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Na polskiej scenie politycznej coraz 
wyraźniej widać, że nie o pryncypia 
i przebiegłość podyktowaną dobrem 
wspólnym chodzi, jak Wallenrodowi 
czy Drzymale, ale o bezwzględne 
i cyniczne potyczki rządzących 
o utrzymanie się u koryta 
i zachowanie bezkarności. 

Prawo i Spryciarze, 
czyli Polak potrafi 
(wykiwać nawet 
samego siebie…)

ARTYKUŁ JANUSZA KORKA s.10

Od 1 stycznia 
2021 Szwecja 
wprowadza 
koncepcję 
“ekonomicznego 
pracodawcy”

Co to oznacza dla Polaków 
pracujących w Szwecji?
Czytaj na stronie 6



NGP 22/2020 (475)

Janusz Korek

Postprawda i sprawiedliwość
Tak, powtórzę: to, co Czytelniku 
widzisz powyżej, to NIE jest 
samolot. To tylko zdjęcie samolotu!

W opublikowanym w „Gazecie Polskiej” 21 paź-
dziernika wywiadzie Jarosław Kaczyński stwierdza, 
że Polska zawetuje nowy budżet Unii Europejskiej na 
lata 2021 – 2027. Z wypowiedzi wynika, że Kaczyński 
nie zgadza się na blokowanie wypłaty funduszy tym 
państwom Unii, które łamią praworządność. Nikogo 
chyba tym nie zdziwił? Wszak mechanizm blokady 
utworzony jest właśnie po to, aby móc powstrzymać 
takich polityków jak on (i jego kolega Orban), którzy 
pojmują trójpodział władzy jak trójcę świętą, czyli 
widzą te trzy różne władze w jednej, swojej własnej 
osobie. Na dodatek marzą o zlikwidowaniu wolnego 
rynku mediów, czyli przejęciu także czwartej władzy 
(tej, która kreuje rzeczywistość).

Dziwić natomiast może timing, czyli dlaczego 
wicepremier Kaczyński wystąpił nagle przed szereg 
i ogłosił te niebywałe pogróżki jako pierwszy? Czy 
powiadomił wcześniej premiera i rząd, że Polska 
złoży VETO (bo prezydenta chyba nie powiadamia 
o niczym)? Co najmniej powinien uzgodnić to z mi-
nistrem finansów ponieważ, jak Kaczyński grozi da-
lej Brukseli: „nie damy się terroryzować pieniędzmi. 
Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna: nie!”. 
Moim skromnym zdaniem wicepremier powinien za-
pytać także innych Polaków co oni na to, bo chyba nie 
myśli, że to tylko jego pieniądze? Posłuchajmy dalej 
wicepremiera:

„[…] z punktu widzenia komunistycznego wzorca, 
czyli Związku Sowieckiego istnienie indywidualnych 
gospodarstw rolnych to było horrendum, a jednak 
w PRL one istniały. Działanie Kościoła katolickiego 
też było nieakceptowalne, mimo to w Polsce Ludowej 
Kościół działał, choć oczywiście był szykanowany, 
prześladowany, brutalnie gnębiony. Czyli nawet w 
warunkach komunizmu pewne sfery ludzkiej wolności, 
możliwość wyboru, były do obronienia. Polska oczy-
wiście była całkowicie podporządkowana Moskwie, 
ale pewna oddzielność jednak została zachowana”.

Można? Można! Czy Prezesowi chodzi o powrót 
PGR-ów? Czy Polacy cierpią dzisiaj z powodu braku 
wolności i nie mają możliwości wyboru własnej dro-
gi życiowej? Czy przez tę cholerną Unię nie możemy 
wyjechać z Polski a Bruksela przydziela nam paszpor-
ty za dobre zachowanie? Nie. Prezesowi chodzi tutaj 
tylko o to, aby nikt nie wtrącał się do wydawanych 
przez niego decyzji i wyroków. Żeby prokuratura 
działała na jego polecenie a sędziowie sądzili według 
jego widzimisię. Zobaczmy co Prezes dalej mówi w 
tym samym wywiadzie: 

„[…] dziś instytucje Unii Europejskiej, jej prze-
różni urzędnicy, jacyś politycy, których Polacy nigdy 
nigdzie nie wybierali, żądają od nas, byśmy zweryfi-
kowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla 
nas arcyważne, bo im się tak podoba. […] Na takie 
działania nie będzie zgody. Będziemy bronić naszej 
tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką 
cenę.”

Czyżby Kaczyńskiemu umknęło, że Polacy wybrali 
do Parlamentu Europejskiego także posłów z PiS-u? 
Posłowie innych partii wybrani też przez Polaków 
to wszak dla niego „zdrajcy”. A może była premier 
Beata Szydło przestała przysyłać kartki z Brukseli? 
Postaram się być jednak poważny, bo mimo odloto-
wej pompatyczności wypowiedzi Prezesa może to być 
śmiech nasz ostatni. Jeszcze jeden cytat (bo naprawdę 
nikt by nie uwierzył):

„Polacy decydując się na wejście do Unii 
Europejskiej, nie zgadzali się na bycie czyjąkolwiek 

kolonią, a przecież takie podporządkowanie uczyniło-
by z nas i innych właśnie kolonię tak zwanych najbar-
dziej wpływowych unijnych graczy. Jeśli Wspólnota 
ma […] nie być terytorium, na którym ktoś chce po-
przez szantaż i nieuczciwe działania wprowadzać me-
chanizmy znane z państw totalitarnych. Na uczynienie 
z Polski kolonii zgody nigdy nie było i nie będzie” 

Podsumujmy wystąpienie urzędującego wicepre-
miera i szefa Komitetu Rady Ministrów do spraw 
Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych: 
Polsce w Unii Europejskiej grozi utrata suwerenno-
ści, totalitarna dyktatura gorsza niż za sowieckich 
czasów. Członkostwo w niej pozbawi nas wolności, 
zniknie nasza kultura, nasze tradycje narodowe i utra-
cimy tożsamość. Staniemy się przez nieuczciwe knu-
cia kolonią Brukseli, niewolnikami (obcego nam cy-
wilizacyjnie) kręgu państw zachodnich, państw które 

na dodatek: „są na drodze do upadku”. My jesteśmy 
oczywiście po „dobrej stronie historii” (cytowane sło-
wa z tego samego wywiadu). 

I znowu można przecierać oczy ze zdumienia: skoro 
państwa zachodnie niedługo upadną to jakim cudem 
będą w przyszłości nas uciskać i trzymać w niewoli? 
Czy ktoś potrafi wymienić mechanizmy jakiegokol-
wiek państwa totalitarnego które miałyby na celu za-
chowanie trójpodziału władzy i praworządność?

Zostawiając czytelnika z tymi pytaniami skoncen-
truję się na innej sprawie: dlaczego polityk mówi 
rzeczy, które są tak nieprawdopodobne, że sam chyba 
w nie nie wierzy? Co pozwala mu, jeśli jest w peł-
ni świadomy, że łże, wypowiadać kłamstwa z prze-
konaniem jakby głosił najświętszą prawdę? Nie, nie 
chodzi akurat o VETO – tu byłbym skłonny uwierzyć 
Kaczyńskiemu, bo zapewne chętnie odgrodziłby się 
od zachodniej zgnilizny i stworzył sobie i nam „wy-
spę wolności” na wzór Korei Północnej. Chodzi o in-
ne twierdzenia, jak na przykład to, że w PRL-u Polacy 
dysponowali większym marginesem wolności i nie-
zależności niż mamy teraz i będziemy mieli w Unii 
Europejskiej, czyli od wierutnego kłamstwa, że Unia 
Europejska to coś gorszego niż Układ Warszawski. 
Przypomnę młodszym czytelnikom, że był to sojusz 
państw Bloku Wschodniego narzucony im siłą, po-
zbawiający je w zasadzie suwerenności państwowej. 
Sojusz, którym Kreml przypieczętowywał ostatecznie 
totalitarne rządy jednej partii, cenzurę, procesy poli-
tyczne, więzienie obywateli w ich własnym kraju a 
także pozbawił państwo polskie podmiotowości (w 
tym możliwości kierowania własną gospodarką i pro-
wadzenia własnej polityki zagranicznej).

Nie dziwię się, że podobne bzdury głosi Patryk 
Jaki i inne młode wilczki ministra Ziobry, bo oni w 
czasach PRL-u na stojąco pod stół wchodzili (a poza 
tym muszą powtarzać, co starszyzna każe). Autorem 
tych wypowiedzi jest jednak były opozycjonista, któ-
ry odczuł komunistyczny system autorytarny na wła-
snej skórze i dla którego Kreml był przez wiele lat 
synonimem najeźdźcy i kolonizatora oraz symbolem 
politycznego, militarnego oraz ideologicznego znie-
wolenia.  Ale to także — UWAGA — polityk, który 
brał czynny udział w staraniach i pracach nad przy-
jęciem i (dobrowolnym) wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. 

Jeśli weźmiemy to pod uwagę, można przypuścić, 
że wypowiedzi z cytowanego wywiadu padają bezre-
fleksyjnie - w stanie rewolucyjnego amoku? nacjo-
nalistycznego zacietrzewienia? - albo pod wpływem 
hipnozy. Przecież Kaczyński na pewno pamięta, że 
przyłożył rękę do zmiany statusu Polski z zabitego 

dechami baraku Układu Warszawskiego w wolny, 
pełnoprawny i rozwijający się niespotykanie szybko 
kraj Unii Europejskiej. Czytając zatem jego wypowie-
dzi nawet u niespecjalnie inteligentnego człowieka w 
wieku powyżej 12 lat powinno się pojawić zdziwie-
nie, potem zaniepokojenie a na końcu pytanie o jego 
skomplikowany stosunek do prawdy. 

Co tłumaczy, że polityk ugrupowania powołujące-
go się na najwyższe wartości, w tym na to, że prawda 
nas wybawi, postępuje jak populiści, którzy uważają, 
że nie muszą odnosić się do konkretnych faktów, czy 
w ogóle do rzeczywistości. Tego typu politycy, któ-
rzy wychodzą z założenia, że nie kłamią, jeśli tylko 
to, co mówią mobilizuje ich elektorat i przysparza im 
wyborców. Zysk polityczny likwiduje w ich oczach 
klasyczne pojęcie prawdy. Dlatego grają na instynk-
cie stadnym, stereotypach historycznych, narodo-
wych resentymentach i biją w bębny moralności, jak 
w przypadku smoleńskiego mitu. Wraz z nim zaczęło 
się na większą skalę tworzenie pisowskiej hiper-rze-
czywistości, której jedynym celem było przekonanie 
i scementowanie jak największej liczby wierzących 
wyznawców. Tutaj mieliśmy do czynienia po raz 
pierwszy z tak bezczelnym zerwaniem relacji między 
kłamstwem a faktami. Wszak wmawianie ludziom, 
że udowodniona katastrofa lotnicza była zamachem 
bombowym, a brzoza ładunkiem wybuchowych prze-
czy dobrze udokumentowanym faktom i wszelkiej 
logice.

Na co liczy nadawca takich wypowiedzi? Że słu-
chający nie będą w stanie zweryfikować jego twier-
dzeń, że nie mogą lub nie potrafią porównać ich z 
faktami i przyjmą jako w pełni prawdziwe? Tak, ale 
to nie wszystko. Tutaj mamy do czynienia nie tyl-
ko ze zwykłym cynizmem i nie tylko ze zwykłym 
kłamstwem. Tutaj chodzi o wielki cynizm i wielkie 
kłamstwo. Nawet nie to „Wielkie Kłamstwo” (Grosse 
Lüge), które opisał Hitler w „Mein Kampf”. Bowiem 
fürer wspomina – jak komentuje John Baker, o uży-
waniu: „kłamstwa tak kolosalnego, że nikt nie będzie 
w stanie uwierzyć, że ktoś mógłby mieć bezczelność 
tak wypaczyć prawdę, kłamać”. Tym zatem, co Hitler 
chciał wypaczyć była nadal (klasycznie rozumiana) 
prawda a odnośnikiem jego „Wielkiego Kłamsta” by-
ły fakty.

W przypadku Kaczyńskiego oraz polityków o po-
dobnej mentalności chodzi o celowe tworzenie mgła-
wic dyskursywnej postprawdy. Mamy tutaj do czynie-
nia nie tylko z wyparciem się niechcianych faktów lub 
z ich przekręceniem na własną korzyść. Wtedy został-
by mimo wszystko zachowany związek między kłam-
stwem a faktami. Kłamstwo odnosiłoby się do faktów, 
które zniekształca czy neguje, a więc istniałaby mię-
dzy nimi ścisła relacja. W świecie postprawdy relacja 
taka staje się nieważna. Ważne jest tylko czy wypo-
wiadający pewne tezy (kłamiąc lub nie) przekona słu-
chaczy i przysporzy sobie wyborców lub zmusi swo-
jego przeciwnika do kapitulacji. Jeśli wyborcy wierzą 
w istnienie Świętego Mikołaja to postpolityk będzie z 
przekonaniem twierdził, że Unia Europejska zamierza 
zabrać temu biednemu sympatycznemu staruszkowi 
sanie i zakazać rozdawania wszystkim prezentów, a 
kończąc swoje wystąpienie doda: MUSIMY powie-
dzieć VETO! W wersji młodszych ziobrystów: VETO 
ALBO ŚMIERĆ! (To też nie żart – lecz deklaracja 
sekretarza stanu Janusza Kowalskiego).

W wystąpieniach wicepremiera polskiego rządu i 
prezesa PiS-u nie chodzi zatem o prawdę, podobnie 
jak nie chodzi o prawo czy sprawiedliwość. Głównym 
celem jest posiadanie wyłączności na dekretowanie 
prawa i ustalanie tego, co jest aktualną prawdą. A 
sprawiedliwość? Nią kupują głosy wyborcze. Myślę 
czasami, że Jarosław Kaczyński ma chyba rację, 
kiedy mówi o dwóch sortach Polaków. Są tacy któ-
rzy wierzą w jego brednie i tacy którzy w te brednie 
nie wierzą, bo nie dają się na jego hiper-rzeczywi-
stość nabrać. Jeśli żyją w komunikacyjnej bańce 
Kaczyńskiego są (dla niego) lepszym sortem, a jeśli 
żyją w innej bańce - albo nie dają się nikomu zabań-
kować są wtedy (dla Kaczyńskiego) gorszym sortem. 
Wyborcom PiS-u, ludziom wierzącym w partię i jej 
przekaz, żyjącym w ideologicznej bańce przez jej 
specjalistów wykreowanej nie jest łatwo odkryć, że 
w rzeczywistości manipulują nimi (post)nowocześni 
Polacy, którzy nie tylko wzorują się na amerykań-
skich kampaniach wyborczych, ale kopiują metody 
tworzenia hiper-rzeczywistości przez światowego li-
dera tej dyscypliny – Donalda Trump’a, który właśnie 
wygrał wybory prezydenckie w USA…

Pokazując dostateczną ilość razy zdjęcie samolotu 
z odpowiednimi komentarzami można wywołać pra-
gnienie wzniesienia się w niebo, można stworzyć kult 
maszyny do latania czy wykreować mit lotnictwa a 
nawet poczucie, że każdy potrafi nią latać. Problem 
w tym, że do samolotu ze zdjęcia nikt nie wsiądzie!
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

Był symboliczny „Zielony Balonik”, 
może być i zielony Kanarek.
Moja o cztery lata starsza 
Siostrzyczka podobnie, jak inne 
panienki w jej wieku, zaczytywała 
się w „Ani z Zielonego Wzgórza” 
i dalszych losach bohaterki 
opisanych w następnych tomach. 

W pierwszych latach Polski Ludowej wyszły trzy. 
Poza wspomnianą książką jeszcze „Ania z Avonlea” 
i „Ania na uniwersytecie”. Książki te wyszły nakła-
dem jednego z, jeszcze wtedy wielu, prywatnych 
wydawnictw. Do 1950 roku wydawnictwa te były to-
lerowane. Jedno z nich prowadzili dobrze nam znani 
w Sztokholmie państwo Trzcińscy, Stefan i Eugenia, 
która używała swojego akowskiego miana „Ewa”. 
Największe i najbardziej znane było wydawnictwo 
pana Eugeniusza Kuthana – dobrze wspominane w 
zapiskach Stefana Kisielewskiego. 

W czasie okupacji niemieckiej ludzie dzielili się na 
zaradnych i niezaradnych. Ci ostatni biedowali, wy-
sprzedawali resztki swoich dóbr przedwojennych lub 
pracowali na groszowych posadkach. Ci pierwsi robili 
interesy  i  często niezłe fortuny. Do tych pierwszych 
zaliczał się właśnie pan Kuthan, którego Kisielewski 
uważa za czołowego mecenasa kultury polskiej. W 
tym złym czasie pan Eugeniusz wspierał warszawską 
bohemę finansowo.

Kupował prawa autorskie od biedujących litera-
tów, dawał zaliczki na mające powstać dzieła, tak 
literackie, jak i malarskie. Większość zakupionych 
książek wydał po wojnie (m.in. dwie ważne książki 
Kisielewskiego „Sprzysiężenie” i „Polityka i sztu-
ka”). Nie pamiętam już, w którym wydawnictwie wy-
chodziły „Anie” autorstwa pani Maud Montgomery. 
Mimo, że nie byłem kilkunastoletnią dziewczynką, 

Zielony kanarek
czytałem te książki z zainteresowaniem, gdy moją 
niesforną Siostrzyczkę zesłano do szkoły klasztornej 
sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu – tej gorszej, 
lepsza była w Szymanowie. 

Tę drugą ukończyły: jedna z moich Cioć Ski-
bińskich i znane mi w Sztokholmie osoby: pisarka 
Rita Tornborg (pół Polka, pół Szwedka) oraz hra-
bianka Agnieszka Święcicka. Gdy moja Siostrzyczka 
wyjechała do Nowego Sącza, to my w Krakowie, ko-
rzystając z prywatnej wypożyczalni, przeczytaliśmy z 
naszą Mamą pozostałe sześć tomów. W sumie saga o 
Ani liczyła 9 tomów i wszystkie były wydane przed 
wojną. 

Ale Ania Anią, a książki, które mnie wtedy kształ-
towały, to były opowieści Hugha Loftinga o doktorze 
Dolittle, facecie który nauczył się mowy zwierząt i 
potrafił się z nimi dogadać. W ZSRR splagiatował to 
Ilja Marszak tworząc postać doktora Ojboli, który też 
posiadł mowę Zwierząt.

Ci doktorzy bardzo mi imponowali. 
Ja potrafię dogadać się tylko z Kotami. Kiedyś po-

dróżowałem z Kotunią i coś do niej mówiłem – natu-
ralnie po polsku. 

Siedząca niedaleko dziewczynka, zwróciła się do 
swojej mamy: „Mamma, titta han talar kattens språk”.

Książki o doktorze Dolittle, a miałem ich dużo, 
czytałem z wypiekami na twarzy. Podobnie jak książ-
ki pani Montgomery, tak i książki Hugha Loftinga, 
wydawane były w tych chimerycznych, powojen-
nych wydawnictwach. Książki te były ilustrowane 
przez autora nieporadnymi i bardzo wzruszającymi 
ilustracjami. Gdy era prywatnych wydawnictw się 
skończyła – książki o doktorze Dolittle wznowiono w 
państwowej Naszej Księgarni z ilustracjami znanego 

grafika Zbigniewa Lengrena. Bardzo to tym książkom 
zaszkodziło. 

W PRL w latach pięćdziesiątych na sześćdziesią-
te wydano wszystkie książki z sagi o doktorze z wy-
jątkiem jednej, którą cenzura przetrzymała prawie 
30 lat na półce. Jakie to niebezpieczne treści mogły 
doktorowi Dolittle przekazać Zwierzęta, że dopiero 
w czasie „liberalizacji” Rakowskiego ją wydano? Że 
w cenzurze pracowali ciemniacy i kretyni to dobrze 
wiemy choćby z wypowiedzi Kisielewskiego, czy 
Odojewskiego. Ale, jakie były powody zatrzymania 
książki „Doktor Dolittle i zielona kanarzyca”? Otóż 
prozaiczne. Dotarłem do opinii pani cenzorki: Autor 
nadmiernie chwali społeczeństwo burżuazyjne, nie 
rozumie rewolucji i obraża klasę robotniczą (...) zwa-
żywszy, że książka jest skierowana do młodocianego 
czytelnika, który nie zrozumie ironii, jej szkodliwość 
może być duża.

Nic dodać, nic ująć. Książkę tę pisał Hugo Lofting 
pod koniec lat czterdziestych. I jest to najlepsza jego 
książka. Nie dokończył jej, bo zmarł. Na podstawie 
pozostawionych notatek, jego żona i kuzynka dokoń-
czyły dzieła i wydały książkę w 1951 roku. W Polsce 
przetłumaczono ją w 1958 i oddano wydawnictwu. 
Wydano dopiero w 1988 roku.

Czy rację mieli Cenzorzy? Trudno powiedzieć. 
Na pewno to nie jest aluzyjny „Folwark zwierzęcy” 
Orwella. Nic z tych rzeczy. Nietypowa (bo zielona) 
Kanarzyca Pippinella, opowiada Doktorowi swo-
je tragiczne dzieje. Między innymi była świadkiem 
buntów, rewolt, masakr i zniszczeń. Co nie zmienia 
faktu, że w cenzurze PRL raczej nie pracowali ludzie 
inteligentni.

Grande 
finale

Jak chcemy umierać? Najlepiej oczywiście wcale! 
Ale ponieważ to nieuniknione mamy nadzieję na pro-
ces krótki, prosty, pozbawiony cierpienia, w otocze-
niu najbliższej rodziny, we własnym łóżku, najlepiej 
w podeszłym wieku i relatywnie niezłej kondycji. 
Niestety nie zawsze się udaje, czasem towarzyszy 
brutalny ból, walka ze śmiercią i do samego końca 
nieustanny strach przed nieznanym. 

Jest wiele odmian grande finale, jednych trawi 
rak, innych covidowa zaraza, jeszcze innych choroby 
neurologiczne zwolna wyłączające procesy życiowe 
i niszczące osobistą autonomię. Co mówić odcho-
dzącym? Że mają w milczeniu godzić-się-z-losem i 
akceptować cierpienie, bo już-nic-nie-można-zrobić?

Mam z tym kłopot. Walczy we mnie o lepsze trady-
cyjne katolickie wychowanie sugerujące pogodzenie 
z losem bo Bóg tak chce, a borykanie się z pytaniami 
egzystencjalnymi. 

Niektóre świeckie i właściwie wszystkie religijne 
zgromadzenia, są przeciwne pomocy w umieraniu 
(Nie mylić z eutanazją. Pomoc w umieraniu – gdy 
człowiek prosi o pomoc, otrzymuje preparat i sam go 
przyjmuje, eutanazja – gdy ktoś inny wykonuje czyn-
ności prowadzące do śmierci), ale koncepcję wspie-
rania i pomocy w chwili ostatecznej, popiera coraz 
więcej ludzi. 

Jesteśmy śmiertelni i pewnego dnia ciało zawiedzie 
nas ostatecznie. Ale umysł, tak sądzę, akceptuje nie-
śmiertelność i godzi się, że jakiś aspekt jaźni - dusza, 
duch – zapewne przetrwa. Gdy myślimy o śmierci 
wierzymy, że nie jest bezdenną pozbawioną życia 
otchłanią i mamy nadzieję, że kiedy umrzemy, c o ś 
nadal będzie istniało. Wydaje się mi, że życie lewituje 
na granicy trzech światów: tego co jest, co mogłoby 
być, co można sobie wyobrazić, i tylko ludzie wyjąt-
kowo radykalni oraz pozbawieni wrażliwości odczy-
tują je /życie/ dosłownie, jeden do jednego.

Tam gdzie niema tradycji chrześcijańsko- katolic-
kich, samobójstwo nie jest postrzegane jako grzech. 
Nie niesie z sobą ryzyka wylądowania po śmierci w 
piekle, jest raczej braniem za siebie, za swoje życie /
szczególnie za cierpienie/, pełnej odpowiedzialności. 

Gdzieś, nie pamiętam gdzie ale zdaje się w krajach 
azjatyckich i Południowej Ameryce, kiedy odechcie-
wa się żyć, ludzie w naturalny sposób popełniają sa-
mobójstwo.  Gdy dochodzą do wniosku, że ich czas 
się kończy, opuszczają swoją wioskę, przenoszą się 
na odludzie i tam, nie niepokojeni przez nikogo, tracą 
zwolna siły i spokojnie gasną.

Czy ludzie, gdy trapieni cierpieniami 
zbliżają się ku śmierci, powinni ten 
nieunikniony proces przyjmować 
bez protestów? Czy mają prawo 
decydować jak chcą odejść, a 
państwo powinno im w tym pomóc? 
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Kłącze imbiru 
i pokruszony krakers
Lecimy luksusowym jetem: Cessna 
Citation Longtitude, prywatnym 
samolotem naszej korporacji. 
Grecja oglądana z kosmosu, acz 
nam dana na zdjęciu wyświetlonym 
na wielkim ekranie, przypomina 
w części lądowej kłącze imbiru, 
zaś archipelagi jawią się niczym 
pokruszony krakers. Przez okienka 
samolotu oglądamy Grecję z niższej 
wysokości, i dobrze, łatwiej 
zauważyć interesujące szczegóły.

ZYGMUNT BARCZYK

Wzbijamy się naszym jetem ponad pułap 
chmur, które okryły Saloniki grubą kołdrą. 

Rozbłyskowi słonecznego świata towarzyszą fanfary. 
Yannis, szef projektu, wznosi toast za Grecję. Nasza 
międzynarodowa ósemka pasażerów chętnie się dołą-
cza. Jedni smakują białe wino, inni whisky, ja zaś po-
pijam moje ulubione ouzo. Blisko drzwi kabiny pilota 
rozstawiono szwedzki stół z greckimi przysmakami. 
Kuszą nas apetycznie wyglądające mezedes. 

Czuję się jak w elitarnym klubie, choć to Cessna 
Citation Longtitude, prywatny jet naszej korporacji, 
(taki sam ma też Zlatan). Nie kojarzy się z rejsowym 
boeingiem, wszystko tu …odlotowe. Lampy stoliko-
we, głębokie skórzane fotele, wygodna sofa, eleganc-
kie stoliki. Ściany i fotele w tonacji dyskretnego beżu. 
Fotelem mogę kręcić, rozłożyć go do pozycji półle-
żącej, wysunąć podnóżek. Siedzimy sobie naszą gro-
madką zwróceni do siebie jak w salonie. Niektórzy na 
sofie. Wymieniamy się półsłówkami w podgrupach. 
W dole Grecja widziana z naszych foteli znajdują-
cych się jakieś 2000 metrów nad lustrem morza. Czas 
na obiecany spektakl. Gospodarz chce nas zachwy-
cić ekspresowym pokazem Grecji, i to całej Grecji. 
Zejdziemy zaraz niżej, by dojrzeć więcej. 

Przywarty nosem do szyby delektuję się spekta-
klem nieba, morza i wysp okrytych niebieskim tiu-
lem. Korporacja, zadowolona z naszych rezultatów, 
wypożyczyła Yiannisowi eleganckiego jeta byśmy 
mogli, w nagrodę za dobre rezultaty, „przeżyć coś 
niezapomnianego”. 

Yannis jest wysokim 40-latkiem, który dla niepo-
znaki wygląda… jak postawny Grek. Pnie się szybko 
po szczeblach kariery i podobno nie ma to związku 
z tym, że jego ateńska rodzina to ludzie wielkiego 
biznesu.

– Spójrzcie, wita nas Atos, święta góra, charakte-
rystyczny stożek, pod nami trzy palce halcydyckiego 
półwyspu. Fantastyczne. Czeka nas zwiedzanie jakie-
go jeszcze nie było!

Yannis jest spięty, gładzi pokryte żelem włosy, 
sprawdza pasek u spodni. Po 3 latach pracy w pro-
jekcie znam go na tyle, iż wiem, że kiedy się śmieje 
zbyt głośno i gromko zapewnia o czymś, że będzie 
znakomite, to znaczy, że czuje się niepewnie, acz chce 
dobrze. Ubrany oficjalnie, zdjął tylko marynarkę i za-
kasał rękawy białej koszuli, zrzucił  krawat. 

Lecimy nad Macedonią. Łańcuchy gór, wąwozy, 
bujna roślinność. Kierujemy się na południe. Widać 
osady, porty, ruch na morzu, czasem wyrobiska, za-
kłady produkcyjne. Teren pofałdowany, sporo gór, 
wielkie połacie terenów krzaczastych. 

Yannis, zerkając raz po raz przez okno, raczy nas 
informacją: – Zimy na północy potrafią być ostre. 
Bardziej ku południu, raczej łagodne, wilgotne. Na 
północy uprawy tytoniu, na południu winorośla i 
uprawy warzyw, wszędzie owce i barany. Poza ży-
znymi dolinami ziemia jałowa. Cóż, dominują góry. 
Może nie wiecie tego: trzy czwarte terytorium pań-
stwa greckiego nie nadaje się do zamieszkania.  

Nasz podniebny przewodnik uznał niechybnie, 
że potrzebujemy szczegółowych danych, byśmy nie 

spoglądali w dół jak bezbronne sieroty. Śniegu raczej 
nie zobaczymy, toż to koniec czerwca.

Yiannis pilnuje by topograficznie ustalić nad jakim 
obiektem się znajdujemy, wspomagając swój przekaz 
slajdami rzucanymi na wielki ekran. 

Po Macedonii, następna na trasie jest Tellasa, po-
tem Peloponez. Pod nami półwysep z pozostałościami 
antycznych kompleksów: Olympia, Korynt, Mykene, 
miasta: Sparta, Monemvasia, bizantyjskie Mystras. 
Slajdy tańczą na ekranie do muzyki filmowej Eleni 
Karaindrou. Trochę to się ma jak piernik do wiatra-
ka, ale to nic, jest przecież ouzo, są wyborne oliwki 
kalamata, jest cudna Grecja w dole. Co więcej: jest 
dobrze. 

Grecja lądowa inna niż ta na wyspach. Liczne są 
ślady okresu klasycznego, helleńskiego i rzymskiego. 
Delfi, Parthenon, Eupidarius, Korinth. Jest bizantyj-
ska przeszłość i jej ostoje: klasztory w Meteora, repu-
blika zakonników na Athos, kościoły w Salonikach, 
klasztorne miasto Mystras. Grecja osmańska (ślady 
w Salonikach) i wenecjańska (cudne Nafplio). Cieszę 
się, że mogłem tam wszędzie być. Teraz tylko odfaj-
kowuję obrazki ze slajdów, no i zerkam w dół z wyso-
kości, której rejsowy samolot nie zaoferuje, bo musi 
pilnować wysokich pułapów. 

Yannis  podchodzi kolejno do każdego, stukamy się 
szkłem, pilnuje zarazem swojej prelekcji:

– Peloponez, o mało co, byłby wielka wyspą, spra-
wę popsuł łączący go z resztą lądu skrawek ziemi dłu-
gości 6 km. Aż się prosiło by zrobić przekop, stwo-
rzyć przesmyk, który połączy morza. Spójrzcie, pod 
nami Kanał Koryncki.

Yannis cieszy się, że z naszej wysokości przekop 
widać znakomicie.

Ani się spostrzegłem, kiedy jedną kolejkę ouzo da-
lej, przywitała nas prowincja Attika z Atenami. 

– Znamy to miasto wszyscy, z lotu ptaka widać 
świetnie, jak ono  zrośnięte dziś z portowym Pireusem. 
A jeszcze w połowie XIX wieku była to licha mie-
ścina. Dziś  to rozległa 4-milionowa metropolia. Sam 
jestem Ateńczykiem, wychowałem się na Kolonaki.

Nie kryje dumy, że może pokazać nam Ateny roz-
postarte na wielkiej przestrzeni, a może tylko dumny 
jest z tego, że jest z tych „lepszych Aten”.

Przez samolotowe okno nie sposób zobaczyć, 
czy nadlatujemy nad kraj ubogi czy bogaty. Po 

wylądowaniu czeka nas zwykle dalsza podróż wehi-
kułem czasu. Ćwiczyłem to wielokrotnie. Możemy 
podążyć w czasy antyczne, w średniowiecze, w wiek 
XIX, bądź udać się ku enklawom nowoczesności. 
Wszystkie epoki wciąż w Grecji obecne. Za każdym 
razem, kiedy tu przylatuję, zadziwia mnie liczność 
wizerunków Grecji. 

Na znak dany przez gospodarza poderwała się z 
fotela Despina, nasza Pani Sekretarz, kluczowa oso-
ba w strukturze naszego projektu, zarazem najstarsza 
uczestniczka wyprawy (60+). Zbliżyła się do ekranu. 
Słuchamy elokwentnej pani, dbającej o to, by rynsztu-
nek biżuterii zestrajał się należycie z „ujmującym swą 
niewyszukaną elegancją strojem” (ilekroć ją widzę, 
nachodzi mnie ta głupawa fraza). Zawsze w długich 
kolczykach i dzwoniących bransoletkach. Idę o za-
kład, że nawet na plaży ich nie zdejmuje.

– Odcisk historii wyraźny niemal wszędzie, liczne 
są ślady ale i, co tu dużo mówić, rany po okupacji. 
Licznej, bo: osmańskiej, weneckiej, niemieckiej. Są i 
pozytywy: weźmy  kamienice  mieszczańskie z XVIII 
wieku. Malownicze domy, zgrabne domy chrześci-
jan prawosławnych, będące mieszaniną architektury 
osmańskiej i bizantyjskiej. Dodajmy, imponujące 
proporcje neoklasycystycznych budynków z czasu 
rządów króla Otto w XIX wieku. 

Jest dobrze przygotowana do wypowiedzi, dumna z 
tego, że jest ekspertem od architektury, slajdy dzielnie 
wtórują jej prezentacji. Okazuje się, że ponawiamy 
rundę wokół Aten.

Piję i myślę (z tym drugim, lekka przesada). Przede 
wszystkim  rozkoszuję się chwilą niezwykłej wy-
cieczki do kraju, który odwiedzałem często, ale nigdy 
w ten sposób. Może dlatego nachodzi mnie pytanie, a 
jaka właściwie jest ta Grecja? Tyle nawarstwionych 
wpływów, historycznych, politycznych, tyle kultu-
rowych supłów. Nowożytne państwo greckie jest 

młode, nie osiągnęło jeszcze dwustu lat. A i tak wciąż 
uprawnionym jest tam pytanie: Eisai orthodoxos? 
(Jesteś prawosławny?), co jest de facto synonimem 
pytania: Ellinas eisai (Jesteś Grekiem?). 

Dzieje się tak mimo, że na nabożeństwach spotyka-
ją się głównie starsze kobiety, ich mężczyźni wolą w 
tym czasie przebywać w kefeneia (kawiarni). Młodzi 
z rzadka uczestniczą w kościelnych ceremoniach. 
Skąd zatem nieustająca siła prawosławia? Odpowiedź 
wydaje się prosta. Przez wieki okupacji: weneckiej 
i osmańskiej, potem i niemieckiej, depozytariuszem 
języka i tożsamości narodowej pozostawał grecki 
kościół. Jego pozycja wydaje się nadal niezachwia-
na, mimo protestów laickiej elity i głębokiej niechę-
ci ze strony wpływowych nadal komunistów. Poza 
tym, mimo licznego kościelnego wagarowania, jest 
to nadal religijny kraj, przynajmniej na zewnątrz, w 
swoich obyczajach. Wiele razy rozmawiałem o tym z 
Grekami. Przyznają, że fenomen znaczenia religii jest 
niezwykły, mnie przypomina polskie doświadczenia.

Siedzę na fotelu obok pustego teraz fotela 
Despiny, z drugiej strony siedzi Michaelis, zaję-

ty rozmową po grecku z Zoe, koleżanką z jego rodzin-
nej Chanii. Reszta towarzystwa międzynarodowa, w 
użyciu zatem angielski.

Despina wróciła na swoje miejsce, nie omieszka-
łem pogratulować interesującej prezentacji. Yannis 
zachęcił teraz do zabrania głosu przybyłą z Londynu 
Marianne. Wstała i skłoniła nas do ponownego wyj-
rzenia za okno: 

– OK, kochani… chwilka, chwilka… już. Minęliśmy 
właśnie ogromny teren portu Pireus. Co widzimy te-
raz w dole? Salamina i Egina. Wyspy solidnie dziś 
zabudowane, właściwie to już przedmieścia stolicy –  
mówiła ze swadą, angielskim-angielskim, stukała bu-
tami jakby to była przymiarka do flamenco, raz po raz 
odrzucając za uszy długie falowane włosy. Czekamy, 
czekamy… jeszcze chwilka… i już jest! Oto Poros, 
wyspa niemal przyklejona do lądu, tylko wąski prze-
smyk oddziela ją od Peloponezu. Jesteśmy zatem nad 
Wyspami Argo – Sarońskimi. Jeszcze chwila i poleci-
my nad Hydrą. To miejsce mojego dzieciństwa.

Spojrzeliśmy zaskoczeni na Marianne, pierwsze 
słyszymy. Stoi przed nami  przystojna 50-latka w cia-
snych spodniach, prostej bluzce, na wysokich szpil-
kach, wielce zadowolona z wywołanego efektu.

– Niech Was nie zwiedzie mój wygląd. Jestem 
Greczynką, OK, półgreczynką. Nie wiedzieliście tego 
dotąd.  Tak, ojciec jest Anglikiem, no a poza tem moje 
blond włosy są prawdziwe. Tak, tak, dzieciństwo spę-
dziłam na słynnej artystowskiej Hydrze. Lata 60-te, 
kwiat bohemy, wyzwolone życie, rozumiecie. Byłam 
wtedy dzieckiem. Wiedzcie, że  mieszkało się tam jak 
w średniowieczu, bez bieżącej wody, bez wygód, ale 
było fajnie, zgadza się. Nie tylko Leonard Cohen się 
tam zakochał w mojej imienniczce, spora część bohe-
my londyńskiej szukała tam miłości i natchnienia, z 
różnym skutkiem. Jednym ze skutków jestem ja.

Marianne zaśmiała się zalotnie, my zawtórowali-
śmy wyćwiczonym konferencyjnym śmiechem, któ-
rym zwykło się częstować prelegenta, kiedy wprowa-
dzał zabawny wtręt w swoją tyradę. 

– O, już jest.  Widzicie tarasowe, amfiteatralnie uło-
żone miasteczko w półkolu zatoki? Charakter  Hydry 
nie zmienił się zbytnio, może dlatego, że wciąż niedo-
stępna jest dla aut. Wszystko co potrzebne zwozi się 
tam z innych miejsc, wodą, transport zaś tylko przy 
użyciu mułów i osłów. Miasteczko tętni życiem, kie-
dy ruch w porcie, potem zamiera. Reszta wyspy, poza 
paroma siołami, praktycznie niezamieszkała. Nie jest 
to jednak wyspa niedostępna. Często wędrowaliśmy 
na osłach do klasztoru na wzgórzu. Żałuję, że nie 
mówię po grecku. Mieszkaliśmy tam, żyjąc w swoim 
własnym wykoncypowanym świecie, przyjezdnych z 
innej planety. Do szkoły poszłam już w Anglii.

Marianne zawiesiła głos u końca utkanej melan-
cholijnie frazy, zostawiając miejsce na moje obrazy 
z Hydry. Bywałem tam często i lubię tam wracać. 
Wyspa łatwo dziś osiągalna z Pireusu wodolotem 
i promem. Przeczytałem niedawno w przewodniku 
ateńskim, że Poros i Hydra zachowały swojskość i 
funkcjonują nadal jako „urocze” wyspy, z „malowni-
czo spiętrzonymi domostwami na zboczach” (ach ta 
poezja bedekerów). Tylko nieodległa Spetses zmaltre-
towana turystycznie, od kiedy jest  międzynarodową 
kolonią wczasów masowych. 

Lecimy dalej, wszystko mnie bawi.
cdn.

Zygmunt Barczyk
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Od 1 stycznia 2021 Szwecja wprowadza 
koncepcję “ekonomicznego pracodawcy”

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku oznaczają przede 
wszystkim wprowadzenie koncepcji pracodawcy ekonomicznego.
  
Z pierwszym stycznia zostaje wprowadzona tak zwana zasada najmu. 
Wynajem siły roboczej oznacza, że pracownik jest wynajmowany przez 
zagranicznego pracodawcę do wykonania prac na terenie Szwecji oraz 
praca ta jest wykonywana pod kierownictwem szwedzkiego przedsiębiorcy. 

Oznacza to, że zagraniczni pracownicy wcześniej zwolnieni z obowiązku 
podatkowego w Szwecji, na podstawie reguły 183 dni w roku, będą zobo-
wiązani do odpowadzania podatku z tytułu pracy na terenie Szwecji, jeżeli 
są wynajęci przez szwedzkiego przedsiębiorcę bez względu na ilość 
przepracowanych dni na terenie Szwecji.
 
Dla firm zagranicznych działających na terenie Szwecji.

Zagraniczni pracodawcy będą zmuszeni do odprowadzania podatku docho-
dowego dla zatrudnionych za pracę wykonaną w Szwecji bez względu na to, 
czy firma ma zakład (fast driftställe) na terenie Szwecji, czy nie.
 
Zagraniczna firma musi zarejestrować się jako pracodawca w Szwecji 
i uwzględnić podatek wstępny w wysokości 30% lub podatek SINK oraz – 
jeżeli pracownik nie posiada A1 intyg – zaświadczenie z Polski – 
odprowadzić składki socjalne. 

Wyjątek: Jeżeli praca obejmuje max. 15 dni roboczych z rzędu i łącznie 
45 dni w roku kalendarzowym, podatek nie musi być odprowadzany.

Dla firm szwedzkich zatrudniających zagranicznych podwykonawców.

Wraz z wprowadzeniem ustawy, wprowadzony jest wymóg potrącenia 
podatku u źródła, przy płaceniu faktur i wynagrodzenia dla zagranicznych 
podwykonawców.
 
Na dzień dzisiejszy szwedzcy przedsiębiorcy, którzy wynajmują zagranicz-
nych podwykonawców, nie muszą uwzględniać podatku przy opłacaniu 
faktur, to znaczy nie muszą potrącać podatku u źródła za prace wykonane 
na terenie Szwecji, jeżeli firma nie ma stałego zakładu w Szwecji.

Od 1 stycznia, jeżeli zagraniczny podwykonawca/zatrudniony 
nie posiada szwedzkiego F-skattu, przedsiębiorca płacący w Szwecji 
będzie zobowiązany do uwzględnienia podatku przy płaceniu faktur.
 
Dlatego szczególnie ważne dla szwedzkiego płatnika będzie sprawdzanie, 
czy osoba otrzymujące rekompensatę za pracę w Szwecji, posiada F-skatt. 
Jeżeli nie, należy potrącić podatek. Jeżeli tak, osoba ta sama zobowiązana 
jest do odprowadzenia podatku. 

Zwiększenie obowiązków sprawozdawczych do Skatteverket

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zwiększają się obowiązki 
sprawozdawcze dla zagranicznych pracodawców wobec szwedzkiego
urzędu skarbowego.
 
Aby Skatteverket mogło ustalić, czy zagraniczny przedsiębiorca posiada 
zobowiązanie podatkowe na terenie Szwecji, zagraniczne spółki będą musiały 
udzielić szwedzkiemu urzędowi skarbowemu pełnych informacji o tym,
jaka praca i kiedy została wykonana w Szwecji w ciągu minionego roku. 

Jeżeli Skatteverket zadecyduje, że spółka ma stały zakład na terenie Szwecji, 
będzie ona zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych 
i odprowadzenia podatku dochodowego w Szwecji. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ!

Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom, 
firma Maroni od listopada 
2020 roku prowadzi nowy 
kanał na YouTube, 
skierowany do polskich 
przedsiębiorców.
Znajdą tu Państwo 
wszelkie niezbędne 
porady, jak i aktualne 
informacje w języku 
polskim związane 
z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Zapraszamy na stronę 
www.maroni.se
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Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu

Czy polska 
ziemia jest 
polską ziemią?
Zdarzyło się to wiele 
lat temu. Pan Florek, 
gospodarz na Białej 
Górze żył jeszcze wtedy. 
Był wczesny ranek – 
w nocy spadł deszcz, 
pachniało ziemią.

Pan Florek i ja szliśmy piaszczystą 
polną drogą. Minęliśmy oczko wodne, 
miejsce nocnych koncertów żab i we-
szliśmy na pagórek. Przy drodze leżała 
sterta kamieni. Jeden kamień był więk-
szy i odróżniał się barwą. Miał kolor 
bordowy i był posiany jasnymi cętka-
mi. Podniosłem go i pokazałem panu 
Florkowi. 

„Wie pan, panie Florku, wiem skąd 
się ten kamień tu wziął.” Do dziś pa-
miętam zaskoczoną i zdziwioną minę 
pana Florka. „No przecież, tu z pola, 
sam go tu położyłem” – odpowiedział. 
„Taaak, oczywiście... ale ja wiem jak 
on się tu na pańskie pole dostał i skąd 
on przywędrował” – odpowiedziałem 
i ciągnąłem dalej. „Wie pan, ten ka-
mień nazywa się porfir i pochodzi ze 
środkowej Szwecji. Przywędrował tu z 
miejsca w którym byłem i które dobrze 
znam – z Älvdalen”.   

Ilu rodaków zdaje sobie sprawę że 
niemal cała powierzchnia Polski jest 
pokryta osadami, które skandynawskie 
lądolody przyniosły na nasze ziemie? 
Jak to się stało? Co to za historia?  

A było to tak! Około 2 miliony lat 
temu nastąpiły na ziemii gwałtowne 
zmiany klimatyczne i silne ochło-
dzenie. Oziębienie i wielkie opady 
śniegu spowodowały że okolice bie-
guna północnego przykryła olbrzymia 
czapka lodowa. Czapa ta, zależnie od 

okresowych ociepleń lub oziębień, 
topniała albo rosła. Uważa się że ob-
szar polski cztery razy został, w więk-
szym lub mniejszym stopniu, przykryty 
skandynawskimi lądolodami. Ostatnie 
zlodowacenie opuściło obszar polski 
około 13 tysięcy lat temu. 

Lodowce te zbudowały i ukształto-
wały prawie całą powierzchnię Polski: 
równiny, wzgórza, doliny, jeziora, 
kształt tych jezior, jak również bieg 
wielu rzek.

Materiał budowlany został przynie-
siony przede wszystkim ze Szwecji, 
mniej z Finlandii. Są to, mniej lub wię-
cej, pokruszone skały. Mogą to być ol-
brzymie głazy, kamienie, żwiry, piaski 
czy też miałkie gliny. One, „urodzone” 
w Szwecji, są najstarszym materiałem 
skalnym w Polsce. Niektóre z nich mo-
gą mieć 2 miliardy lat. 

Będąc dzieckiem, słyszałem od doro-
słych, że kamienie rodzą się i rosną w 
ziemii tak jak rośliny. Wyobrażam so-
bie, że mogą być ludzie, którzy w dal-
szym ciągu tak myślą. I... w pewnym 
sensie mają rację! Tylko, że to nie bio-
logia powoduje ich „wyrastanie”, a pra-
wa fizyczne są tego przyczyną. Wilgoć 
pod kamieniem, który leży pod ziemią, 
zamarza zimą. Kryształy lodu mające 
większą objętość niż woda, wypychają 
z roku na rok, po trochu, kamień w górę 
ku powierzchni. Stąd to zdziwiony rol-
nik co roku znajduje nowe szwedzkie 
kamienie na swoim polu.  

Średnia grubość szwedzkich osa-
dów w Polsce wynosi 100 metrów. W 
najgrubszym miejscu 240 m. Pod tym 
różnorodnym, naniesionym materiałem 
leżą „nasze rodzime” skały ze starszych 
epok geologicznych, które mają dzie-
siątki albo nawet setki milionów lat na 
karku.  

Przyjeżdżając do Gdyni odwie-
dzam zwykle moje rodzinne Orłowo. 

Wiedziony nostalgią idę zawsze pod 
urwisko Kępy Redłowskiej. Bukowe 
lasy kępy, wysokie i strome ściany 
urwiska i plaża były miejscami na-
szych chłopięcych zabaw. Tam żyliśmy 
wśród indian i piratów. 

Urwisko zmienia ciągle kształt. 
Szalingi wyrywają co roku kawał brze-
gu i urwisko nie wygląda już, i nie wy-
chodzi już tak daleko w morze, jak za 
czasów mojej młodości. 

Po sztormie chodziliśmy szukać 
bursztynu na plaży. Podziwialiśmy ko-
lorowe kamienie i kamyki, które ku na-
szemu ciągłemu rozczarowaniu traciły 
swoje silne barwy z chwilą jak przesta-
ły być mokre. Czasami znajdowaliśmy 
skamieniałe drewno mające miliony lat 
na karku albo też całkiem inne, bardzo 
dziwne kamienie. Były to kamienie 
ze skamielinami dawno wymarłych 
bezkręgowych zwierząt. Szczęściem 
było znaleźć trylobita czy ząb rekina. 
Najczęściej znajdowaliśmy szkielety 
ośmiornic, belemnitów – nazywaliśmy 
je „piorunami”. Zwierzęta te żyły dzie-
siątki, czy też setki milionów lat temu 
w ciepłym oceanie, a ich skamieliny 
przywędrowały do nas wraz z lodow-
cem z wysp Gotlandii i Olandii.

Pamiętam, że kiedyś, na plaży pod 
urwiskiem, leżały dwa duże głazy na-
rzutowe. Obecnie tych głazów nie ma. 
Gdzie się podziały? Podejrzewam że 
ktoś je ukradł i prawdopodobnie, po-
cięte na kawałki zamienione zostały na 
kamienie nagrobne. Wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie...

Kamieni narzutowych jest w Polsce 
dużo. Mogą być duże i małe. Wiele 
z nich jest chronionych jako po-
mniki przyrody. Największy z nich 
„Trygław” znaleźć można w Tychowie 
na Pomorzu Zachodnim. Ma obwód 50 
m, 8 m wysokości i waży około 2000 
ton. Kamień ten jest oczywiście lilli-
putem w porównaniu do wielu swoich 
krewnych w Szwecji.

Jeżeli spuścimy wzrok ku stopom, 
odkryjemy, że kamienie starych pol-
skich i szwedzkich ulic, kocie łby, nie 
różnią się od siebie. Te same barwy, te 
same struktury. To samo zauważymy 
obserwując kamienie murów niektó-
rych budowli, na przykład zamków, 
starych kościołów, czy zabudowań go-
spodarczych na wsi.

Ostatni lodowiec cofając się zostawił 
nie tyko martwe materiały po sobie. 

Niektóre rośliny i zwierzęta, które 
żyły na obrzeżach cofającego się lo-
dowca, zostawione w „Polsce”, potra-
fiły przystosować się do nowych, cie-
plejszych warunków klimatycznych. 
Każdy kto żyje w Szwecji wie, co to 
jest powszechnie występujący „oxel”. 
Polska nazwa tego drzewa to jarząb 
szwedzki. W Polsce, w stanie dzikim, 
rośnie jedynie w niektórych miejscach 
nad Bałtykiem, między innymi na 
Kępie Redłowskiej. Znana jest też dla 
nas jagoda „hjortron”, malina morosz-
ka, która w Polsce jest rośliną rzadką 
i która tam nie owocuje. Zając bielak, 
też polodowcowy relikt, który zimą 
zmienia sierść na białą, żyje w północ-
no-wschodniej Polsce.

Jak widzimy, to nie mało Szwecji 
jest w Polsce. 

Więc, Rodaku mój! Ile jest tej pol-
skiej ziemi w Polsce? Spojrzyj do-
okoła! Chcesz, czy nie chcesz, musisz 
stwierdzić, że prawie wszystko co wi-
dzisz jest szwedzkie.

Może teraz, przyjeżdżając do 
Szwecji, padniesz na kolana i ucałujesz 
szwedzką skałę, która jest...  Matką na-
szej Polskiej Ziemi. 

A i ty, mój szwedzki przyjacielu, 
może i ty, odwiedzając moją Ojczyznę,  
uklękniesz i powitasz Twoją... Szwedz-
ką Ziemię. 

Rozmawiałem jakiś czas temu 
ze znajomym medium, któ-

ry powiedział, że ma kontakt z moim 
zmarłym przyjacielem. Dodam, że obie 
osoby znam od wielu lat i są absolutnie 
wiarygodne. Dusza/duch przyjaciela 
opowiada rzeczy niezwykłe, mówi bo-
wiem o tworzeniu nowych światów. 
Dotychczas sądziłem, że gdy człowiek 
przekroczy próg materii, dalej rozwi-
ja się i ewoluuje, innymi słowy – jest 
uczniem, nie kreatorem. A tu słyszę o 
tworzeniu swoich własnych światów!

Duch przyjaciela mówi, że nie zastał 
żadnego matriksa, żadnych dusz i anio-
łów, żadnych bytów i przewodników, 
którzy by się nim zajęły i zaintereso-
waly, powitały, ofiarowywały pomoc. 
Napotkał białą dziewiczą przestrzeń, 
rześkie powietrze i przekaz: Rób so-
bie duszo, co ci przyjdzie na myśl, co 
zechcesz! 

Zaraz, chwileczkę, no, jak to tak? 
Cała ogromnie różnorodna egzystencja 
człowieka – w końcu istoty myślącej i 
czującej – cały życiowy wysiłek, osią-
gnięcia i porażki, uniesienia i gorycze, 
sprowadzone zostaje do poziomu pro-
gramu komputerowego, do czegoś w 
rodzaju mózgu w słoju? 

Budzą się echa książek Monroe, 
uważanego za guru i przewodnika po 
astralnych przestrzeniach. Monroe pi-
sze szeroko o podróżach poza ciałem 
i spotkaniach z różnymi duchowymi 
istotami. Ale trzeba czytać uważnie i 
do końca, bo w trzecim tomie Monroe 
przyznaje, że możliwe, iż wszystko co 
dotychczas opowiedział, jest różnymi 
aspektami mnie samego! 

Dobre sobie, Monroe  w dwóch to-
mach opisuje, jak wychodzi z ciała, po-
dróżuje w kosmicznych przestrzeniach, 
spotyka astralne istoty, aby w trzecim 
stwierdzić, że to mogły być spotkania 
z różnymi aspektami samego siebie???

Szukamy wiary, bo jej potrzebuje-
my. Wiary w ogóle, bowiem spełnia 
tęsknoty serca i potrzeby duszy, a także 
dlatego – co istotne – że z wiarą żyje się 
łatwiej! Niestety, to może być nieauten-
tyczny odruch, taktyczny manewr ego, 
które wymyśla i samo ustala związki z 
(rzekomą?) wyższą potęgą. /.../

Czyżby transcedentny los był niczym 
innym, jak continuum? Powtarzamy te 
same błędy i ćwiczymy cnoty, tylko w 
nowych warunkach i nowym futerale/
ciele? W rzeczywistości Monroe i inne 
media nam mówią, że można wyleczyć 
się ze wszystkiego, tylko nie z siebie 
samego? 

Duch Święty dzieciństwa, zastąpio-
ny Rozumem Dialektycznym dorosło-
ści? I koniec? I tyle tego? Medium pro-
wadzi dialog z samym sobą, czerpiąc 
informacje ze swojego białego pokoju 
pamięci, a ty się głupiątko ciesz!

Szukając iskierki – mam na myśli 
coś pogodnego na zakończenie – przy-
pomniałem sobie, co kiedyś opowie-
dział mi jeden Czech, uczestnik „pra-
skiej wiosny”. Gdy do Pragi wjechały 
z misją pokojową ruskie czołgi, było 
dramatycznie i świat się Czechom za-
trząsł. Za wyjątkiem pewnego prażani-
na, który z nadzwyczajnym spokojem 
obserwował poczynania ruskich gą-
sienniczek. Zapytany skąd czerpie swój 
spokój odrzekł: Ja se ne boim. Ja mam 
rakowinu!

Różne 
aspekty 
siebie 
samego
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Teresa Urban

Meteora i Monemvasia

Wyspy nie są jedyną atrakcją 
turystyczną Grecji. Reszta kraju, 
poza unikalną spuścizną epoki 
antycznej, posiada wiele innych 
interesujących miejsc. Jedną 
z takich krajobrazowych perełek 
jest Meteora. Bazą naszej 
wyprawy stała się wyspa Korfu.

Przejazd promem do Igoumenitsy był jej pierw-
szym etapem. Niestety nie było już tego dnia dal-
szego połączenia autobusowego i zostaliśmy tam 
zmuszeni do noclegu. Następnego ranka wzięliśmy 
autobus do Ioanniny, miasta położonego malowni-
czo nad jeziorem. Brakło jednak czasu na gruntowne 
zwiedzanie ponieważ czekała nas jeszcze długa po-
dróż autobusem do Kalambaka, miasteczka leżącego 
najbliżej Meteory. Ioannina przypomniała mi o sobie 
raz jeszcze, wiele lat później kiedy po doktoracie do-
stałam kierownicze stanowisko przy kontroli leków. 
Przeglądając segregator z dokumentami zgromadzo-
nymi przez mego poprzednika dojrzałam skoroszyt z 
nazwą Apteka w Ioannina. Znalazłam tam dokumen-
tacje dotyczącą projektu budowy nowoczesnej apteki 
przy współpracy mojej instytucji.

Do Kalambaka dojechaliśmy pod wieczór. Było za 
późno na zwiedzanie Meteory. Przechadzając się po 
miasteczku dojrzałam na wystawie sklepiku z bibe-
lotami parę maleńkich sandałków. Dwucentymetrowe 
pantofelki na obcasiku z korka i paseczkami z meta-
licznej tasiemki w kolorze lila oczarowały mnie do 
tego stopnia, że postanowiłam je kupić. Zawsze mia-
łam słabość do miniaturek. Im bardziej przypomina 
pierwowzór naturalnej wielkości tym jest cenniejsza. 
Mam ich całą kolekcję eksponowaną w przegródkach 
szufladki zecerskiej. Pantofelki stanowiły dekoracje i 
nie były na sprzedaż. Po długich pertraktacjach sprze-
dawczyni widząc moją desperację uległa i stałam się 
szczęśliwą właścicielką sandałków. Stanowią chlubę 
mojej kolekcji.

Następnego poranka ruszyliśmy w drogę do 
Meteory. Kilkusetmetrowe masywy skalne o niemal 
pionowych ścianach z wznoszącymi się ku niebu 
klasztorami na szczytach stanowią po górze Athos 
największe zbiorowisko prawosławnych monasty-
rów. Obecnie sześć z nich, najstarszy z XIV wieku, 
jest nadal zamieszkałych. Początkowo materiały bu-
dowlane i żywność wciągane były na górę na linach. 
Podobnie transportowano odwiedzających a ponie-
waż liny wymieniano dopiero po przetarciu, goście 
dziękowali Bogu za dotarcie na górę bez wypadku. 
Obecnie dla wygody turystów zbudowano pochylnie, 
mostki i schody. Niezbyt stromym podejściem dotar-
liśmy do klasztoru udostępnionego dla odwiedzają-
cych. Wzdłuż drogi lokalni sprzedawcy na kocach i 
plandekach eksponowali pamiątki i przedmioty użyt-
kowe. Nagle padło pytanie w ojczystym języku. ale z 
obcym akcentem: „Macie siusiarki?” Wybuchnęliśmy 
śmiechem, a po chwili dotarło do nas, że chodzi o 
suszarki do włosów. W czasach gdy polski złoty był 
jeszcze niewymienialny turyści wzmacniali kasę po-
dróżną suszarkami na sprzedaż, które tutaj musiały się 
cieszyć popularnością. Po chwili doszły nas głosy z 
sąsiedniego wzgórza: „Czy macie spódnicę?” Głosy 
należały do pary polskich turystów. Musieli usłyszeć, 
że rozmawiamy po polsku a głos po górach daleko się 
niesie. Wiedzieliśmy dlaczego pytają. Do klasztorów 
nie wpuszczano kobiet w spodniach, musiały mieć 
spódnice i to przynajmniej do kolan. Na ogół nie sta-
nowiło to problemu; przed wejściem leżała zazwyczaj 
sterta bawełnianych spódnic do pożyczenia. Tak było 
i tym razem. Wnętrza klasztorów łączyły spartańską 

prostotę przestrzeni komunikacyjnych z opływającym 
złotem przepychem kaplic. Alegoryczne malowidła, 
plafony, obiekty liturgiczne, ikony i rzeźby wypełnia-
ły wnętrza i pokrywały praktycznie całe ściany.

W jednym z klasztorów nagrywano sceny do fil-
mu Jamesa Bonda. Pewne sceny filmowano na Korfu 
w czasie naszego pobytu. Zawarliśmy znajomość z 
głównymi bohaterami i tę pamiętną anegdotę opisa-
łam w jednym z opowiadań z mego zbiorku opowia-
dań „Ja i inne małpy”.

Po powrocie na Korfu Małżonek odkrył, że nie ma 
prawa jazdy. Ostatnim razem używał je jako dowód 
tożsamości w hotelu w Igoumenitsa. Zadzwoniliśmy 
do hotelu i prawo jazdy rzeczywiście tam było. Ale 
jak je odzyskać? Czy będzie trzeba jechać po nie do 
Igoumenitsa? Właściciel hotelu miał lepszy pomysł. 
Dał prawo jazdy kapitanowi promu a ten zostawił je 
na wyspie w lokalnym komisariacie, skąd odebrali-
śmy je bez problemu.

Do zabytkowego, bizantyjskiego miasteczka 
Monemvasia położonego na Peloponezie udaliśmy 
się z wyspy Spetses. Był to kilkudniowy wypad na 
własną rękę, w czasie którego odwiedziliśmy rów-
nież Spartę, Mistrę i półwysep Mani. Nazwy tych 
miejsc obiły mi się wcześniej o uszy, Sparta ko-
jarzyła się ze spartańskim trybem życia, Mani z 
mieszkalnymi wieżami z kamienia na podobieństwo 

Spryt w tradycji polskiej był zawsze ceniony. 
Im sprytniejszy polityk tym większe powa-
żanie. Podobnie w życiu codziennym, kto 

bardziej przebiegły tym zyskiwał w oczach sąsiada. 
Często słusznie, bo jak inaczej wyjść na swoje, gdy 
rządzi zaborca, okupant czy autorytarny system? 
Rycerz Wallenrod czy chłop Drzymała najlepszym 
przykładem. Kto w Polsce zręczniej wpuszczał w ma-
liny najeźdźców i uzurpatorów, ten za narodowego 
bohatera był uważany. Podkreślić jednak trzeba, że 
przebiegłość Drzymały nie miała nic wspólnego z ła-
maniem zasad moralnych ani obowiązującego prawa, 
mimo, że było to prawo pruskie.

Nowością było niespotykane rozprzestrzenienie 
się sprytu, kombinatorstwa i cwaniactwa wśród mas 
ludowych PRL-u. Symbolem mógłby tu być Franek 
Dolas, bohater filmu „Jak rozpętałem II wojnę świato-
wą”, gdyby nie to, że to była komedia. W szarym realu 
dla przeciętnego Kowalskiego każdy pretekst i każdy 
sposób na wykiwanie systemu był dobry (często była 
to zwykła kradzież państwowej własności). Podwójna 
moralność, naginanie prawa i wyrachowany cynizm 
dotyczyły zarówno władzy jak i większości obywateli 
i w czasach komunizmu sięgały szczytów. Smutne, że 
to nadal w nas siedzi, żyje w językowym krwioobiegu 
i społecznych genach Polaków, co widać w aktualnej 
przepychance PiS-u z Unią Europejską.

Stąd nie powinno dziwić, że polscy „mężowie 
stanu” walczący dzisiaj o ratowanie „naszej cywili-
zacji” starają się brylować przebiegłością i sprytem. 
Słuchając ich wypowiedzi, np. w sprawie veta wobec 
wprowadzenia przez Unię zasady praworządności 
do nowego budżetu, odnosi się wrażenie, że im dłu-
żej siedzą u władzy, tym mniej starają się ukrywać, 
że tam cwaniak na cwaniaku i cwaniakiem pogania. 
Wygląda to nawet tak, jakby konkurowali między 
sobą o to, kto wymyśli większy przekręt lub komu 
uda się wypowiedzieć większą bzdurę, zachowując 
przy tym poważną minę. Przykładem takie idiotyzmy 
jak ten, że Unia Europejska to totalitarny Związek 
Radziecki czy, że Polska niedobrowolnie została 
przyłączona do Unii i to jako kolonia niemiecka… 
Ręce opadają. Nawet Franek Dolas by tego nie wy-
myślił, aczkolwiek jego koledzy z PiS-u mogą swoim 
spryciulstwem na serio doprowadzić do Polexitu i wy-
wołać III wojnę światową.

Na polskiej scenie politycznej coraz wyraź-
niej widać, że nie o pryncypia i przebiegłość 
podyktowaną dobrem wspólnym chodzi, jak 

Wallenrodowi czy Drzymale, ale o bezwzględne i cy-
niczne potyczki rządzących o utrzymanie się u koryta 
i zachowanie bezkarności. Albowiem za notoryczne 
łamanie prawa (od momentu przejęcia władzy) grozi 
im kryminał. Wielu starszych polityków PiS-u wy-
chowywało się w peerelowsko-sowieckiej szkole my-
ślenia, według której nie tylko winno się być cynicz-
nie sprytnym, ale trzeba trzymać władzę bez względu 
na koszty. Natomiast młodszy narybek tej formacji 
jakby z mlekiem matki wyssał postsowiecką mental-
ność wzmocnioną kazaniami księży-patriotów (ma-
terialistyczną w treści, katolicką w formie). Stąd ich 
przebiegłość bezczelniejsza, pragmatyczno-jezuicka. 
Ich podstępy bardziej cwańsze, pazerno-świątobliwe 
i algorytmiczne. Narracje pokrętne, naprędce zełgane 
i byle jak przykryte patriotyczno-prawym płaszczem 
zbawców narodu. Akcje propagandowe prowadzone 
w zacietrzewieniu pod szyldem prawdy wiekuistej 
albo/lub w imię celów narodowo-mocarstwowych. 
Działania brutalne i bezwzględne, przy tym coraz 
bardziej nerwowe (patrz: polska policja pałującą ko-
biety pod rządami wicepremiera Kaczyńskiego, który 
udowadnia po raz kolejny, że z Gomółką łączy go nie 
tylko retoryka). 

Napisawszy to, dodam coś pocieszającego. Otóż 
emanująca z tych wystąpień buta i duma (ach jacy je-
steśmy sprytni), bijąca z ich oczu bezczelna pewność 
siebie (nikt nie potrafi przejrzeć naszych przekrętów) 
– to początek ich końca. Są tak podnieceni władzą, 
podekscytowani tym, że nikt nie jest w stanie ich 
przechytrzyć, że wydają tym samym na siebie wyrok.

A co z Unią i Europą? Europa to wszystko widzi 
(nie od dzisiaj zresztą) i doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, w co grają rządzący w Polsce spryciarze oraz z 
tego, że zakiwali się tym razem na amen… 

średniowiecznego Manhattanu, ale nigdy przedtem 
nie słyszałam o Monemvasii. Małżonek musiał wy-
czytać coś w swych przewodnikach. Sprawdzając te-
raz pewne detale na Internecie widzę, że zapisała się 
w mojej pamięci w zupełnie inny sposób. Raz jeszcze 
doświadczyłam, że pamięć jest wybiórcza, a czasem i 
zawodna. Monemvasia leży na niewielkiej górzystej 
wysepce połączonej przesmykiem z Peloponezem. 
Wysepka oddzieliła się od lądu podczas trzęsienia 
ziemi już na początku naszej ery.

Dotarliśmy tam wczesnym popołudniem. Po sfor-
sowaniu grobli znaleźliśmy się na betonowym nad-
brzeżu z metalową drabinką umożliwiającą kąpiel. Za 
potężną skałą kryła się Monemvasia. Po wejściu przez 
skalne wrota otwierał się przed przybyszem magiczny 
widok na odmienny, niemal bajkowy świat. Tak mu-
siała się czuć Alicja w Krainie Czarów. Monemvasię 
zapamiętałam jako kotlinę graniczącą z jednej strony 
ze stromym, skalistym zboczem i morzem z drugiej 
strony. Widok na wodę zasłaniały jednak zabudo-
wania. Kotlinę objęli w posiadanie artyści, głównie 
malarze. W starych, średniowiecznych domostwach 
mieli swe domostwa i pracownie. Zwiedziliśmy kil-
ka z nich. Inspirację artystyczną czerpali ze starych 
uliczek, bizantyjskich kościółków i otaczającej na-
tury. Wśród zabudowań dominował średniowieczny 
zamek, rodzaj fortu z murem obronnym od strony 
morza.

Powoli zapadał zmierzch, nadszedł czas aby rozej-
rzeć się za noclegiem. Okazało się, że najbliższym ho-
telem był zamek. Wnętrze nie przypominało typowego 
hotelu. Nieregularny rozkład pokoi upodabniał go ra-
czej do prywatnej rezydencji mieszkalnej. Dostaliśmy 
dwupokojowy apartament z łazienką. Nigdy nie miesz-
kałam w podobnym apartamencie. Duży pokój zdobił 
kamienny kominek, gdzie zamiast palącego się ognia, 
stała waza z zasuszonymi kwiatami. Umeblowanie 
łączyło wiejską prostotę z surową klasztorną elegan-
cją. Stół z wypolerowanego drewna zdobił kilim, być 
może rękodzieło lokalnego artysty, a z ciemnych be-
lek stropu zwieszały się tu i ówdzie wiązanki zasu-
szonych roślin nadające wnętrzu ledwie wyczuwalną 
woń ziół. Łazienka musiała niedawno przejść całko-
witą renowację, była nowoczesna i wyłożona marmu-
rem „na dziko” z prawie nie polerowaną powierzch-
nią. Przez okno salonu, niewielkie jak w warowni, 
ukryte w głębokiej niszy, ujrzałam zębaty mur obron-
ny, a za nim morze. Poczułam się jak królewna uwię-
ziona w zamku oczekująca rycerza, który ją uwolni. 
Ale mój rycerz przybył wcześniej i był teraz ze mną. 

Teraz po latach nie byłam pewna, czy hotel nie był 
tylko wytworem mej wyobraźni. Z ulgą udało mi się 
go odszukać na Internecie, ale po renowacji ledwie 
dał się poznać. Apartamenty przypominały wystrojem 
wnętrza pałacowe, a ceny noclegu były wyższe niż w 
sztokholmskim Grandzie. Nie pamiętam ile płacili-
śmy wtedy, ale sam fakt, że nie pamiętam świadczy, 
że nie mając w zwyczaju szastać pieniędzmi, nie mu-
sieliśmy się zastanawiać nad wyborem.

Prawo i Spryciarze, 
czyli Polak potrafi 
(wykiwać nawet 
samego siebie…)

Janusz Korek

© CC0 Public Domain
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Alkohol 
i Święta

Od dziś nie musisz już być sam z tym problemem. 
Dziś możesz skontaktować się z Dyplomowanym 
Terapeutą Uzależnień i dowiedzieć się, co możesz 
zrobić by pomóc sobie, lub komuś bliskiemu, kto 
zmaga się z problemem alkoholowym.

Wielu ludzi uważa wciąż, że nadmierne pi-
cie wynika z braku silnej woli lub słabe-

go charakteru osoby pijącej. Lecz wbrew tej po-
wszechnej opinii, alkoholizm jest chorobą.

Prawda jest taka, że uzależnienie od 
alkoholu nie ma nic wspólnego ani ze 
słabym charakterem, ani ze złą wolą, 
ani z brakiem silnej woli.

Już w 1956 roku Amerykańskie Stowarzyszenie 
Medyczne uznało alkoholizm za chorobę, która 
ma swój przebieg oraz objawy. 

Jednym z największych niebezpieczeństw, ja-
kie niesie za sobą rozwijająca się choroba, jest to, 
że chory nie ma możliwości, aby rozwój choroby 
dostrzec. Wynika to z rozwijających się psycho-
logicznych mechanizmów uzależnienia, które w 
sposób podstępny, poza świadomością chorego, 
przejmują kontrole nad jego sposobem myślenia, 
odczuwania, podejmowania decyzji oraz funkcjo-
nowania ogólnie. To właśnie mechanizmy uza-
leżnień odpowiedzialne są za to, że chory mimo 
wciąż ponoszonych negatywnych konsekwencji 
swojego picia, nie potrafi przyznać się do proble-
mu. Mało tego – on naprawdę uważa, że tego pro-
blemu nie ma. 

Istotą choroby alkoholowej jest bowiem to, 
że chory zaprzecza, że jest chory. Zaprzecza 

niepodważalnym faktom, które czarno na białym 

Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Dla jednych 
wspaniały czas spędzony z rodzi-
ną, czas dzielenia się opłatkiem, 
otwierania prezentów. Czas pełen 
miłości i wspanialej atmosfery. 
Dla innych czas wypełniony 
strachem, lękiem, poczuciem 
bezradności oraz samotności. 
A to w związku z istniejącym 
w rodzinie problemem alkoholo-
wym. Swoim własnym lub kogoś 
najbliższego: partnera, męża, 
żony, rodzica. Kolejne Święta 
z butelką w tle i wszystkim złym, 
co za tym idzie. 

pokazują występujący problem, zawsze znajdując, 
czasem nawet bardzo logicznie brzmiące, wytłu-
maczenie swojego picia. Rzecz w tym, że czło-
wiek, dla którego alkohol nie jest problemem, nie 
ma też potrzeby by szukać usprawiedliwień swo-
jego picia. 

Inna strona istniejącego problemu uwydatnia 
się poprzez to, że chory obwinia innych ludzi, lub 
swoją życiową sytuację, za swoje picie. To żona, 
córka, szef lub sąsiad winni są tego, że człowiek 
pije w sposób, który ewidentnie wykracza poza 
normy tzw. normalnego spożywania alkoholu. 
„Gdybyś tylko była inna, lepsza, bardziej się sta-
rała, to ja bym nie pił”. Albo: „Gdyby moje życie 
wyglądało inaczej, tobym nie pił”. Albo jeszcze: 
„Gdyby szef traktował mnie lepiej, to bym nie pił”. 

Ludzie, którzy żyją pod jednym dachem z piją-
cym alkoholikiem wielokrotnie słyszeli te, i wiele 
innych, argumenty, które chory używa, by móc 
usprawiedliwić swoje picie oraz swoje zachowa-
nia, których dopuścił się będąc pod wpływem al-
koholu. Lecz prawda jest zupełnie inna. 

To nie żona, szef bądź sytuacja w życiu 
są winni picia. Winna jest już rozwinię-
ta lub rozwijająca się, bardzo poważna 
choroba, którą w każdej chwili można 
jednak zatrzymać. 

Aby tego dokonać trzeba dać sobie szanse i 
zgłosić się po pomoc do kogoś, kto posiada wiedzę 
na temat uzależnienia od alkoholu oraz tego jak z 
uzależnieniem można sobie poradzić. Jednym ze 
sposobów jest podjęcie terapii uzależnień. Celem 
terapii jest między innymi, aby zrozumieć czym 
są, jak rozwijają się oraz jak kierują człowiekiem, 
mechanizmy uzależnień. Wiedza ta pozwala na 
„rozbrojenie” tych mechanizmów, a to z kolei po-
zwala na spojrzenie na swoje życie z innej, trzeź-
wej perspektywy i zobaczenie, jak to życie rzeczy-
wiście, w kontekście picia alkoholu, wygląda. 

Bardzo często osoba chora uważa, że nie ma 
problemu z alkoholem, ponieważ potrafi 

utrzymywać kilkudniową, kilkutygodniową lub 
nawet kilkumiesięczną abstynencję. Jednak to

nie okres abstynencji świadczy o tym, 
że problem nie istnieje. Wprost prze-
ciwnie. Sama potrzeba „udowadniania” 
sobie, że nie ma się problemu, świadczy 
już o tym, że problem istnieje. 

Bo przecież jeśli coś nie jest problemem, to 
nie ma się też potrzeby udowadniania sobie cze-
gokolwiek. O istnieniu problemu świadczy to, w 
jaki sposób alkohol wpływa na człowieka, który 
go pije. Gdy ktoś sięga po alkohol planując wypić 
określoną jego ilość, np. tylko 3 piwa, lecz budzi 
się po kilku dniach ciągłego picia, lub pije więcej 
niż planował na początku – świadczy to o utracie 
kontroli, a to jest jedynym z głównych objawów 
uzależnienia od alkoholu. I nie ma tu znaczenia jak 
długie okresy abstynencji ma się między kolejnymi 

Jeśli uważasz, że alkohol stał się proble-
mem w Twoim życiu i mimo podejmo-
wanych przez Ciebie prób ograniczenia 
picia nie potrafisz sobie z tym poradzić, 
możesz otrzymać profesjonalną pomoc.

Jeśli ktoś z Twoich bliskich pije 
w sposób problemowy, a Twoje próby 
wpływania na jego sposób spożywania 
alkoholu nie przynoszą skutku, również 
możesz otrzymać profesjonalną pomoc 
dotyczącą tego, jak możesz mu pomóc. 

Terapia indywidualna: stacjonarna 
dla osób z okolic Sztokholmu lub 
online dla osób z innej części Szwecji.

cyklami picia. Liczy się tylko to, jak alkohol kieruje 
człowiekiem, gdy ten po niego sięgnie. To jest to, co 
świadczy o problemie. 

Choroba alkoholowa to ciężka i skomplikowana 
przypadłość, lecz istnieje możliwość by zatrzymać 
jej rozwój w każdym momencie i poprzez to popra-
wić jakość swojego życia, a co za tym idzie, również 
życia swoich najbliższych. Tak, aby Święta Bożego 
Narodzenia nie musiały więcej być czasem strachu, 
lęku, bezradności i samotności.

Autor artykułu jest Dyplomowanym Terapeuta 
Uzależnień, który w swojej pracy wykorzystuje 
doświadczenie osobiste związane z uzależnieniem 
od alkoholu oraz wychodzeniem z niego.

Dodatkowe informacje i kontakt:
Paweł Macieszonek T: 0704 998 427
Facebook: Terapia Uzależnień - Szwecja
Mail: uzaleznienia.szwecja@hotmail.com

Chcesz się ogłosić w NGP? 
Zadzwoń/wyślij smsa

073 98 53 615
lub napisz do nas:

polonica@polonica.se
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Nie rozprzestrzeniaj zakażenia.  
Czytaj więcej na krisinformation.se lub dzwoń pod 113 13.

Tęsknimy za tym, co rok temu było dla nas oczywiste.  
Najbardziej tęsknimy za możliwością spotykania się, bycia  

razem i przytulania. Właśnie dlatego wszyscy musimy  
teraz wykazać się odpowiedzialnością. Ty też. To jest  
warunkiem, żebyśmy mogli wrócić do normalności i  

tego wszystkiego, co tak dużo dla nas znaczy.  

OD SZWEDZKICH WŁADZ

Wszyscy chcemy móc  
świętować z tymi, których  
kochamy. Właśnie dlatego  

musimy działać odpowiedzialnie.


