytwarzają z cukru kwasy, które uszka-
dzają szkliwo. Cukier prosty, glukoza, 
potrzebny jest wprawdzie do sprawne-
go działania mózgu, ale nadmiar cukru 
przy nieaktywnym fizycznie trybie ży-
cia przetwarzany jest w tłuszcz, co pro-
wadzi do otyłości. Ale Szwedzi lubią 
cukier. Kiedyś na cukier stać było tylko 
ludzi bogatych. Kiedy staniał zaczęto 
niemal wszystko słodzić. Słodkie śle-
dzie to szwedzki delikates. Cukru do-
daje się również do pasztetów, wędlin, 
jogurtów, soków i napojów gazowa-
nych. Wystarczy spojrzeć na skład pro-
duktu. Niemal w każdym jest cukier. 
Ciekawe, że w Szwecji Fanta czy Sprite 
zawierają dużo więcej cukru niż w in-
nych krajach. Na szczęście od pewnego 
czasu pojawił się niesłodzony chleb co 
poprawiło znacznie jakość życia. Są 
plany aby opodatkować cukier. Ale czy 
to pomoże? Nie będzie przecież dwóch 
rodzajów tego samego produktu, jedne-
go z cukrem, drugiego bez. Więc nadal 
będziemy mimowolnie konsumować 
cukier, ale uderzy nas to po kieszeni.

A na zakończenie paradoks z in-
nej parafii. W podmiejskiej dzielnicy 
Sztokholmu znanej pod nieoficjalną  
nazwą szariatu Rinkeby przez długi 
czas policja nie miała własnej siedzi-
by. Żadna firma budowlana nie chciała 
się podjąć budowy ze względu na ry-
zyko. W końcu Rinkeby doczekało się 
lokalnego komisariatu, ale pracownicy, 
policjanci, żądają eskorty policyjnej 
do metra kiedy udają się do domów po 
skończonej pracy.
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Paradoksy
Aby uniknąć nieporozumień przytaczam internetową 
definicję paradoksu czyli pozornie logicznego 
stwierdzenia  prowadzącego do zaskakujących lub 
sprzecznych wniosków. Ponieważ zawodowo związana 
byłam ze służbą zdrowia, paradoksy z tej dziedziny 
stanowią tu większość przytoczonych przykładów.

Szpital Karolińska uporał się wresz-
cie z pacjentami cierpiącymi na koro-
nę, ale w międzyczasie zaciągnął tzw 
dług leczniczy w postaci wielu tysięcy 
operacji, których w najgorętszym okre-
sie pandemii nie mógł przeprowadzić. 
Mimo to dyrekcja podjęła obecnie 
decyzję, aby w ramach wymaganych 
oszczędności zwolnić wielu pracowni-
ków służby zdrowia. W razie potrzeby 
zatrudni się lekarzy i pielęgniarki z puli 
firm kadrowych, gdzie pensje są o nie-
bo wyższe niż przy normalnym zatrud-
nieniu. Większość szwedzkich szpitali 
jest zadłużona i odnosi się wrażenie, 
że jest to wina pacjentów. Są nieopła-
calni. Szpitale o wiele lepiej dawały-
by sobie radę bez pacjentów. Personel 
mógłby wtedy swobodnie korzystać 
z kursów dokształcających, oddawać 
się pracom badawczym, pisać spra-
wozdania i brać udział w zebraniach 
informacyjnych. Na domiar złego 
ostry dyżur w Karolińska jest zarezer-
wowany wyłącznie dla ciężkich przy-
padków. Takich jest niewiele i lekarze 
specjaliści praktycznie nie maja tam co 
robić, tracą zawodową kompetencję i 
odchodzą.

Walcząc z pandemią pokłada się 
ogromne nadzieję w szczepionce. Prace 
nad szczepionką są w toku, ale nie 
przeprowadzono jeszcze dostatecznych 
badań nad jej skutecznością i brakiem 
działań ubocznych. Pamiętamy prze-
cież, że pozornie sprawdzona szcze-
pionka przeciwko grypie świńskiej 

powodowała u wielu nieuleczalną nar-
kolepsję, czyli chorobliwą senność. W 
Rosji wg oficjalnych doniesień zaczęto 
już szczepić ludzi własnym aktualnym 
wariantem. Kontrolnie zaszczepiono 
80 (!) osób z obiecującym wynikiem. 
W normalnych warunkach wymaga 
się próbnych szczepień tysięcy wo-
lontariuszy. Żadna z opracowywanych 
szczepionek takich badań nie przeszła. 
Na to potrzeba czasu. W najlepszym ra-
zie badania takie mogą być zakończo-
ne w przyszłym roku. A do tego czasu 
wirus pewnie zmutuje i szczepionka 
okaże się nieefektywna. Szczepienia 
przeciw grypie poleca się od dawna 
osobom starszym, rzekomo najbardziej 
narażonym na zakażenie. Co nieko-
niecznie jest prawdą. Żyjąc długo mieli 
kontakt z wieloma typami wirusa grypy 
i prawdopodobnie są na nie częściowo 
uodpornieni. Wirusy mutują i kolejne 
typy zbliżone są do dawnych warian-
tów. Poza tym stwierdzono ostatnio, 
że w starszym wieku trudniej tworzy 
się przeciwciała, a więc szczepionka 
ma znikomy efekt. Na pewno był to 
już wcześniej znany fakt, ale o nim nie 
informowano.  Dla producentów szcze-
pionek ważne jest, aby sprzedać jej jak 
najwięcej.

Leki przeciwgrypowe, poza nielicz-
nymi o ograniczonym działaniu, prak-
tycznie nie istnieją. Przyczyną tego 
jest natura wirusów. W uproszczeniu 
można przedstawić to tak: Wirusy nie 
są samodzielnymi organizmami tylko 

kwasem nukleinowym. Nie można ich 
zabić bo nie mają własnego życia, moż-
na je tylko inaktywować. Aby się roz-
mnożyły potrzebują wniknąć do wnę-
trza komórki żywiciela. Tam przekazu-
ją jej informację genetyczną, aby synte-
tyzowała wirusowy kwas nukleinowy, 
namnażają się a przy uwolnieniu nisz-
czą ją i zakażają nowe komórki. Wirusy 
są niejako wewnątrzkomórkowymi pa-
sożytami. Lek, który inaktywował by 
wirusa, musiałby także wniknąć do ko-
mórki, ale niszczyłby zarówno wiruso-
wy jak i komórkowy kwas nukleinowy. 
Nie ma więc sposobu aby inaktywować 
wirusa a ocalić komórkę. I na tym pole-
ga problem. Może nie jest to paradoks 
tylko, jak dotychczas, niepokonana 
przeszkoda.

Maseczki to kontrowersyjny temat. 
Przynajmniej w Szwecji. W większo-
ści krajów jest obowiązek lub przynaj-
mniej rekomendacja noszenia ochron-
nych masek w miejscach publicznych. 
Tego zdania jest także Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO). Ale 
szwedzki guru, główny epidemiolog, 
uważa, że maseczki są zbyteczne i nie 
chronią od infekcji, a niewłaściwie uży-
te mogą być niebezpieczne. Maseczka 
nie zapewnia wprawdzie 100-procen-
towego bezpieczeństwa ale na pewno 
je zmniejsza. To tak jak z parasolem. 
Nie chroni całkowicie od deszczu, ale 
mniej się pod nim moknie. Mam pew-
ne profesjonalne doświadczenie ze 
stosowania maseczek ponieważ przy 
produkcji leków maseczka jest nie-
odłącznym atrybutem jako ochrona 
produktu. Badaliśmy w laboratorium 
kilka rodzajów maseczek aby ustalić, 
która chroni najlepiej. Nie cena decy-
dowała o jakości. Najtańsza maseczka 
była najbardziej efektywna w zapobie-
ganiu penetracji mikroorganizmów. Z 
maseczką trzeba umieć się obchodzić.  
Zamiast dyskredytować maseczki pan 
epidemiolog mógłby poinformować 
jak i kiedy je stosować. Maseczki mogą 
być jednorazowe lub do wielokrotnego 
użytku. Jak zdezynfekować użytą ma-
seczkę? Jak długo można nosić tę samą 
maseczkę? Maseczki nie są technicznie 
skomplikowanym produktem. Telefony 
komórkowe są dużo trudniejsze w 

Pokorne cielę dwie matki ssie
Na ogół unikam seriali.  Wyjątek 
robię  dla seriali krótkich, nie 
przekraczających 6-ciu, co najwyżej 
13 odcinków.  Nigdy nie oglądam 
tasiemcowych telenowel, na wzór 
radiowych “Matysiaków” czy “W 
Jezioranach”,  ciągnących się 
latami i ukazujących - jak się zdaje 
- życie, jakie naprawdę jest. Ale to 
złudzenie.  Życia w całości pokazać  
się nie da,  zawsze jesteśmy skazani 
na selekcję.     

W wyborze seriali do patrzenia wolę tematy hi-
storyczne bądź futurologiczne. Mniej interesuje 
mnie współ czesność, szczególnie ta banalna: chło-
piec pokochał dziewczynę, bandytę zabili ale uciekł. 
Dlatego testowałem kiedyś nie kończący  się serial 
“Korona królów” (2018-20), poświęcony parowie-
kowemu wycinkowi historii Polski, od Łokietka po 
Jagiełłę. Wczesne odcinki, ukazujące ostatnie dekady 
rozdrobnienia dzielnicowego, odstraszyły mnie tłu-
mem postaci – fikcyjnych i historycznych, lecz mało 
znanych. Wciągnęłem się oglądając później dzieje 
Jadwigi i Jagiełły, od pierwszej unii z Litwa, chrztu 
Litwy, koronacji Litwina na króla Polski i założyciela 
nowej dynastii. Równocześnie oglądam sporo poka-
zywanych powtórnie odcinków z czasów Kazimierza 

Wielkiego. Obie te części serialu, środkowa i końco-
wa, własnie emitowane są na TVPolonia; pierwszy 
wczesnym rankiem w środy i czwartki,  drugi w pięć 
dni powszednich po południu.                                                   

Serial jest kontrowersyjny, gromadzi  zwolennni-
ków i przeciwników, ale ma pewne ambicje ukazania 
ówczesnego bytu w różnych warstwach społecznych. 
Dobre aktorstwo mało znanych wykonawców podkre-
śla psychologiczne prawdy przekazu, bez nadmiernej 
archaizacji języka czy obyczajów. Ambicje wszystko-
izmu w przebiegu akcji są i tu: na dobre i na złe. Czy 
polecam? Napewno miłośnikom  ojczystej historii,  
poza tym decydujcie sami.

Inny serial, też długi, ale dokumentalny (nieregu-
larnie w czwartki wczesnym popołudniem) to ambit-
nie zamierzony projekt Mirosława Chojeckiego oraz 
Janusza i Piotra Weychertów, producentów Video-
Kontakt, upamiętniający 00-lecie Polski okresami 
niepodległej 1918-2018 – “Polskie 100 lat”. Spośród  
kilkudziesięciu półgodzinnych odcinków pokazano 
dotąd ledwie połowę, głównie o powojennym “real-
nym komuniźmie”. 

Każdy poświęcony jest niewielkiemu wycinko-
wi historii, także w kluczu tematycznym. Podstawą 
przedsięwzięcia była kwerenda w archiwach filmo-
wych polskich i zagranicznych. Poszczególne od-
cinki realizują różni reżyserzy, ale scenariusz całości 
opracował  ten sam paroosobowy zespół  producen-
tów.  Każdy odcinek ujęty jest w ramę komentarza do 
kamery historyka wpowadzającego i zamykającego, 
podsumowującego temat. Materię wizualną opatrzo-
no obfitym komentarzem czytanym  zza kadru.                                                                                                                 

Serial zamknie pewnie cezura roku 2018 . Tu po-
wstaje pytanie, czy tematyka zatrąci o rządy dzisiej-
szych “władców/właścicieli RP”  i czy rezultat będzie 
równie krytyczny co odcinki dotyczące stalinizmu 
czy “realnego socjalizmu”?  Pewnie nie, bo koszula 
bliższa ciału, a kosztowny serial ma wielu sponsorów. 
Pokorne cielę dwie matki ssie.

KORONA KRÓLÓW  2018-20  400x25’ TV Polonia, 
poniedziałek-piątek  
POLSKIE 100 LAT 2019-20 42x25’ TV Polonia, 
czwartki
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Onirycznie czy duchowo?
Wspiąłem się na szczyt wzgórza. 
W dole, po przeciwległej stronie 
zatoki, ukazało mi się białe, ciasno 
zabudowane miasto w oprawie 
gór. Te bliższe odcinały się sza-
firem zboczy od pasm dalszych, 
odchodzących, okrytych modrą 
tonią, coraz bledszą, przechodzącą 
w bladoniebieską siność przy linii 
horyzontu. Szal morza mienił się 
odcieniami turkusu.

Oneiro
Przede mną:  ólo ton ble kósmo! (cały błękit świa-

ta!).  Pantodýnamos!
Tkwiłem tam dłuższą chwilę. Czułem, że tracę 

kontrolę nad upływem czasu. W tężejącej spiekocie 
dnia, lazur nieba zdawał się zmieniać tony błękitu. 
Łączyły się one z niebieskimi barwami świata w do-
le. Dominującą tonację tworzył teraz lapis lazuli. To 
barwa kamienia, ale i spotykana na starych obrazach 
Panagii, „Matki wszystkich ludzi”. Gra Błękitu, z do-
minantą tonacji lapis lazuli, to dopiero cudo. Po chwi-
li: niebo, góry, morze, wiatr, domy w dole, wszystko 
rozpływać się zaczęło w kosmicznym oceanie lapis 
lazur. 

wyrzeknij się pewności,
lecz nie ufaj zwątpieniu
jasne niebo i ciemny las są tym samym
jedynie na linii horyzontu
i w snach
z pewnej odległości i po jakimś czasie
wszystko staje się
smugą drgającego błękitu.
I bardzo dobrze.
Ale to dopiero początek wtajemniczenia.

Przypominam sobie frazy z wiersza Jerzego Szy-
mika: „Smuga błękitu”. Niczym mantrę powtarzam 
sobie:

…z pewnej odległości i po jakimś czasie / wszystko 
staje się smugą drgającego błękitu. 

Czas się ocknąć z mojej oneiry (obrazów marzen-
nych), wygrzebać z lazurowej medytacji. Ma tę zaletę, 
że można w nią zapaść w dowolnej szerokości geo-
graficznej. Już próbowałem. Działa nawet na stock-
-holmskim archipelagu, blisko domu. Lapis lazuli nie 
wymaga obecności szlachetnego kamienia w blisko-
ści, dobre wibracje nie wymagają wizyty w Grecji. 
Greckość mogę sobie wywołać w dowolnym czasie 
i miejscu. 

Anagonia
I ta cisza duszna… 
Nie chodzi jednak o duchotę pomieszczenia w wy-

niku kiepskiego przewietrzenia, chociaż ta doskwiera. 
Dwuznaczność tego stwierdzenia pozwala mi unik-
nąć patosu i nie mówić, o tak, ni z gruszki niż pie-
truszki, o czymś tak trudnym i nieprzeniknionym, jak 
duchowość. 

Cisza duszna. Nie o żart chodzi, lecz o zwrot uży-
ty w charakterze samoobrony przed wrażeniem jakie 
wywołuje każdorazowe wejście do greckiej świątyni. 
Chodzi o atmosferę, jaką oferuje duszna – w inten-
cji zaś duchowa – cisza bizantyjskiego kościółka. 
We wnętrzu którego jest zawsze, po prostu, duszno. 
I pusto, kiedy zaglądam w dzień powszedni. Po wej-
ściu, momentalne odczucie tajemniczości. Wrażenie 
to nie towarzyszy mi w świątyniach katolickich (z 
wyjątkiem ulubionych, drewnianych kościółków 
na Śląsku). Może to kwestia wystroju, polichromii 

fascynujących, a może i tego, że czuję na sobie spoj-
rzenia świętych z obrazów, ikon, fresków. 

Jeden z moich ulubionych, Kościół Panagii w 
Nafplion (pod wezwaniem Najświętszej Marii Dzie-
wicy, Matki Boga). Ołtarz oddzielony od części prze-
znaczonej dla wiernych zdobnym ikonostasem. Po obu 
stronach absydy ściany pokryte mozaikami i freska-
mi. Liczne ikony i dary wotywne. Na suficie głównej 
kopuły wizerunek Pantokratora – Chrystusa,Władcy 
Świata.

Jestem sam. Staję przed ikonostazem, wędruję 
wzdłuż ścian, zatrzymuję się przy kolejnych ikonach.

Ikona jako “ sakramentalny uczestnik istoty Boga”. 
Jest “łaską Jego nieskończonego miłosierdzia”, a tak-
że okazją, by “ dotknąć poły Jego płaszcza”. To z mo-
ich lektur. Ikona nie jest zatem “świętym” obrazem. 
Nie jest obrazem, po prostu. 

Wierzący powie tak: Jest miejscem spotkania 
kontemplującego przed nią człowieka z Żywym 
Uobecnionym Bogiem. I to właśnie On, w mocy 
Ducha Świętego, “wychodzi z inicjatywą” takiego 
spotkania, gdyż to “Światło Ducha” przenika świętą 
deskę i wylewa się na człowieka. 

I co ja mam z tym wszystkim począć? Ja, niewie-
rzący, intruz w świątynnej ciszy, zapatrzony, a zara-
zem jakoś dziwnie… udobruchany.

Za każdym razem, kiedy znajdę się w tajemnej 
autonomii kościółka greckiego, i to bez względu 
na turystyczny harmider panujący wokół, doznaję 
ukojenia, które trwa aż do wyjścia z dusznej ciszy. 
Patrzę „estetycznie”, nie religijnie, receptory otwie-
rają się na artystyczne wrażenie dzieła. Patrzę na 
Chrystusa: Mandyliona, Pantokratora, Chrystusa 
w Mandolii i Tronującego, patrzę na Bogurodzicę: 
Theotokos, z Dzieciątkiem Jezus. Przedstawiana jest 
jako Hodegetria, Eleusa, Oranta. Patrzę na  świętych: 
Mikołaja i Gabriela, czuję Ich spojrzenia. 

Patrzą i widzą mnie. Wzajemność spojrzenia, czy-
li… jest spotkanie? Zaproszenie do wglądu? Patrz 
byś widział! Po chwili wydaje mi się, że spoglądam 
„poza” wizerunek postaci. Czy jest coś poza czystą 
wizualnością obrazu? Czy umiem „widzieć ikonę”? 
Nie sądzę, nawet jeśli ogarnia mnie uczucie uniesie-
nia i ukojenia, i to w jednej krótkiej chwili spotkania 
Oczu. Próbuję zrozumieć moją własną fascynację, nie 
ośmielając się nazwać jej medytacją. Myślę o anago-
nii (od greckiego: wstępowanie), kontemplacji ikony, 
drodze od widzianego do niewidzianego, od obrazu 
do bezpośredniej wspólnoty z Archetypem. Na tym 
poziomie dopiero ujawnia się sens – po to istnieje 
ikona. 

Póki co, zostaję przy moim amatorskim zapatrzeniu. 
Kanoniczny sznyt ikon nie zaprasza do wizualnych 

niespodzianek. Oblicza świętych to motywy powta-
rzalne. Trudno od nich odejść, choć nie wyrażają 
żadnych specjalnych uczuć. Jakaż zatem siła tkwi w 
desce pokrytej temperą? 

Ikony się nie maluje, ją się pisze. W praktyce, 
poszczególne etapy pracy dzielą się na związane z 
twarzą i nie mające z nią związku. Ikonograf zawsze 
rozpoczyna pisanie od głowy, to ona dyktuje wymiar 
i pozycję ciała oraz resztę kompozycji. Człowiek z 
wielkimi oczami i nieruchomym głębokim spojrze-
niu – widzi świat pozaziemski. Punktem centralnym 
twarzy są oczy, które rozpłomienia ogień niebieski. 
Wąskie wargi pozbawione są jakiejkolwiek zmysło-
wości, namiętności czy łakomstwa. Wydłużone uszy 
słuchają ciszy. Nos jest zaledwie cienką krzywą linią; 
czoło wysokie i szerokie, którego lekkie zniekształ-
cenie podkreśla przewagę myśli kontemplacyjnej. To 
co wiąże się z obliczem to nie tylko twarz i oczy, ale i 
ręce, których każdy gest jest w ikonie na swój sposób 
przemyślany i związany z całością .

Patrzę  na Twarz Panagii, Matki Najświętszej. 
Spotykam tę ikonę w wielu miejscach. W kościółku 
na Monastiraki, na Plaka, w Salonikach. Jej oczy – 
duże, nieproporcjonalnie duże, skupione i równocze-
śnie pozbawione wyrazu. Powiada się, że światłem 
ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe 
twoje ciało będzie rozświetlone. Skupienie, czystość 
spojrzenia. Kogoś o takim spojrzeniu nie można ni-
czym przerazić. 

To co „estetycznie” uderza w greckich ikonach, to 
brązowy sankir i rozjaśnienia w kolorze ochry, dające 
ciepły, miodowy kolor. Kolor twarzy zwykle nie jest 
jaśniejszy niż ochra pomarańczowa. I co ciekawe, po-
staci są jakby bardziej “ludzkie”, naturalne, żywe, w 
sensie potocznym, niż w ruskich ikonach, nawet jeśli 
też przestrzegają restrykcji w samym pisaniu ikony.

Ikony, to nie tylko oblicza, ale i sceny zbioro-
we. Jerzy Nowosielski w rozmowach o “Moim 
Chrystusie” powiada, że w ikonie nawet infernalne 
sceny są jakby odarte z grozy zła, wszystko ulega 
przemienieniu. Jego zdaniem, ikonę trzeba uchwycić 
wpierw zmysłami, podziwem dla sztuki, nawet jeśli 
jest ona, w rzeczy samej “oknem do nieba”. 

Wzruszenie artystyczne, jako wstęp do modlitwy?
Czy chodzi zatem tylko o bliskość piękna, dane-

go mi wpierw jako przeżycie zmysłowe? Przygoda 
estetyczna to jednak nie kontemplacja. Często o tym 
myślę, kiedy w domu „zapatrzam się” w naszą ikonę 
przedstawiającą Panagię Pantanassę z Dzieciątkiem 
Jezus wykonaną w pracowni w Salonikach, a przywie-
zioną ze Skopelos. „Królowa Wszystkiego” spogląda 
na nas z deski oprawionej w misterną złotą koszulkę z 
licznymi grawerowanymi motywami biblijnymi. Ona, 
Hodegetria, Wskazująca Drogę, w ciemnobrzoskwi-
niowej szacie. On odziany w bursztynowy chiton. 
Wokół ikony sporo kwiatów. 

To nie ołtarz jednak. To… gość w dom.
Co znaczy patrzeć na obraz, który z założenia 

nie jest malunkiem, swobodnym dziełem artysty, 
lecz udziałem „piszącego” w medytacji? Spisać  na 
„świętej desce” należy to, co już jest już dane. Trzeba 
się jednak na to wpierw otworzyć, jeśli się chce:  
zobaczyć.

I znów wraca myśl o dialogiczności dzieła. Jednak 
chodzi o spotkanie, a nie tylko o kontemplację. 
Chodzi o medytację, którą grecki język określa mia-
nem … dialogimos. 

Anagonia pozostaje dla mnie tajemnicą, nie czuję 
się jednak odrzucony. 

Czekam na kolejne wejście w duszną ciszę greckie-
go kościółka.
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