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• Andriej Ostapowicz, były śledczy w Mińsku, który uciekł do Polski
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Dzwonię do poradni kardiologicznej umówić termin 
wizyty – opowiada Wioletta z małej miejscowości 
niedaleko Gdyni.

– Czerwiec przyszłego roku – słyszę.
– Na skierowaniu mam, że to pilne!
– Pani chyba żartuje!? – oburza się recepcjonistka.
– To co, mam się przewrócić na ulicy, żeby ktoś 

mi zrobił badania?
– Niech pani robi, co uważa – i odkłada słuchawkę.
W ciągu tygodnia przeprowadziłam kilka takich 

rozmów. Za każdym razem odbijałam się od słu-
chawki telefonu. Pomogły dopiero koleżanki z pracy. 
Załatwiły prywatne wizyty u zaprzyjaźnionych 
lekarzy. Gdybym nie myślała, że umieram, pewnie 
grzecznie poczekałabym dziesięć miesięcy na swo-
ją kolejkę.

Zaczęło się podczas urlopu, 1 sierpnia. Był upał, 
stałam na moście w Warszawie i nagle złapały mnie 
duszności. Pomyślałam: „Zmęczenie, długa podróż 
z Trójmiasta, dużo chodzenia, przejdzie”. Ale pojawi-
ły się zawroty głowy i słabość. Po powrocie do domu 
nie mogłam wstać z łóżka. Ledwo mówiłam.

Zebrałam się jakoś i pojechałam do przychodni. 
W drzwiach stał młody mężczyzna, w kitlu 
i maseczce, z termometrem w dłoni. Miły i grzeczny, 
ale wpuszczał tylko tych, którzy byli umówieni. 
Powiedział, że muszę skorzystać z teleporady. 
Wróciłam do domu, zadzwoniłam i zarejestrowałam 
się na rozmowę w kolejnym dniu. Kiedy opisałam 
pani doktor, co się dzieje, poprosiła, żebym 
natychmiast przyjechała. „Proszę teraz zejść na dół, 
zrobić badanie EKG i wrócić do mnie z wynikiem”. 
Poszłam.

– A czego pani tu szuka? – usłyszałam, kiedy zna-
lazłam odpowiedni pokój.

– Przyszłam na EKG.
– Nie ma EKG.
– Tylko że właśnie pani doktor z góry mnie przy-

słała.
– Aha, to pani wejdzie.
Dostałam kolejne skierowania. Żeby omówić 

wyniki, znów musiałam się zapisać na teleporadę. 
Dzwonię i słyszę: „Jesteś szósty w kolejce, prosimy 
o cierpliwość”. Do drugiej osoby szło sprawnie, a po-
tem się zatkało. W końcu po 40 minutach zgłosiła się 
recepcja. Pani doktor nie ma. Mogą zarejestrować 
mnie na jutro.

– To proszę na jutro – poprosiłam.
– Musi pani zadzwonić jeszcze raz. Jutro.
Minęło półtora miesiąca, a ja nadal nie wiem, 

co mi jest. Lekarstwa, które dostawałam doraźnie, 
nie pomagały. Musiałam wrócić do pracy. Przede 
mną kolejne badania i wizyty. Boję się tego, co 
będzie dalej.

Historia Wioletty nie jest odosobniona. 
Do rzecznika praw pacjenta w lipcu wpłynęło 
prawie 1200 skarg dotyczących jakości teleporad. 
Czy lekarze rzeczywiście nie wykonują 
swoich obowiązków?

A GDZIE SĄ PACJENCI?
Agata, lekarka rodzinna w wiejskiej placówce 
podstawowej opieki zdrowotnej: – Zamknięcie 
przychodni w początkowej fazie pandemii uważam 
za dobre posunięcie. COVID był czymś nowym. Nie 
wiedzieliśmy, co robić, i nie chcieliśmy ryzykować. 
Mam pielęgniarkę astmatyczkę, przyszedłby ktoś 
zakażony, zakaziłby ją i po sprawie. Nie mam drugiej 
pielęgniarki w ośrodku, więc musiałabym zamknąć 
gabinet. I co wtedy zrobiliby pacjenci? Mam ich po-
nad 2,5 tysiąca, miesięcznie obsługuję połowę z nich.

Ilu lekarzy rzeczywiście nas leczy? Według 
raportu GUS na koniec 2018 roku 149 tysięcy osób 
posiadało prawo wykonywania zawodu. 89,5 tysię-
cy z nich pracowało bezpośrednio z pacjentami. 
35 tysięcy miało 65 i więcej lat. Znajdują się w grupie 
ryzyka zakażenia wirusem. Około 22 tysięcy pracuje 
w POZ-ach.

– Pierwsze tygodnie lockdownu? Dla mnie re-
welacja – kontynuuje Agata. – Po 17 latach pracy 
mogłam wypić kawę, zjeść śniadanie i w spokoju 
zrobić siku. Fajnie, ale szybko przyszła refleksja: 
„A gdzie są pacjenci?”. Ludzie byli tak przerażeni, że 
przestali przychodzić. Zastanawialiśmy się z kolegą, 
co się dzieje z naszymi nadciśnieniowcami, cukrzy-
kami lub pacjentami onkologicznymi. Zniknęli na 
dwa miesiące. A potem, kiedy nagle znowu się poja-
wili, połowę z nich musiałam natychmiast odesłać 
do szpitala.

Ze szpitalami też były jazdy. Miałam pacjenta 
po operacji stopy cukrzycowej. Byliśmy w stałym 
kontakcie telefonicznym. Zadzwonił w któryś piątek. 
Źle się czuł. Miał katar, kaszel, był mocno osłabiony. 
Objawy mogły wskazywać na COVID. Zgłosiłam 
sprawę do sanepidu. Poprosiłam, żeby ze względu na 
stan pacjenta pobrali próbkę natychmiast.

Następnego dnia zadzwoniła do mnie jego żona. 
Powiedziała, że mężowi spuchła druga stopa. Wy-
mazu wciąż nie było. Pobrano go dopiero w niedzie-
lę. Stan pacjenta bardzo się pogorszył. Nie pił, nie 
jadł, wymiotował. Potrzebował natychmiastowej 
interwencji. W poniedziałek rano półtorej godziny 
spędziłam na telefonie i negocjowałam, który szpital 
może go przyjąć. Żaden nie chciał. „To co mam z tym 
pacjentem zrobić?” – wściekałam się. „Trzeba czekać 
na wynik testu”. „Ale w tym czasie człowiek może 
umrzeć”. Ostatecznie do szpitala trafił tego samego 
dnia po południu. I to tylko dlatego, że znajoma 
w sanepidzie szybciej podała mi wyniki testu. Tak 
dziś działa system.

CZERWONY, ŻÓŁTY, ZIELONY
Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie 
medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w pod-
stawowej opiece zdrowotnej wywołanej wirusem 
 SARS-CoV-2 mówią: „Teleporada nie może być jedy-

ną formą udzielania świadczeń w POZ, a harmono-
gram pracy przychodni powinien uwzględniać czas 
na teleporady, wizyty osobiste w przychodni, wizyty 
domowe oraz świadczenia dla dzieci zdrowych”.

– Moja przychodnia działa jak w zegarku – kon-
tynuuje Agata. – Przy telefonie pracuje dziewczyna, 
która myśli, a nie sztywno i zimno odpowiada, że 
nie ma miejsca. To ona robi wstępny wywiad. Często 
mówi mi: „Pani doktor, to jest pilne”. Wchodzę do ga-
binetu i dostaję listę zarejestrowanych na tele porady 
pacjentów. Oddzwaniam do każdego. Wcześniej 
przeglądam karty i oznaczam ludzi: czerwony, żółty, 
zielony. Jak powtórka leku czy skierowanie do okuli-
sty, to zielony i idzie na koniec. Wszystkie ostre bóle 
– brzucha, w klatce piersiowej – duszności, kaszle, 
nagłe gorączki zawsze budzą mój niepokój i dosta-
ją czerwony. Ci ludzie muszą przyjść. Nie umiem 
leczyć przez telefon jak Kaszpirowski przez telewi-
zor. Zakładam czysty fartuch, rękawiczki, przyłbicę, 
dezynfekuję słuchawkę stetoskopu i przyjmuję. Od 
10 do 15 pacjentów dziennie. Połowa z nich ma jakąś 
infekcję. Dostałam jeden pełny strój ochronny. Do tej 
pory nie był mi potrzebny.

System teleporad nie jest taki głupi. Jeśli ktoś 
skręcił kostkę i mu spuchła, to wizyta osobista jest 
niepotrzebna. Nawet jak mu przyłożę ręce na nogę, 
to go nie uzdrowię. Po co ma siedzieć w przychod-
ni, narażać się na infekcje? Skierowanie na zdjęcie 
można załatwić przez telefon.

Mam sporo pacjentów, którzy nie dostali się do 
przychodni matki. Jesteśmy filią, więc idą do nas. 
Siedzi potem taki w poczekalni skulony, obolały. I co, 
mam go odesłać? Nieraz dzwoniłam wkurzona do 
centrali: „Macie czterech lekarzy i nikt człowieka 
nie mógł przyjąć?”. Na takie historie nie można się 
zamknąć w gabinecie. Tak nie powinno się dziać. 
Z drugiej strony w każdym zawodzie jest ktoś, komu 
się już nie chce, kto jest zmęczony lub pracuje, jakby 
to była kara.

PANI MAGISTER,  
PANI COŚ PORADZI
– Ci, których teleporady nie wyleczyły, przychodzą 
do mnie – opowiada Monika, farmaceutka ze śred-
niego miasta powiatowego. – Moja apteka zamienia 
się w przychodnię. „Pani magister, pokażę pani zdję-
cie w telefonie. Miałam teleporadę, lekarz zapisał 
tabletki, ale nie skutkują. Pani coś poradzi” – słyszę 
to codziennie. Mówię wtedy, że konieczna jest wizyta 
osobista u lekarza i pacjent musi ją wywalczyć, albo 
wydaję coś na podstawie swojego doświadczenia.

Przyszedł do mnie stały klient, pokazuje spuch-
nięty jak balon łokieć. Miał teleporadę, ale: „Pani ma-
gister, jest piątek po południu. Szpital nie przyjmuje, 
przychodnia zamknięta, lekarzy nie ma, kto mi tu 
cokolwiek pomoże?”. Dałam mu leki przeciwzapal-
ne, tylko tyle mogłam zrobić.

– „Pani magister, pani coś doradzi” – słyszę codziennie. Ci, których teleporady 
nie wyleczyły, przychodzą do mnie. Moja apteka zamienia się w przychodnię

JESTEŚ 

86. w kolejce,
Jak pokonać telezapory do lekarza 

PROSZĘ O CIERPLIWOŚĆ
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Albo jeszcze inaczej: „Złożyłem prośbę o receptę, 
będę ją miał za półtora tygodnia, nie wiedziałem, że 
trzeba będzie tak długo czekać, a zostały mi tylko 
dwie tabletki”. Tak się dzieje w niektórych wiejskich 
przychodniach. Lekarz przyjmuje tam na przykład 
trzy dni w tygodniu, więc pacjent wrzuca prośbę 
o receptę do specjalnej skrzynki, a potem czeka. 
Bywa, że otrzymuje ją nawet po dwóch tygodniach. 
Najczęściej dotyczy to osób starszych. Oni gubią się 
w nowej sytuacji.

W mojej aptece obecnie schodzą głównie leki na 
przeziębienie. Ludzie kupują na zapas. Mówię, żeby 
inwestowali w układ odpornościowy, wspomagali 
się witaminami, dobrze wysypiali i odżywiali. Nie 
z każdym katarem trzeba iść do lekarza. Oni jednak 
wiedzą swoje. Niektórzy chcą kupić szczepionkę na 
grypę, ale jej nie ma.

JESTEŚMY ZMĘCZONE
Joanna i Mariola, rejestratorki medyczne 
 POZ-u w kilkudziesięciotysięcznym mieście: – Przy-
chodzimy do pracy na 6:15. O 7 pod drzwiami są już 
pierwsi pacjenci. Od 7:30 dzwonią telefony. Ludzie 
panikują. Jakakolwiek gorączka, ból gardła, kaszel 

Lekarka z dużego POZ-u:  

– Patrzę w dokumentację pacjenta i widzę:  

teleporada, jedna, druga, trzecia. Ból. Lek. Ból. Powtórzenie leku. 

Skierowanie do poradni leczenia bólu. I nic więcej.  

Byłam na zastępstwie, a on akurat umówił się na kolejną teleporadę. 

Poprosiłam, żeby przyszedł. Był blady, wyniszczony, powłóczył nogą. 

Guz, który pokazał się podczas badania USG,  

potwierdził, że pacjent natychmiast potrzebuje leczenia 

onkologicznego

RYS. BARBARA NIEWIADOMSKA
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i już myślą, że to koronawirus. Koniecznie chcą, żeby 
lekarz zbadał ich osobiście. Zdarza się, że kłamią. 
Z drugiej strony, kiedy ktoś przyjdzie pod drzwi 
i powie, że się źle czuje, i naprawdę to widać, od razu 
jest przyjmowany. Konflikty są na porządku dzien
nym. Niektórzy pacjenci wyzywają nas od różnych 
takich. Najczęściej kwasy zaczynają się z chwilą, 
kiedy wyczerpujemy możliwości rejestracji na 
teleporadę. A tak się dzieje już około 8. Nie ma szans, 
by wszystkich umówić na ten sam dzień. Rozmowy 
telefoniczne stają się wtedy bardzo nieprzyjemne. 
Trzeba mieć silne nerwy. Każda z nas odbiera ponad 
50 telefonów dziennie. W ostatnim miesiącu mieliś
my prawie 11 tysięcy połączeń, z czego 10 procent 
nieodebranych. Do tego dochodzą rejestracje online. 
Zarządzamy pulą ponad 20 tysięcy pacjentów.

W tym roku obserwujemy znacznie większe zain
teresowanie szczepionkami przeciw grypie. Dotyczy 
to zwłaszcza osób starszych, które usłyszały w me
diach, że warto się zabezpieczyć. Zamówiliśmy 500 
dawek. Ale czy, kiedy i ile otrzymamy, nie wiadomo.

Mamy pięciu pediatrów i siedmiu internistów. 
Przyjmują pacjentów od 8 do 18 podczas sześciogo
dzinnych dyżurów. Na miejscu możemy przyjmować 
jednego pacjenta na godzinę. Po każdej wizycie 
sprzątanie, dezynfekcja, wietrzenie. W tym czasie 
lekarz udziela teleporad. Jednego dnia przy pełnej 
obsadzie możemy przyjąć maksymalnie 30 dzieci 
i 42 dorosłych. Jeden z pediatrów obsługuje porad
nię dzieci zdrowych, tam przyjęcia mogą się odby
wać co pół godziny.

Wizyty osobiste dotyczą głównie pediatrii. Nikt 
nie podejmie ryzyka, żeby podczas teleporady 
stwierdzić, że dziecku nic nie jest.

Staramy się pomóc tym, którzy do nas przycho
dzą, dwoimy się i troimy, a i tak dostajemy słowne 
baty za to, że nie mogą się dodzwonić albo przerywa 
połączenie. A to wcale nie jest tak. Mnóstwo ludzi 
ma telefony na kartę. Czekanie i rozmowy zżerają im 
minuty, w pewnej chwili klik i cisza – brak środków 
na koncie. A potem pretensje, że nic nie robimy, tyl
ko kawę pijemy i celowo rozłączamy rozmowy. Taka 
prozaiczna sprawa, a ile przez to nerwów? Jesteśmy 
zmęczone. Najbardziej psychicznie. Czasem, zanim 
ludzie odłożą słuchawkę, usłyszymy: „Fajna babka 
była w tej recepcji”, ale przeważnie na nas krzyczą.

PATENT NA TELEZAPORY 
– Jest pan dziś kolejną osobą po antybiotyk na jakąś 
dziwną infekcję – powiedziała mi farmaceutka.

– Jaką infekcję?
– Ludzie padają na kilka dni z wielką gorączką. 

Lekarz nie chciał przyjąć, prawda?
– No nie chciał.
Opowiada Leszek (mała miejscowość pod War

szawą): – Mój 18letni syn dostał gorączki. Termometr 
pokazywał ponad 40 stopni. Nie mogliśmy jej zbić 
żadnymi dostępnymi w domu środkami. Zadzwoni
łem do przychodni. Teleporada sprowadziła się do 
kilku słów: „Więcej ibupromu i nurofenu, lekarz nie 
przyjmuje pacjentów”. Ale więcej nie zadziałało. Trze
ciego dnia choroby zadzwoniłem raz jeszcze. Poprosi
łem o bezpośrednie zbadanie syna. Lekarz odmówił, 
tłumacząc się zaleceniami epidemiologicznymi.

Co mówią wytyczne? Osobiste wizyty pacjentów 
powinny być realizowane m.in. w przypadkach, 
jeśli występują objawy o niejasnym charakterze, 
znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będą
ce przyczyną istotnego niepokoju pacjenta – tzw. 
czerwone flagi.

– Lekarz stwierdził – relacjonuje Leszek – że nic 
więcej nie może zrobić, zalecił więcej ibupromu 
i nurofenu. Na koniec dodał, że oczywiście możemy 
wezwać pogotowie, co też zrobiliśmy, bo nie zostało 
nam nic poza okładaniem syna zimnymi ręcznikami.

Pogotowie nie paliło się do przyjazdu, ponieważ 
– po pierwsze – podejrzewało u syna COVID, a – po 
drugie – wszystkie karetki były w drodze do innych 
pacjentów z podejrzeniem wirusa. Zasugerowano 
nam kontakt z ośrodkiem zdrowia. Koło się zamknę
ło. Koniec końców przyjechało dwóch młodych, 
sympatycznych chłopaków ubranych jak ufoludki. 
Dali synowi zastrzyk ze środkiem przeciwzapalnym. 
Byli jedynymi ludźmi, którzy w tym całym zamiesza
niu udzielili nam pomocy.

Opowiedzieli nam o swojej pracy. Że zamiast jeź
dzić tam, gdzie są potrzebni, załatwiają takie przypad
ki jak nasz. „Nie oszukujmy się – mówili. – Przez to też 
umrą ludzie”. Na koniec poradzili, żebyśmy jeszcze 
raz zgłosili się do lekarza, zrobili awanturę i powie
dzieli: „Pogotowie było i kazało, żeby lekarz koniecz
nie osobiście zobaczył syna”. Patent zadziałał, lekarz 
ufoludek nas przyjął. Co to było, nie wiemy do dziś.

System nastawiony jest wyłącznie na wykrywa
nie koronawirusa. Mimo to nie uważam, że należy 
piętnować ośrodki zdrowia. Tam nie zawsze pracują 
ludzie, którym wszystko wisi. Dostali zalecenia i się 
ich trzymają. Z drugiej strony wytyczne nie powinny 
wyłączać myślenia i podstawowych zasad pomocy 
chorym, zwłaszcza tym z zagrożeniem życia. Dziś 
rządzi strach, nie logika.

JEDNA KARETKA NA 36 TYSIĘCY
– Dlaczego lekarze migają się od osobistego badania 
pacjentów? – pyta retorycznie Bartek, ratownik me
dyczny z Trójmiasta. – Skoro my możemy się ubrać 
w kombinezony i jechać, to oni mogą przyjmować! 
Karetki stały się mobilnym POZem. Pacjenci odbijają 
się od teleporad jak pingpongowe piłeczki. Dlaczego? 
Lekarz zbierze mniej lub bardziej rzetelny wywiad 
i przepisze lekarstwa. Po trzech dniach nie ma popra
wy, kolejna teleporada, kolejne recepty, kolejne nietra
fione leki. Po następnych trzech dniach pacjent nie 
jest w stanie funkcjonować, więc wzywa pogotowie. 
Ostatnio miałem dokładnie taki przypadek, kiedy pa
cjenta leczono tylko przez teleporadę. Przy nas doszło 
do zatrzymania akcji serca. Reanimacja nie pomogła.

Jak się wali i jest źle, to dzwonią po nas. A potem 
mają pretensje, że za długo jedziemy. Każdy myśli, 
że karetka powinna być na zawołanie. Jak wygląda 
rzeczywistość? Po każdej akcji z podejrzeniem choro
by zakaźnej musimy samochód zdezynfekować. Cały 
proces zajmuje dwie godziny. W tym czasie karetka 
jest wyłączona ze służby. Ostatnio, kiedy miałem 
dyżur, jednocześnie odkażano trzy. Jeszcze do lipca 
była w Pruszczu Gdańskim dodatkowa karetka prze
znaczona tylko dla podejrzanych o zakażenie korona
wirusem, ale ją wycofano. W samym Gdańsku jest 
13 karetek na 470 tysięcy mieszkańców. Czyli jedna 
musi obsłużyć 36 tysięcy potencjalnych potrzebują
cych. Nie wszystkie dostępne są 24 godziny na dobę.

Znaczna część osób mogłaby dotrzeć do szpitala 
na własną rękę, ale łatwiej zadzwonić po karetkę. To 
są emocje i ludzie myślą, że szybciej będą obsłużeni. 
W rzeczywistości o kolejności przyjęcia decyduje 
stan kliniczny pacjenta. A nawet jak już pacjent znaj
dzie się na SORze, to nie od razu trafia na oddział, 
bo zazwyczaj nie ma wolnego łóżka. Tak było wcześ
niej, tak jest teraz. Różnica polega na tym, że przez 
pandemię czekamy dłużej.

CZEKAM
Opowiada Katarzyna z Łodzi: – Kilka dni temu 
moja dziesięcioletnia córka jechała rano na rowe
rze do szkoły i złamała rękę. W ciągu pół godziny 
od wypadku byłam z nią w szpitalu. Żeby wejść na 
izbę przyjęć, musiałam wypełnić „ankietę pacjenta 
zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia 
koronawirusem”. RTG wykazało złamanie z prze
mieszczeniem. O 9:30 córkę przyjęto na oddział. 
Jeszcze tego samego dnia miała przejść operację.

Nie mogłam zostać z córką. Pojechałam do domu, 
wzięłam piżamę, parę drobiazgów i wróciłam do 
szpitala. Nie chciano mnie wpuścić, bo nie miałam 
testu na obecność koronawirusa. Ostatecznie jedna 
z pielęgniarek przymknęła oko na przepisy. Pomo
głam dziecku się przebrać i pojechałam do pracy.

Przed 14 spotkałam się z lekarką. Zapytałam, czy 
dadzą córce coś do jedzenia, bo od 7 nie miała nic 
w ustach. Odpowiedziała, że nie wie, o której będzie 
operacja, więc nie może zadecydować o wydaniu po
siłku.

Mijały godziny. Wciąż nie wiadomo było, o której 
będą ją operować. O 20:30 córka usłyszała, że jest 
następna w kolejce. Przed 23 zadzwoniła do mnie 
z płaczem, że ciągle czeka i dalej nic nie wiadomo. 
Bała się. Pielęgniarka przychodziła do niej tylko 
wtedy, kiedy płakała. Ostatecznie na stół operacyjny 
trafiła o 2:30 w nocy.

Następnego dnia mogłam odebrać ją ze szpitala. 
Nie przepisano jej nawet środków przeciwbólowych 
i przeciwzapalnych. Te dostałam dopiero w zaprzy
jaźnionej przychodni. Razem z wypisem otrzyma
łam skierowanie do poradni chirurgicznej. W ciągu 
siedmiu dni od zabiegu konieczne było sprawdzenie, 
czy kość zrasta się prawidłowo i czy nie jest potrzeb
na powtórna operacja.

Próbowałam umówić wizytę w kolejnych pięciu 
miejscach. W żadnym z nich nie chciano zapisać 
mnie na określony przez lekarzy termin. W końcu 
znalazłam poradnię, która zgodziła się przyjąć córkę 
dziewięć dni po terminie.

Czekam i mam nadzieję, że nie trzeba będzie 
powtórnie łamać córce ręki.

ROZSĄDNE POSUNIĘCIE
Na początku września minister zdrowia ogłosił 
zmiany w strategii w walce z koronawirusem. Nowe 
rozporządzenie, poza likwidacją szpitali jednoimien
nych, przesunęło ciężar walki z epidemią z sanepidu 
na lekarzy POZów. Według nowych regulacji to oni 
mają kierować osoby podejrzane o zakażenie na 
testy i zarządzać czasem kwarantanny. Pierwsza 
wersja zmian spotkała się z masową krytyką lekarzy 
rodzinnych. Dotyczyła głównie zapisów o kwalifi
kacji na test tylko tych osób, u których występują 
wszystkie cztery objawy charakterystyczne dla 
zakażenia  COVID19, oraz przymusu osobistego 
badania pacjentów w sytuacji, kiedy kilka dni po 
pierwszej teleporadzie objawy infekcji nie ustąpią 
lub się nasilą. Kilka dni później przepisy zmieniono 
ponownie, uwzględniając niektóre postulaty lekarzy. 
Nikt jednak do końca nie wie, jak system zadziała 
w praktyce.

– Wysyłanie ludzi przez lekarzy POZu na testy 
uważam za rozsądne posunięcie – komentuje Agata, 
lekarka rodzinna z wiejskiej przychodni. – Bo to my 
zbieramy wywiady od pacjentów. Taki człowiek nie 
ginie nam z oczu jak do tej pory, wiemy dokładnie, 
co się z nim dzieje. Jeśli mam podejrzenie zakażenia, 
zgłaszam je do sanepidu. Pacjent idzie wprost na 
wymaz. Sanepid odpowiada za test, wynik i ustalenie 
łańcucha kontaktów. Taki tryb postępowania ma 
sens. Chociaż i tak życie jest bogatsze niż wyobraźnia 
tych, którzy tworzą przepisy.

Najświeższy przykład: zadzwoniła do mnie star
sza pani. Powiedziała, że jedzie do sanatorium i że 
zrobiła sobie i mężowi badanie na obecność prze
ciwciał. W jej przypadku znaleziono przeciwciała 
występujące w czasie pierwszej fazy choroby. Spani
kowana pytała, co ma robić. Teoretycznie powinnam 
ją skierować na wymaz, ale nie mam takiego obo
wiązku, bo według procedur, żeby to zrobić, pacjent 
powinien mieć objawy, a pani ich nie ma. I co mam 
zrobić w tym przypadku? System tego nie przewi
dział. Odesłałam ją do bezpośredniej konsultacji 
z sanatorium.

TAK ZAŁATWIA SIĘ  
SPRAWY PILNE?
Opowiada Dorota, lekarka z dużego POZu w pół
nocnej Polsce: – Patrzę w dokumentację pacjenta 
i widzę: teleporada, jedna, druga, trzecia. Ból. Lek. 
Ból. Powtórzenie leku. Skierowanie do poradni 
leczenia bólu. I nic więcej. Byłam na zastępstwie, 
a on akurat umówił się na kolejną teleporadę. Po
prosiłam go, żeby przyszedł. Kiedy wchodził do 
gabinetu, jeszcze zanim się odezwał, wiedziałam, że 
natychmiast potrzebuje leczenia onkologicznego. 
Był blady, wyniszczony, miał szarą cerę, powłóczył 
nogą. Piętnastocentymetrowy, nieruchomy, twardy 
guz w okolicach stawu biodrowego, który pokazał 
się podczas badania USG, potwierdził wstępną 
diagnozę. Życie pokazało mi wtedy, jaka jest różnica 
między osobistym zbadaniem pacjenta a teleporadą. 
Mam na nie wewnętrzną niezgodę. Tak zwyczajnie 
się boję, że coś przegapię.

Przed pandemią podczas dziesięciogodzinnego 
dyżuru przyjmowałam kilkudziesięciu pacjentów. 
Dziesięć minut na osobę. Teraz liczba jest podob
na, z tym że osobiście badam maksymalnie pięciu. 
Reszta to teleporady.

Dopóki jest to rutynowe powtórzenie recept albo 
„ja tylko po skierowanie do poradni specjalistycz
nej”, bo zbliża się termin wizyty kontrolnej, tele
porada w zupełności wystarczy. Jeżeli jednak ktoś 
od miesiąca ma kaszel, nawet bez gorączki, to trzeba 
go zbadać.

Ostatnio zadzwoniła do mnie pacjentka, którą 
leczę od kilku lat. Skarżyła się na silne duszności. 
Wiedziałam, że to u niej nowy objaw. W ciągu go
dziny mąż przywiózł ją do gabinetu. EKG pokazało, 
że to zawał. Zrobiłam wkłucie i wezwałam karetkę. 
Kilkanaście minut później zadzwonił jej mąż. Powie
dział, że żona utknęła na SORze, bo musieli zrobić 
jej wymaz. W tym czasie kardiolodzy pytali: „Gdzie 
nasza pacjentka?”. Poprzednio było tak, że pacjent 
z rozpoznanym zawałem od razu wjeżdżał na koro
narografię, żeby zobaczyć, które naczynie jest przyt
kane, potem przechodził zabieg i trzy dni później 
był w domu. Teraz bez wymazu nikogo do szpitala 
nie przyjmą.

Miałam też pacjentkę, która regularnie chodzi na 
USG piersi. Ostatnie badanie było wątpliwe. Guzek 
wzbudził niepokój. Wypisałam jej skierowanie do 
poradni onkologicznej. Wielkimi literami zazna
czyłam: „PILNE, PILNE, PILNE” z wykrzyknikami 



5Gazeta Wyborcza
Poniedziałek, 28 września 2020

1 RP
REKLAMA 34037132

i przystawiłam pieczątki. Pani dzwoni do mnie po 
paru dniach i mówi: „Mam umówioną teleporadę”. 
Tak załatwia się sprawy pilne? Przecież pacjentce 
trzeba jak najszybciej zrobić biopsję!

Zaraz ruszy lawina ludzi, którzy będą umierali 
nie z powodu COVID-u, tylko w wyniku zaniedbań 
zdrowotnych i diagnostycznych. Przyglądam się też 
pracy pediatrów. Teleporada dla dzieci? Ogrom-
na odpowiedzialność.

NA LITOŚĆ
Opowiada Karolina z Katowic: – Moja dwuipółletnia 
córka od pięciu miesięcy ma problemy z wypróżnia-
niem. Kolejne teleporady przynosiły to samo zale-
cenie – podawać xennę. Ale to nie działa! Pojawiły 
się ból brzucha i krew w kale. Lekarz zalecił dietę, 
wypisał receptę, ale wciąż nie chciał zbadać ma-
łej osobiście.

W cytowanych wcześniej wytycznych konsul-
tanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 
w punktach dotyczących dzieci można przeczytać:

„Należy pamiętać, że u dzieci przebieg choroby, 
a zwłaszcza infekcji, może szybko doprowadzić 
do zmiany stanu dziecka z dobrego do ciężkiego. 
Szczególną ostrożność należy wykazać w przypadku 
występowania objawów takich jak: utrzymująca się 
gorączka, senność lub nadmierne pobudzenie, silny 
ból głowy, niewyjaśniona wysypka, silny ból brzu-
cha, powtarzające się wymioty/biegunka, nudności, 
niechęć w przyjmowaniu płynów, cechy odwodnie-
nia”.

– W końcu recepcjonistka zlitowała się i umówiła 
wizytę u lekarki, która przyjmuje na SOR-ze – kończy 
opowieść Karolina. – Dostałam od niej skierowanie 
na komplet badań: krew, USG, bakterie. Dzięki temu 
może nareszcie się dowiem, co dolega mojemu 
dziecku, i będę mogła mu pomóc.

ALE CO Z TEGO?
– Tuż przed nadejściem pandemii dowiedziałyśmy 
się, że tata jest chory na raka – relacjonują siostry 
Lucyna i Wioletta z małej wsi na północy Polski 
– jednak wyniki badań okazały się niejednoznacz-
ne, więc nie wiedziałyśmy, z jakim nowotworem 
mamy do czynienia i jakie leczenie trzeba zasto-
sować.

Na 6 kwietnia wystawiono skierowanie na po-
wtórkę badania. Tata miał spędzić tydzień w szpita-
lu. Tak się jednak nie stało, bo wszystko zamknęli. 
Badanie przepadło. Mogliśmy szukać pomocy 
jedynie telefonicznie, u lekarza rodzinnego.

Stan taty szybko się pogarszał. W ciągu dwóch 
miesięcy schudł 15 kg, zaczęły go boleć kręgosłup 
i brzuch. Żadne leki przeciwbólowe przepisywane 
przez lekarza nie pomagały. Dostał tylko skierowanie 
na RTG i USG. Miesiąc później udało się zrobić tylko 
USG, na RTG zabrakło dla niego miejsca. Po kilku 

dniach przyjechał znowu. Razem z mamą czekali 
przed wejściem przez trzy godziny. Tata ledwo trzy-
mał się na nogach. Chciał wracać do domu. A tu jesz-
cze przed przychodnią się pobili. Pacjenci wykłócali 
się z pielęgniarką o kolejkę i na siłę wpychali do środ-
ka. Spokój przywróciła dopiero interwencja policji.

W dalszym ciągu tata nie miał ostatecznej diagno-
zy ani fachowej opieki. Lekarze w POZ-ie ani razu 
nie zbadali go osobiście, mimo że wielokrotnie prosi-
łyśmy o wizytę domową. Z każdym dniem był coraz 
słabszy. Ostatecznie w lipcu dostaliśmy skierowanie 
do hospicjum domowego. Kilka razy w tygodniu 
przyjeżdżają do nas onkolog, psycholog, pielęgniar-
ka i pani dietetyk. Czuć, że tata jest dla nich ważny, 
interesują się jego dietą, psychiką i komfortem 
życia. Dobrano mu właściwe środki przeciwbólowe. 
Teraz pomoc wygląda zupełnie inaczej niż ta, któ-
rej doświadczyłyśmy wcześniej. I pomyśleć, że za 
jedno i drugie płaci NFZ. Ale co z tego, skoro tata już 
nie wyzdrowieje?

PILNY
– Od ośmiu miesięcy nie mogę prowadzić samo-
chodu, pisać na klawiaturze i nosić czegokolwiek 
w prawej ręce – przyznaje Robert (imię zmienione) 
z dużego miasta wojewódzkiego. – Boli bez przerwy. 
Nie pamiętam, kiedy w spokoju przespałem całą noc.

Pod koniec stycznia miałem wypadek na rowerze. 
Zerwałem ścięgno w barku. Lekarz oznaczył mnie 
jako pacjenta pilnego do operacji, inaczej musiał-
bym czekać na termin do lutego 2034 roku. Według 
jego słów oznaczenie „pilny” kwalifikowało mnie do 
zabiegu w ciągu kilku tygodni, a nie za 14 lat.

Już mieliśmy ustalać logistykę, kiedy przyszedł 
COVID i wszystko się zamknęło. Lekarz podczas 
przedłużania mojego L4 stwierdził: „Panie Rober-
cie, musimy poczekać. Sam nie wiem, jak długo, bo 
szpital wstrzymał wszystkie zaplanowane operacje”. 
W czerwcu przyznał, że mają teraz takie zaległości, 
że nie potrafi powiedzieć, kiedy przyjdzie moja kolej. 
Absolutnie rozumiał sytuację, w jakiej się znalazłem. 
Wiedział, że ma przed sobą człowieka aktywnego, 
który nie może pracować. W sensie formalnym 
jestem pacjentem pilnym, ale przecież kość mi 
z ręki nie wystaje, więc to nie coś, co trzeba zrobić za 
pięć minut. Trafiłem do czarnej dziury obok syste-
mu.

Zaciskam zęby, czekam i jakoś tam żyję.

TABLETKI
86 prób połączenia z rejestracją to bilans starań 
współautorki tekstu, by uzyskać receptę na tabletki 
przeciw migrenie. +

Lekarka rodzinna z wiejskiej przychodni:  
– Kiedy dostaję listę zarejestrowanych na teleporadę pacjentów, 

wszystkie ostre bóle – brzucha,  
w klatce piersiowej – duszności, kaszle, nagłe gorączki  

zawsze budzą mój niepokój.  
Ci ludzie muszą przyjść.  

Nie umiem leczyć przez telefon  
jak Kaszpirowski przez telewizor.  

Ale system teleporad nie jest taki głupi
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Zapisałem się do powstających właśnie Klubów 
Konfederacji. Wybrałem jeden z prawobrzeżnej 
części Warszawy, bo tu mieszkam. I właśnie jestem 
na pierwszym spotkaniu.

Siedzimy w ponad 20 osób przy długich, drew-
nianych stołach w piwiarni stylizowanej na czeską. 
Od dziś to ma być nasze stałe miejsce spotkań. Ktoś 
żartuje, że w piwiarniach karierę już jeden taki 
mały zaczynał.

– To teraz tylko pucz, więzienie i już będziemy 
u władzy – mówi inny. – A tak serio, to do tamtego 
bliżej tym Goebbelsom, którzy teraz rządzą – dodaje 
po chwili. 

W sali gwar. Wyszło trochę niefortunnie, bo dziś 
mecz Holandia – Polska. Przyszły go oglądać grupy 
kibiców w biało-czerwonych koszulkach i choć mó-
wią, że „generalnie to są po tej samej stronie”, to jak 
się tylko mecz zacznie, mamy być morda w kubeł. 
Do rozpoczęcia 15 minut, więc lider naszego klubu 
się streszcza. 

Lidera łatwo poznać – jako jedyny na spotkanie 
włożył garnitur. Przedstawia się: ma na imię Dominik, 
jest działaczem Konfederacji, libertarianinem, wolno-
rynkowcem, konserwatystą, fanem austriackiej szkoły 
ekonomii, pasjonatem historii oraz tegorocznym ma-
turzystą. Wita nas w szeregach Klubów Konfederacji. 

Bijemy brawo. Możemy być dumni, mówi Domi-
nik, próbując przekrzyczeć przedmeczowych ko-
mentatorów z telewizora, bo jesteśmy największym 
klubem dzielnicowym, przebiliśmy w liczebności 
nawet ten organizowany przez asystenta Janusza 
Korwin-Mikkego. Tłumaczy, jakie mamy cele: 
przede wszystkim to promocja naszych idei. Jak 
będziemy promować? Skoro media są w rękach sta-
rych elit, ignorują nas albo po prostu kłamią, to sami 
zostaniemy nośnikami informacji. To znaczy, każdy 
z nas będzie od dziś szerzył ideę w sieci – na przykład 
rozsyłał artykuły wśród znajomych na Facebooku, 
którzy na co dzień nie interesują się polityką. 

Ktoś z końca stołu:
– Wrzućmy sobie wszyscy na Fejsa zdjęcia profilo-

we z jakimś fajnym hasłem! 
– Bardzo dobry pomysł – zgadza się Dominik. 

– Proponuję: „Walczymy o wolność gospodarczą 
i tradycyjne wartości”. 

– E, trochę długie…
– To może: „Walczymy o wolność gospodarczą”? 

– ktoś pyta.
– „Ku wolności”! – rzuca ktoś inny. 
– Ale czekajcie! Czekajcie! – przerywa mężczyzna 

w kucyku. – Bo mamy problem! „Wolność” to już, 
niestety, zawłaszczyła lewica. Oni o tych swoich cho-
rych wolnościach ciągle ględzą i ludziom się to już 
bardziej z nimi kojarzy. To musimy tę naszą wolność 
jakoś odróżnić od ich wolności, żeby się nie myliły. 

– „Walczymy o tradycyjną wolność” – pada zaraz. 
– A nie lepiej: „Bronimy tradycyjnej wolności”? Że 

właśnie bronimy jej przed lewakami?
– Ale właśnie nie bronimy, tylko chcemy ją wy-

walczyć! – ktoś się złości. 
Nad stołem podnosi się wrzawa. Każdy chce 

rzucić jakąś propozycję:

– „Walczymy o wolność w dzielnicy”!
– „Nic o nas bez nas”!
– „Białołęka nie wymięka”!
– To może ustalimy to później – sugeruje nasz 

lider Dominik, zerkając na zegarek i na zniecierpli-
wionych kibiców przy stołach. 

– Przepraszam! To ja mam pytanie – odzywa się 
tubalnym głosem wysportowany mężczyzna spod 
ściany. – Czy my w ogóle będziemy robić cokolwiek 
poza internetem?

2. Ten, który pyta, to Bartosz. Pracuje 
w Instytucie Ochrony Środowiska, jest 
kulturystą i narodowcem. Przy stole sie-
dzą też: Andrzej, student WAT-u, który 
lubi chrześcijański thrash metal, i Pa-

weł, który pracuje w firmie instalującej światłowody. 
Dalej Adam, uczeń liceum sportowego i napastnik 
klubu Unia Warszawa, oraz Konrad, były inspek-
tor danych osobowych w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych oraz rodzimowierca (zamiast św. Jana 
świętuje noc kupały). Maciek, ten z kucykiem i z ku-
flem piwa w ręku, skończył inżynierię środowiska. 
Janek pracuje w serwisie telefonów komórkowych. 

Najliczniejszą grupą w naszym klubie są maturzy-
ści – koledzy Dominika z liceum. Z kolei najstarszy 
jest chyba Jarek, na pewno po pięćdziesiątce. Praco-
wał w Instytucie Spraw Międzynarodowych, a teraz 
zajmuje się szkoleniami online. Mówi też, że kiedyś 
wydawał książki, więc może zrobić klubowe broszu-
ry. Jedyną kobietą wśród nas jest Sylwia, ale nie mówi 
za dużo (i nie chce pozować do wspólnego zdjęcia).

Oczywiście, że wyjdziemy poza internet, odpowia-
da Bartoszowi Dominik. To jest druga część działalno-
ści klubów: będziemy się angażować w lokalną poli-
tykę, organizować protesty w sprawach ważnych dla 
dzielnicy i chodzić na demonstracje ogólnopolskie.

– Jeśli mowa o sprawach lokalnych, to ja pro-
ponuję, żebyśmy oprotestowali progi zwalniające 
przed szkołami. Bardzo u nas ich dużo i jak wracam 
do domu samochodem, to króciutki odcinek jadę 
chyba ze 40 minut. To jest przez zamach na wolność 
– mówi Radek. 

– Ej, ty chyba dzieci nie masz. Jak to, progi przed 
szkołami?! – oburza się Maciek.

– No nie mówię, że wszystkie. Zostawić po jednym 
z każdej, a teraz to się całą ulicą ponad kilometr 
ciągnie – tłumaczy Radek. 

Paweł sugeruje, żeby zająć się plażą nad Wisłą, 
z budżetu partycypacyjnego poszło na nią 100 ty-
sięcy złotych, kilka ławek i trochę piasku, a potem 
ratusz i tak ją zdemontował, bo podobno nie było 
pozwoleń. 

– Tu można by Trzaskowskiego pocisnąć!
No i oczywiście oczyszczalnia Czajka, tu też 

będziemy uderzać. A w najbliższym czasie wypada, 
żebyśmy pojawili się wspólnie na warszawskiej ma-
nifestacji „Zakończyć pandemię”, którą organizuje 
Grzegorz Braun. 

– Cicho już! – uciszają nas kibice. Zaczyna się 
mecz, więc snucie naszych politycznych planów 
musimy odłożyć do przerwy.

3. Powstanie klubów zostało ogłoszone w Łe-
bie podczas „Wakacji z Konfederacją”, czyli 
spotkań z politykami tej partii w nadmor-
skich miejscowościach. Posłowie Krzysztof 
Bosak, Dobromir Sośnierz, Michał Urba-

niak i Artur Dziambor tłumaczyli wtedy, że kluby 
mają być sposobem na skonsolidowanie ich sym-
patyków. Żeby nie musieli już wybierać, czy działać 
w Koronie Grzegorza Brauna, partii KORWiN Janu-
sza Korwin-Mikkego czy Ruchu Narodowym. Teraz 
podstawową komórką Konfederacji mają być właśnie 
kluby. Nie trzeba być członkiem Konfederacji, by się 
do klubu zapisać. Można też założyć własny – wtedy 
z miejsca stajesz się jego liderem. Może istnieć też po 
kilka klubów w jednym mieście czy dzielnicy. Zakła-
danie i dołączanie do klubu odbywa się za pomocą 
specjalnie do tego stworzonej platformy internetowej. 
Wystarczy podać dane, numer telefonu, PESEL, wy-
brać klub, który nas interesuje. Po miesiącu klubów 
jest już 890. Członków – ponad 15 tysięcy. Największą 
popularnością cieszą się te, których liderem jest jakiś 
znany działacz lub polityk – ten warszawski, któremu 
przewodzi Krzysztof Bosak, ma ponad 300. 

Czytam regulamin.
„Lider klubu musi odbyć rozmowę z Centralnym 

Biurem Klubów Konfederacji i zostać przez nie zaak-
ceptowany”.

„Członkowie klubu nie mogą wyrażać stanowisk 
w imieniu partii Konfederacja, głosić poglądów 
sprzecznych z programem partii ani atakować 
liderów partii”.

Lider ma z kolei zachęcać nas do działalności 
lokalnej, zbierać na wspólnych akcjach partii i roz-
syłać nam grafiki, a potem rozliczać, czy sprawnie 
kolportujemy je w internecie. 

„Kluby Konfederacji mają się stać sprawnie dzia-
łającą internetową armią”. 

Na swoim facebookowym fanpage’u Klub Konfe-
deracji w Puławach chwali się tak:

„Pod względem ilości lajków nasza strona zaj-
muje już drugie miejsce! W tym tygodniu pojawiło 
się aż 55 postów. Dla porównania największa tego 
typu strona na terenie powiatu – »Prawo i Sprawie-
dliwość – Powiat Puławski« wrzuciła tylko 24 posty 

Karol radzi, żebyśmy zaangażowali się w akcje charytatywne, 
by poprawić wizerunek formacji, bo w mediach mówią, 
że jesteśmy albo faszyści, albo ruscy agenci

IDZIEMY PO WAS, 
Byłem przy narodzinach Klubu Konfederacji w Warszawie

lewakiz PiS-u
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A »Platforma dla Puław« od 14 lipca nic nie publiku-
je. Lewica nawet nie posiada żadnej własnej strony 
w Powiecie Puławskim!”.

Jako zatwierdzony członek klubu mam dostęp do 
interaktywnej mapy z wszystkimi klubami w Polsce, 
ich członkami oraz numerami telefonów do liderów. 
Wybieram paru i dzwonię, żeby zadać kilka pytań 
– tym razem już jako reporter.

W Szydłowcu to znany społecznik związany ze 
„Szlachetną paczką” (a członkami są były sołtys, 
dwóch radnych, przedsiębiorca i weselny didżej). 
W Olsztynie – właściciel kancelarii, która pomaga 
egzekwować odszkodowania po wypadkach. W Jele-
niej Górze – fizjoterapeutka.

Większość liderów to jednak działacze Ruchu 
Narodowego albo partii KORWiN.

Marcin, lider klubu z Dzierżonowia, opowiada, że 
działa w różnych partiach Korwin-Mikkego i organi-
zacjach narodowych od 20 lat. Raz startował nawet 
na prezydenta Wrocławia. Jego klub jeszcze się nie 
spotkał, czeka, aż wszyscy wrócą z wakacji. Jakie ma 
plany? 

– Chciałbym wśród członków klubu znaleźć 
kandydata na prezydenta Dzierżoniowa i wystawić 
w wyborach samorządowych.

– A pan by nie chciał?

– Nie, bo pochodzę z Wrocławia, niedawno się 
sprowadziłem i głupio by wyglądało – tłumaczy. 

Daniel, kaletnik i rękodzielnik z Żywca, jest 
pełnomocnikiem powstającej tam struktury Ruchu 
Narodowego. Do jego klubu zapisało się 25 osób, 
także z gmin pod Żywcem. 

– Podpytam, jakie mają tam problemy, i rozsze-
rzymy działalność na wieś. 

Dorian, lider klubu ze Zbąszynka, uczeń szkoły 
średniej, podczas ostatniej kampanii wyborczej 
koordynował w gminie kampanię Konfederacji. Ze 
swoim klubem zamierza chodzić na zebrania rad 
miasta i powiatu i patrzeć władzy na ręce. 

Andrzej, lider klubu z Żabna koło Tarnowa, ma 
58 lat i mówi, że w życiu był już wszystkim. 

– Cieślą, rolnikiem, kierowcą. Teraz jestem me-
chanikiem. Założyłem klub, bo to, co się dzieje teraz 
w Polsce, woła o pomstę do nieba. Trzeba w końcu tę 
bandę rozliczyć, wziąć za frak i pod sąd. O kim mó-
wię? O tych z PiS-u i o tych z PO. Zbieram w gminie 
tych, którzy myślą podobnie – opowiada. Pomysły? 
Opracowanie ściągawki, jak skutecznie tłumaczyć 
się przed policją, kiedy się nie ma maseczki.

Zastrzega, że nie wszystko w Konfederacji mu się 
podoba. 

– No bo weźmy te maseczki. Grzegorz Braun 
walczy z maseczkami, udziela się, stara. A wychodzi 
Bosak i mówi, że jak był na urlopie w Hiszpanii, to 
nosił, i że do maseczek idzie się przyzwyczaić. No, 
cholera! Jak będą tak na dwie strony mnie rolować, 
to się z klubu wypiszę!

4. Mecz trwa, ale po cichu prowadzimy przy 
stole pogawędki. 

Maciek przestrzega, że w naszym 
klubie nie możemy prowadzić jałowych 
dyskusji, takich, co to parodiował je na 

przykład „Żywot Briana”. 
– Pamiętacie, jak członkowie Narodowego Frontu 

Judei obrażają się, że zostali wzięci za Judejski Front 
Narodowy? My musimy działać, nie gadać! – mówi. 

Potem rozmawiamy między innymi o tym, kto 
jest lewicą, a kto prawicą. 

– Platforma to prawica czy lewica? 
– Oni akurat to w nic nie wierzą. 
– A NSDAP czym było?
– Lewica, bo socjaliści. Przecież nawet w nazwie 

jest. 
– PiS?
– Lewaki!
– Ale trochę konserwatywni.
– Jacy konserwatywni? Feministkom ulegają, bo 

pomagają wprowadzać programy równych zarob-
ków, życie dzieci nienarodzonych ich nie obchodzi, 
niszczą gospodarkę rozdawnictwem i lockdownem. 
Lewica jak nic. 

– Idziemy po was, lewaki z PiS-u!
– Jedyna prawicowa siła to Konfederacja. 
Bartosz, narodowiec kulturysta, żali się, że ma dy-

lemat: żona mu zapowiedziała, że jak się zaangażuje 
w politykę, to od niego odejdzie. 

– Bartosz, a dzieci masz? 
– Mam. Dwie córki
– To blefuje. 
Gadamy o Pinochecie, bo za tydzień jest 47. rocz-

nica zamachu stanu, w którym generał obalił socjali-
stę Allende. O pandemii i maseczkach.

– Volenti non fit iniuria, czyli chcącemu nie dzieje 
się krzywda. Kto chce, niech sobie zakłada ten kaga-
niec na mordę. A kto nie, to nie!

Ktoś poleca film na YouTubie „Fałszywa flaga 
– pandemii nie ma”. Dominik mówi, że popiera 
antyrasistowskie protesty, które przeszły przez USA 
po śmierci George’a Floyda. To znaczy popiera, ale 
nie do końca – dobrze, że ludzie protestują, tylko że 
źle to robią, bo powinni protestować nie przeciwko 
rasizmowi, tylko opresyjnemu charakterowi policji 

i aparatu państwowego. No i nie powinni podpalać 
sklepów, bo to przecież własność.

Gadamy też o maturze, bo jedna trzecia naszego 
klubu będzie ją w tym roku zdawała. Jarek, ten naj-
starszy, radzi licealistom, że jeśli chcą zdać matema-
tykę, muszą znaleźć pewien podręcznik z lat 70., bo 
to, co teraz w szkołach dają, to nic niewarte. 

– Ale normalnie nie znajdziecie, musicie dobrze 
poszukać w antykwariatach – mówi. 

Michał wstukuje coś w telefon i po chwili pokazuje:
– Ten? 
– A gdzie to znalazłeś?
– Na OLX-ie
– Aha. No, bo w antykwariacie też powinien być 

– mówi Jarek. 
Przerwa meczu. Robimy sobie wspólne zdjęcie. 

Jestem z ekipy najniższy, więc stoję z przodu, trzy-
mając flagę: „Klub Konfederacji” z nazwą dzielnicy. 

5. – A powiedzcie, jak będzie to u nas wy-
glądało – prosi nas Maciek, który ma już 
trochę w czubie.

– Co?
– Jak ten nasz klub będzie działał? Czy 

będziemy podejmować decyzje przez głosowanie, 
znaczy, czy będzie demokracja? Czy rządzi lider?

– Możemy głosować, a decyzje, biorąc pod uwagę 
nasze zdanie, będzie podejmować lider – sugeru-
je Radek.

– Tyle że takie demokratyczne rozproszenie jest 
nieskuteczne – wyjaśnia Maciek – bo każdy się przej-
muje odpowiedzialnością. A jak odpowiedzialność 
jest na jednym człowieku, to o tym nie myślisz, tylko 
wykonujesz rozkaz wodza.

– Ja nawet podpisywałem takie oświadczenie, 
kiedy zakładałem klub, że to ja będę za wszystko 
odpowiadał… – wtrąca Dominik.

– I to jest skuteczne, tak było w legionach rzym-
skich – mówi Maciek. A potem daje inne przykłady. 
Streszcza nam książkę „Mesjasz Diuny”. 

– Imperator Muad’Dib, by nie doprowadzić do 
zniszczenia ludzkości, wybiera samotną wędrów-
kę na pustynię i śmierć. To jest prawdziwy wódz! 
– chwali Maciek.

– Ktoś musi być takim wodzem, liderem. Na razie 
Dominik wziął na siebie te brzemię…

– Ja nawet coś takiego podpisywałem… – powta-
rza Dominik.

– Ta dyskusja chyba zabrnęła za daleko – wzdycha 
Karol. 

– Dominik, ja jestem od ciebie sporo starszy, ale 
jeśli weźmiesz to na siebie, to dobrze, będę słuchał 
twoich poleceń – ciągnie dalej Maciek. – Tylko jest 
pytanie: Dominik, czy dasz radę?

– Dam – mówi Dominik. – Ja już nawet podpisa-
łem... 

– Bo może być ciężko, Dominik – mówi Maciek.
Karol radzi, żebyśmy zaangażowali się w jakieś 

akcje charytatywne, by poprawić wizerunek forma-
cji, bo w mediach mówią, że jesteśmy albo faszyści, 
albo ruscy agenci. Maciek chwyta telefon, który leży 
na stole, i woła do niego: „KOSIARKI, KOSIARKI, 
KOSIARKI!”. A potem odkłada na stół.

– Ej, człowieku, co ty robisz? – pyta właściciel te-
lefonu.

– Zobaczysz, że jak wrócisz do domu, to ci się 
będą wyświetlać reklamy kosiarek. 

– Do tego już doszło? Weź mnie nie przerażaj. 
– Dlatego musimy tworzyć struktury poza siecią. 

Bo co będzie, jak wszystko jebnie? Jak się potem 
zorganizujemy bez grupy na Facebooku?

Mecz się już skończył, przegraliśmy z Holandią 
zero do jednego. Piwiarnia pustoszeje. 

Pytamy się jeszcze nawzajem, dlaczego dołączy-
liśmy, co nas tknęło. Odpowiedzi: coś złego dzieje 
się z tym krajem, martwię się o dzieci, nie da się żyć, 
czuję złość.

– Zorientowałem się, że świat nie ma sensu – kręci 
głową Maciek. – Świat jest szalony, więc pomyślałem, 
że się przyłączę i mu ten sens nadam. 

Rozchodzimy się do domów. 

6. Pierwsza wspólna akcja Klubów Kon-
federacji odbywa się tydzień później. 
Pod biurami poselskimi PiS-u w całej 
Polsce organizujemy konferencje w spra-
wie ustawy covidowej, która zapewnia 

bezkarność urzędników za decyzje podejmowane 
w trakcie pandemii. Wieczorem koledzy z sąsied-
niego klubu zapraszają na integracyjny wypad na 
strzelnicę. +
Imiona bohaterów zostały zmienione

Pytamy się nawzajem,  
dlaczego dołączyliśmy do Klubu Konfederacji.  

Odpowiedzi:  
coś złego dzieje się z tym krajem, martwię się o dzieci,  

nie da się żyć, czuję złość

RYS. PIOTR CHATKOWSKI
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– Białegostoku nie wybrałem celowo, zatrzymałem 
się w pierwszym większym mieście – mówi Wiktar 
Szumiel, 35 lat. – Przyjechałem do Polski pod koniec 
sierpnia. Już wcześniej podejrzewałem, że na Biało
rusi mogę mieć problemy, ale nie doceniłem naszych 
władz. Spodziewałem się zwolnienia z pracy, kary 
administracyjnej za udział w protestach, ale zaczęły 
się sygnały, że w grę może wchodzić odpowiedzial
ność karna. Początkowo myślałem, żeby zostać i się 
bronić, ale kilku adwokatów mi to odradziło. Powie
dzieli, że prawo na Białorusi nie działa i mam dwa 
wyjścia: więzienie albo zagranica. 

W Grodnie byłem dyrektorem miejskiego kom
pleksu sportowego Niemen. Trafiłem tam, bo lubi
łem jeździć na nartach, zatrudniłem się jako instruk
tor. Po dwóch miesiącach zostałem kierownikiem, 
a dwa lata później dyrektorem całego Niemenu, 
w tym miejskiego stadionu. Awansowałem szybko, 
bo w budżetówce na Białorusi brakuje dobrych kadr. 
Specjaliści niezbyt się garną, ponieważ w prywat
nym sektorze zarobią więcej, no i tu trzeba ciągle iść 
na kompromisy z własnym sumieniem.

Łukaszenka nigdy mi się nie podobał, ale wcześ
niej nie mówiłem o tym głośno. Pracując w budże
tówce, nie możesz się wypowiadać wbrew panującej 
ideologii. Kiedy rozpędzano demonstracje przed 
laty, byłem po stronie większości. A większość 
milczała, bo się bała i nie wierzyła, że jest w stanie 
coś zmienić. Teraz ludzie uwierzyli. Nie pytają już, 
czy uda się pozbyć Łukaszenki, tylko chcą wiedzieć 
kiedy. Już nawet aresztowań się nie boją. Każdy zna 
kogoś, kto siedział lub siedzi. 

Nigdy jednak nie byłem tym, kto ślepo wykonuje 
rozkazy. Kiedy z administracji miasta przychodziło 
pismo, że mamy iść na kolejny wiec poparcia dla 
władz, mówiłem pracownikom, że nie muszą, jeśli 
nie chcą. Wyjścia na akcje są opłacane, bo odbywają 
się w godzinach pracy. Generalnie chodzić trzeba, 
ale moi ludzie ani razu nie byli tam, gdzie nie chcieli. 
Pod koniec mojej pracy w Niemenie administracja 
już nawet nie przesyłała do nas pism, bo wiedziała, 
że my i tak nie przyjdziemy. Nie powiem, żeby z góry 
mocno naciskali. Tam też jest sporo osób, które nie 
wierzą w system. 

Jednak przed wyborami nie wytrzymałem. 
30 lipca napisałem krytyczny list otwarty do szefa 
związków zawodowych i bliskiego współpracownika 
naszego „wodza”, który chwilę wcześniej publicznie 
ogłosił, że wszyscy związkowcy popierają Łukaszen
kę. Sporo osób wtedy się wypisało ze związku, w tym 
ja. W odpowiedzi władza zaczęła groźbami zaganiać 
ludzi z powrotem. Straszyć zwolnieniem, wyrzuce
niem dzieci ze studiów, a nawet odpowiedzialnością 
karną dla członków rodziny. Napisałem do prze
wodniczącego związku, że się z tym nie zgadzam 
i to nieprawda, że wszyscy popierają Łukaszenkę. 
Podkreśliłem, że to moje prywatne zdanie i w odróż
nieniu od niego mówię za siebie, a nie za wszystkich 
moich pracowników. 

Dla zwierzchników mój list był szokiem, ale ja się 
nie trzymam zębami stanowiska. Już nieraz zaczyna
łem wszystko od zera. Wiem, że sobie poradzę. Chcia

łem, żeby ludzie przestali się bać. Wiedziałem, że jako 
pracownik budżetówki zostanę usłyszany bardziej 
niż osoba z sektora prywatnego. Otrzymałem wtedy 
wiele słów poparcia. Okazało się, że dużo osób do
tychczas milczało wcale nie dlatego, że było zadowo
lonych z obecnej sytuacji. Po prostu się bało. Gdy się 
wypowiedziałem, usłyszeliśmy siebie nawzajem. 

Później wystąpiłem na wiecu u Swiatłany Cicha
nouskiej. Chciałem jeszcze głośniej powiedzieć: 
„Ludzie, to z powodu waszego strachu żyjemy, jak 
żyjemy”. I nagle zgromadzeni zaczęli skandować: 
„Nowy mer!”. Wtedy pierwszy raz pomyślałem 
o wyjeździe, bo wiedziałem, że władze nie ścierpią 
nowego lidera protestu. 

Po wyborach wystąpiłem jeszcze kilka razy. 
Wtedy już byłem na urlopie. Poszedłem na niego 
dzień przed wyborami, bo zarejestrowałem się jako 
obserwator w naszej komisji. Dwa tygodnie później 
mnie zwolnili. Powodu nie podali. Mamy przepis po
zwalający zwolnić dyrektora przedsiębiorstwa bez 
żadnej przyczyny, jeśli tego sobie życzy właściciel. 
Właścicielem kompleksu, którym kierowałem, jest 
gubernator obwodu. I to on podjął decyzję. 

Jednocześnie od byłych współpracowników 
dowiedziałem się, że organy ścigania proponowały 
im napisać na mnie donos. Chętnych nie było, ale nie 
miałem złudzeń, że w końcu coś wymyślą.

Jeszcze na Białorusi wstąpiłem do rady koordyna
cyjnej. Na zebraniu w Mińsku było około 70 osób z tak 
zwanego podstawowego składu. Jest też skład rozsze
rzony, do którego zgłoszenia nadesłało 5 tysięcy osób. 
Na zebraniu zobaczyłem wspaniałych ludzi, ekonomi
stów, politologów, naukowców, dziennikarzy, którzy 
przyszli tam nie dla korzyści, tylko po to, żeby pomóc 
Białorusi się odrodzić po tym, jak Łukaszenki już nie 
będzie. I jestem przekonany, że będą potrafili pchnąć 
kraj do przodu. Zanim to wszystko zacząłem, nikogo 
się nie radziłem. Dla rodziny moje zaangażowanie 
polityczne i przeprowadzka były lekkim szokiem, ale 
jestem pewien, że będę w stanie zapewnić byt żonie 
i dzieciom, a wszelkie trudności są tymczasowe. 

Od 10 lat mam w Polsce kartę stałego pobytu, 
jestem Polakiem z pochodzenia. Znajomi i krewni od 
dawna mi mówili, że mógłbym wyjechać i żyć lepiej, 
a ja ciągle zostawałem. 

Najpierw przyjechałem sam, wynająłem miesz
kanie przez portal turystyczny, gdzie przeszedłem 
dwutygodniową kwarantannę. Dopiero później 
wynająłem mieszkanie dla siebie i rodziny na dłuż
szy okres. Mam żonę i dwie małe córki. 

W Warszawie i Białymstoku mamy znajomych. 
Proponowali pomoc, ale na razie nie skorzystałem, 
staram się sam sobie radzić. Na pierwsze kilka mie
sięcy mam oszczędności. Mam nadzieję, że w tym 
czasie znajdę pracę. Mieszkania w Grodnie sprzeda
wać na razie nie zamierzamy. 

Szukam pracy, takiej, która mi się spodoba. Przeglą
dam ogłoszenia. Skończyłem prawo i ekonomię, ostat
nio dokształcałem się w zarządzaniu i biznesie. Jeś li 
znajdę coś w tej sferze, będzie zadowolony. Jeśli nie, 
będę szukać gdzie indziej. Polski język znam, angielski 
rozumiem. Teraz uczę się fachowej terminologii. 

Białorusini szukają schronienia

Biegłem co sił. W lesie spędziłem pięć dni, próbując się 
wydostać za granicę. Nie było łatwo, bo pogranicznicy mieli  
moje zdjęcie i rysopis – opowiada Andriej, były śledczy w Mińsku

Wiktar:  
– Miałem  

dwa wyjścia:  
więzienie  

albo zagranica.  
Ale ja już nieraz 

zaczynałem 
wszystko od zera. 

Wiem,  
że sobie  
poradzę
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Nie wiem, jak długo zostanę w Polsce. Zmiany 
na Białorusi nadejdą, jestem o tym przekonany. 
Ludzie nie przestaną wychodzić na ulice, bo można 
wybaczyć władzy podwyżki cen za benzynę, ale nie 
tortury. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi. Jeżeli chodzi 
o mnie, to na razie zaczynam życie tutaj, z założe‑
niem, że na długo, ale z nadzieją, że na niedługo. 

UCIEKLIŚMY  
DWA DNI PRZED ŚLUBEM
Ksenia, 30 lat: – Nigdy nie angażowałam się politycz‑
nie. Nie wierzyłam, że mogę mieć jakikolwiek wpływ 
na rzeczywistość. Zapewne wyniosłam to z Rosji, 
gdzie sytuacja też jest daleka od demokratycznej. Do 
Brześcia przeprowadziłam się z Rosji pięć lat temu, 
dla Andrieja. 

Jeszcze niedawno żyło nam się komfortowo. 
Andriej miał swój warsztat stolarski, a ja – firmę 
odzieżową. Szyliśmy damskie ubrania dla Białorusi, 
ale też mieliśmy kilku klientów w Europie. Jakoś tak 
naturalnie wyszło, że zaczęliśmy rozdawać przed 
wyborami ulotki Swiatłany Chichanouskiej, chodzić 
na wiece, demonstracje. 

W protestach powyborczych zaczęłam brać udział, 
gdy zobaczyłam, jak ostro siłowicy pacyfikują pokojo‑
wo protestujących demonstrantów. Współpracownik 
Andrieja trafił do aresztu. Szukaliśmy go kilka dni, 
widziałam strach i cierpienie jego bliskich. Wtedy 
wpadłam na pomysł zorganizowania kobiecych akcji 
i łańcuchów solidarności. Koordynowałam je w Brze‑
ściu. Zachęcaliśmy znajomych do angażowania się. 
Mówiłam im, że nie mogą żyć według zasady: „moja 
chata z kraja”. Jeśli tak będzie, to nic się nie zmieni. 

Wiele osób zasłania się dziś stabilnością, którą rze‑
komo boją się stracić, ale stabilność jest iluzją. Ludzie 
boją się cokolwiek załatwić w urzędzie, bo są tam trak‑
towani jak śmieci. Ja nie chodziłam często, ale Andriej 
ciągle musiał coś załatwiać w związku ze swoim warsz‑
tatem i za każdym razem dostawał bólu brzucha. 

Później doszło do kradzieży naszych głosów. Nie 
wiem, jak inaczej nazwać to, co się stało podczas 
wyborów. 

Zdawałam sobie sprawę, że manifestując swoje 
poglądy, narażam się na niebezpieczeństwo, ale 
starałam się być ostrożna. Przed każdym wyjściem 
z domu czyściłam pamięć telefonu, by w przypadku 
zatrzymania służby nie miały dowodów na moją 
aktywność polityczną. Na ulicy ciągle się oglądałam, 
czy ktoś nie idzie, by mnie zatrzymać. Moje przeczu‑
cia w dużej mierze się sprawdziły. 

Albo zostaliśmy dostrzeżeni przez służby, albo 
ktoś nas wydał. 

Pod koniec sierpnia w moim biurze i w zakładzie 
Andrieja służby przeprowadziły rewizję i je zamknęły. 
Andriej i jego współpracownicy dostali wezwania na 
przesłuchania do komitetu śledczego. Czuliśmy, że 
wszystko zmierza w kierunku postępowania karnego. 
Standardowego, którym na Białorusi załatwia się nie‑
wygodnych przedsiębiorców: zarzuca się uchylanie 
od płacenia podatków, choć nie miało ono miejsca. 

Zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy do Polski. Ucie‑
kliśmy dwa dni przed naszym planowanym ślubem. 
Chcieliśmy pójść do urzędu sformalizować nasz 
dziesięcioletni związek, ale baliśmy się zostać nawet 
te dwa dni, bo Andriejowi w każdej chwili mogli za‑
kazać opuszczania kraju. Spakowaliśmy się w kilka 
godzin, uznawszy, że lepiej żyć na wolności w obcym 
kraju i działać stąd, niż gnić w areszcie. 

I dobrze zrobiliśmy. Dzień po naszym wyjeździe re‑
wizja odbyła się w mieszkaniu, które wynajmujemy, po 
czym je opieczętowano. Właścicielka wpadła w panikę, 
przez telefon zażądała, byśmy natychmiast zabrali 
wszystkie rzeczy. Zrobiła awanturę, że przez nas będzie 
miała problemy. Ani przez moment nie zainteresowa‑
ła się, czy wszystko u nas w porządku. Sama zresztą 
wpuściła tych ludzi na rewizję, nie uprzedziwszy nas 
wcześniej. Rzeczy zabrali w końcu nasi znajomi.

Rodziców Andrieja poinformowaliśmy o naszym 
wyjeździe już z Polski. Wcześniej baliśmy się powie‑
dzieć, bo podejrzewaliśmy, że nasze telefony są na 
podsłuchu. Zrozumieli, poczuli ulgę. Zresztą do nich 
służby też przychodziły. 

Nie od razu udało nam się wjechać. Wasza straż gra‑
niczna dwa razy nas zawracała. Mówili, że nie możemy 
wjechać na wizach turystycznych, bo trwa pandemia. 
Nie wierzyli też, że coś nam grozi. Pokazywaliśmy 
zdjęcia z protestów, wezwania do komitetu śledczego. 
Gdybyśmy byli małżeństwem, byłoby nam łatwiej, 
a tak traktowali nas jak dwie obce sobie osoby. Dopiero 
po kilkugodzinnym przesłuchaniu uwierzyli nam. 

Wjechaliśmy na wizach, bo nie chcemy się ubiegać 
o pobyt humanitarny czy azyl. Chcemy wrócić na Bia‑
łoruś. A jeśli nawet będziemy musieli tu zostać, to nie 
jako uchodźcy. Możemy pracować, nie potrzebujemy 
zasiłków. Sprawdzamy, czy przeniesienie naszych 
biznesów tutaj jest możliwe. Pociesza mnie myśl, że 
oboje współpracowaliśmy z klientami z zagranicy 
i dla nich nie powinno być różnicy, gdzie mieszkamy.

Tęsknimy za Białorusią, naszym poprzednim 
życiem. Brakuje nam przyjaciół, rodziców męża. 
Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. 

Polska to dla nas na razie wielka niewiadoma. 
Jesteśmy tu od miesiąca. Oboje złożyliśmy papiery 
na studia – nie chcę wymieniać uczelni – co ułatwi 
nam zalegalizowanie pobytu. Na razie nie znamy ję‑
zyka i nie wiemy, jak załatwić formalności związane 
z pracą. Boję się, że nasza niewielka poduszka finan‑
sowa się skończy, zanim zdołamy wyjść na prostą. 

Mieszkamy na razie kątem u znajomych, którzy 
są tutaj od kilku lat. Żeby wynająć mieszkanie, trzeba 
podpisać umowę co najmniej na rok, a my mamy 
nadzieję, że na Białorusi sytuacja wyjaśni się szybciej 
i wrócimy. Wielu poznanych ludzi w Polsce oferuje 
nam pomoc, odzywają się też znajomi Białorusini, 
którzy tutaj już się zadomowili. 

Andriej radzi sobie lepiej ode mnie albo przynaj‑
mniej dobrze udaje. Stara się nie okazywać niepoko‑
ju, strachu, słabości. Ja nie mogę spać, ciągle myślę 
o tym, co się dzieje na Białorusi i w naszym życiu. 

BOJĘ SIĘ,  
ŻE NIE ZDĄŻĘ WYJECHAĆ
Sasza, 28 lat: – Jestem z Mińska, skończyłem 
AWF, pracowałem w firmie dostarczającej inter‑
net. Zarabiałem więcej niż większość znajomych 
– 1000‑1200 dolarów miesięcznie. Przez wiele lat 
wydawało mi się, że żyję w pięknym kraju. Jestem 
sportowcem, mam osiągnięcia, od dziecka byłem 
chwalony przez nauczycieli, rodziców, z czasem 
nawet władzę. Były mer Mińska wręczał mi dyplom 
ukończenia szkoły, urzędnicy przyznawali stypendia. 
Żyło mi się dobrze. Rodzice prowadzą prosperujący 
biznes. Nie powiem jaki ze względów bezpieczeństwa. 

Byłem w Brazylii, na Filipinach, zjeździłem 
Europę. Pierwszą tanią białoruską czekoladę jadłem 

• Wiktar Szumiel

• Andriej Ostapowicz

FO
T.

 A
G

N
IE

SZ
K

A
 S

A
D

O
W

SK
A

 / 
AG

EN
C

JA
 G

A
ZE

TA
FO

T.
 A

LB
ER

T 
ZA

W
A

D
A

 / 
AG

EN
C

JA
 G

A
ZE

TA



Gazeta Wyborcza
Poniedziałek, 28 września 202010

1 RP

na studiach, bo kolega mnie poczęstował. Wcześniej 
rzeczy z najniższej półki nawet nie tykałem. 

Dopiero na studiach zacząłem zauważać, że coś 
jest nie tak, że to nienormalne, żeby młodzi, inteli-
gentni, zdolni ludzie, pracując po wiele godzin, nie 
byli w stanie się utrzymać, nie mówiąc już o oszczęd-
nościach. Zacząłem się zastanawiać nad tym wszyst-
kim, przestałem traktować ludzi gorzej usytuowa-
nych jako nieudaczników. Czytałem o innych kra-
jach, w tym o Polsce. Zdawałem sobie sprawę z wad 
naszego skostniałego radzieckiego systemu. 

Epidemia koronawirusa była kolejnym dzwon-
kiem. Każdy zna kogoś, kto zachorował albo umarł, 
a Łukaszenka mówi, że nic się nie dzieje. Czułem 
gniew. Jeszcze bardziej zacząłem dostrzegać ab-
surdy naszego kraju, w którym buduje się kolejne 
rezydencje prezydenckie, pałace sportu, wydaje się 
wiedeńskie bale na cześć Łukaszenki, a jednocześnie 
brakuje pieniędzy na szkoły czy szpitale. 

Nagle wszystko, co mam, przestało mnie cieszyć. 
Czułem się źle, kupując nowe buty czy zamawiając 
ciuchy z Polski. Wielu Białorusinów tak robi, bo u was 
taniej. Zrozumiałem, że nie mogę być szczęśliwy, jeśli 
innym żyje się źle. Że kraj, w którym tylko garstka 
ludzi może spokojnie i szczerze się uśmiechać, bo nie 
walczy o byt i jutro, nie jest miejscem do życia.

Dlatego zacząłem chodzić na akcje poparcia dla 
Cichanouskiej w Mińsku. Po wyborach byłem w naj-
gorętszych punktach. Udawałem, że wiem, co robić, 
ale potwornie się bałem. Wcześniej mi się wydawało, 
że wystarczy obejrzeć kilka filmików z moskiew-
skich protestów, które także rozbijał OMON, żeby 
wiedzieć, jak nie dać się złapać. Okazało się, że rosyj-
ski OMON może być niczym w porównaniu z biało-
ruskim, któremu wyłączono wszelkie hamulce. 

Jednak wciąż nie do końca byłem świadomy, co 
mi grozi. To przyszło później, kiedy pojawiły się 
świadectwa ofiar, kiedy ludzie zaczęli ginąć. Po jed-
nym z protestów zostałem zatrzymany. Nieoznako-
wany busik podjechał na przystanek, na którym sta-
łem. Zatrzymywało mnie sześciu milicjantów – mam 
2 metry wzrostu, ważę 140 kilogramów, powaliłbym 
każdego. Poddałem się od razu. Jeździliśmy tym 
busem przez kilka godzin, póki się nie zapełnił. Zgar-
nęli wtedy 12 osób, w tym ludzi całkiem przypadko-
wych. Jedna z kobiet mówiła, że szła z zakupami do 
rodziców, nie brała udziału w żadnej akcji. Widzia-
łem przez okno, jak ją zatrzymują. Z siatek wysypały 
jej się jabłka. Bardzo płakała, więc ją bili na naszych 
oczach. Od dziecka jestem nauczony szacunku do 
kobiet i tego, że trzeba je chronić. Wtedy byłem 
kompletnie bezradny. Spędziłem w areszcie wieczór 
i noc. Trzymali nas w sali gimnastycznej, bez wody, 
jedzenia, telefonów. Nie pozwalali nawet pójść do 
toalety, straszyli, że trafimy do więzienia. 

Były tam 18-latki, 19-latki. Obok mnie siedziała 
dziewczyna, która wyglądała na kilkanaście lat. 
Nie odzywała się, była przerażona. Przed wypusz-
czeniem mnie milicjanci sporządzili protokół, 
zapewnili, że czeka mnie sąd i kara administracyjna. 
Później wszystko ucichło i nawet się uspokoiłem, ale 
potem znów zacząłem się bać. Nie spodziewałem 
się takiego poziomu represji ani tego, że podczas 
protestów będę musiał uciekać przed OMON-em ze 
świadomością, że moim kolegom nie udało się uciec. 
Kilku z nich zostało brutalnie pobitych, jeden wręcz 
skatowany. Ledwo go odratowali. 

Moi spokojni rodzice zaczęli mnie błagać, żebym 
nie wychodził z domu, a potem – żebym wyjechał. 
Najpierw nie chciałem słuchać. Kocham Białoruś, 
uważam, że to wspaniały kraj mający ogromny 
potencjał. Chciałbym mu pomóc stanąć na nogi, ale 
widzę, że moi znajomi, którzy tak jak ja mieli sprawy 
administracyjne, za które grozi najwyżej areszt albo 

grzywna, są zatrzymywani w sprawach karnych 
i mogą pójść do więzienia nawet na siedem lat. 

Oskarżają ich o różne rzeczy, w zależności od 
fantazji śledczego, najczęściej o niepodporządkowa-
nie się poleceniom funkcjonariuszy milicji, o próbę 
ataku. A ja nie chcę siedzieć. Nic złego nie zrobiłem. 

Przez internet znalazłem Ukraińców, którzy 
załatwiają Białorusinom zaproszenia niby do pracy, 
niezbędne do wyrobienia wizy pracowniczej. Kosz-
tują 70 dolarów, ale przynajmniej po przyjeździe 
do Polski od razu możesz podjąć pracę. Gdybym 
chciał to załatwiać zgodnie z zasadami, musiałbym 
przyjechać do Polski na wizie turystycznej, znaleźć 
pracę, wrócić na Białoruś i dopiero wtedy załatwiać 
wizę pracowniczą. Nie mogę sobie na to pozwolić ze 
względów bezpieczeństwa. Poza tym muszę szybko 
zacząć pracować, bo nie mam za wiele oszczędności. 

W Gdańsku mam rodzinę, to Polacy. Mówią, że 
jak się poduczę polskiego, dostanę Kartę Polaka. 
Na razie muszę poradzić sobie bez niej. W połowie 
października przyjadę do Warszawy. Boję się, że 
nie zdążę wyjechać i mnie zapuszkują. Wychodząc 
z domu, nigdy nie jestem pewny, czy wrócę. 

Szkoda mi mojego kraju, a jednocześnie czuję 
żal. Choć wielu ludzi się zmotywowało i odważyło 
protestować, to wciąż mam wrażenie, że to za mało. 
Nie wiem, co jeszcze musimy stracić, żeby masowo 
wyjść i obalić dyktatora. 

Nie wiem, co będę robić w Polsce, jestem gotowy 
na wszystko. Mogę sprzątać, pracować w barze, ka-
wiarni, na siłowni. Wiem, że bez znajomości języka 
będzie ciężko, ale się nauczę. Słyszałem, że Polacy 
dobrze traktują Białorusinów. 

WIDZIAŁEM OKALECZONYCH 
LUDZI I NIC NIE MOGŁEM ZROBIĆ
Andriej Ostapowicz, 27 lat: – Zaczęło się od raportu, 
który napisałem, gdy odchodziłem ze służby pod 
koniec 24-godzinnego dyżuru. Pisałem, że kierow-
nictwo łamie konstytucję, a postępowania w sprawie 
tortur i pobić nie są wszczynane. Doszło do tego, że 
przy mnie, śledczym, siłowicy namawiali poszko-
dowanych, żeby nie składali zawiadomienia. Wi-
działem, że ludzie są okaleczani i nikt tego nie bada. 
Nie potrafiłem się z tym pogodzić. Napisałem w ra-
porcie o 16-latku pobitym, ze złamaną szczęką. Do 
ust wsadzano mu policyjną pałkę, kazano śpiewać. 
Nawet jeśli rzucał butelkami na proteście, to całą tę 
krzywdę zrobiono mu już po zatrzymaniu, kiedy nie 
stanowił żadnego zagrożenia. 

Cały nasz oddział był przekonany, że trzeba 
 wszcząć dochodzenie, ale kierownictwo nie pozwoli-
ło nam tego zrobić. Napisałem, że nie mogę dalej być 
częścią tego systemu i milczeć. Zostawiłem raport 
na biurku, ale wrzuciłem jego zdjęcie na Instagram. 
Gdybym oddał pismo kierownictwu do rąk, zrobiło-
by wszystko, żebym go nie upublicznił. 

Jako śledczy przepracowałem pięć lat, drugie 
tyle się uczyłem w akademii MSW. Poszedłem tam 
jako 17-latek. Jeszcze w szkole uratowałem tonące-
go chłopca, służby mnie nagrodziły, zapraszały do 
siebie. A innych pomysłów wtedy nie miałem. 

Jako śledczy zarabiałem około 1200 rubli (1750 zł), 
ale szło mi dobrze. Powierzano mi ściganie naj-
poważniejszych przestępstw: gwałtów, zabójstw, 
czynów pedofilskich. 

Gdy rano się obudziłem i jeszcze raz przeczytałem 
raport, wiedziałem, że nie będę bezpieczny na Biało-
rusi. Wyjechałem z Mińska do Moskwy. Myślałem, że 
tydzień posiedzę, zorientuję się w sytuacji i wrócę. 

Kiedy jesteś śledczym, szybko wychwytujesz, że 
coś jest nie tak. W Moskwie dowiedziałem się, że 

białoruskie służby wiedzą o moim miejscu pobytu. 
Wiedziałem, że muszę wyjechać do Europy. Postawi-
łem na Łotwę, z Moskwy pojechałem na granicę, ale 
Rosjanie mnie nie wypuścili, powiedzieli, że muszę 
najpierw wyrobić wizę. W piątek 21 sierpnia poje-
chałem do Pskowa, gdzie mieści się konsulat Łotwy. 
Tam obiecali, że dostanę wizę w poniedziałek. Tego 
samego dnia zauważyłem, że jestem śledzony, i przy-
puszczając, że mogę zostać zatrzymany, powiedzia-
łem przyjaciołom, co mają robić, jeśli tak się stanie, 
między innymi poinformować media. 

Wieczorem tego samego dnia do hotelu przyszli 
po mnie rosyjscy funkcjonariusze. Stamtąd prze-
wieźli mnie na komendę policji. Trzymali dobę, nie 
wpuszczali do mnie adwokata. O ile wiem, plan był 
taki, żeby przekazać mnie z rąk do rąk białoruskim 
służbom, nieoficjalnie. Jednak po tym, jak media 
naświetliły temat, Rosjanie zmienili plany. 

Powiedzieli, że mnie wypuszczają. Ruszyłem 
do wyjścia, ale w tym momencie znowu zostałem 
skuty kajdankami. Na głowę założyli mi kominiarkę, 
w której nic nie widziałem, a do rąk doczepili 32-ki-
logramową girię, ciężarek do ćwiczeń. Wsadzili do 
samochodu i powieźli. Bałem się, że wyrzucą gdzieś 
do wody, bo po co ciężar? Ale po czterech godzinach 
zatrzymali się i wysadzili, jak się okazało, tuż za bia-
łoruską granicą. Ściągnęli kajdanki, oddali rzeczy. 

Zdążyłem zadzwonić do znajomych, powiedzieć, 
że mnie wypuścili, i nagle zobaczyłem jadący z dru-
giej strony samochód służb białoruskich. Wyrzuci-
łem telefon i pobiegłem do lasu. 

Biegłem co sił. Trochę mnie ścigali, ale odpuścili. 
Mam dobre przygotowanie fizyczne, w ubiegłym 
roku zająłem drugie miejsce na zawodach sporto-
wych spośród wszystkich śledczych Białorusi. 

W sumie w lesie spędziłem około pięciu dni, 
byłem w różnych obwodach, próbując wydostać 
się za granicę. Nie było łatwo, bo pogranicznicy 
mieli moje zdjęcie i rysopis. Nie powiem, jak mi się 
udało, bo nie chcę podpowiadać służbom, w jakim 
kierunku pracować. Znają historię do momentu, aż 
uciekłem do lasu, i niech tak pozostanie. 

Powiem tylko, że było ciężko. Ciągły strach, czy 
złapią, bagna, przepływanie przez rzeki. Obawiałem 
się wilków, a okazało się, że bać się trzeba dzików. 
Jeden biegł prosto na mnie, ledwo zdołałem uniknąć 
zderzenia. Miałem chwile, kiedy chciałem, by mnie 
złapali. Myślałem, że zgubiłem się na amen i już ni-
gdy nie wydostanę się z lasu. Nogi odmawiały posłu-
szeństwa, bo chodziłem po 27 godzin bez przerwy, 
byłem przemoknięty, w jednej koszuli i spodniach, 
pozostałe ubrania zostały w hotelu. Doszło do 
zapalenia mięśni. Dopiero teraz powoli dochodzę 
do siebie. Gdybym nie był śledczym, nie miał wiedzy 
i fizycznego przygotowania, nie dałbym rady się 
wydostać. Kiedyś opiszę to wszystko w książce, a po 
zmianie władzy na Białorusi ją opublikuję. 

3 września znalazłem się w Polsce. Pierwsze 
kilka dni spędziłem na dworcach, tam spałem. Ku-
piłem telefon, już czwarty w tej podróży. Starałem 
się odbudować ciąg wydarzeń, zrozumieć, w jakiej 
jestem obecnie sytuacji, bo przez wiele dni byłem 
bez łączności. 

9 września poszedłem do urzędu, gdzie rejestrują 
uchodźców. Napisałem podanie, ale żadnej pomo-
cy nie dostałem. W internecie znalazłem Centrum 
Solidarności i tam mi pomogli. Znaleźli nocleg, pry-
watnego lekarza, który obejrzał moje nogi i wypisał 
antybiotyki oraz maści. Zacząłem się uczyć polskiego.

Czuję trudności adaptacyjne, bo nie znam języka, 
nie mogę zacząć pracy, póki nie zakończy się moje po-
stępowanie o przyznanie statusu uchodźcy. Nie mam 
pojęcia, ile to potrwa, ale raczej kilka miesięcy. Teraz 
jeżdżę na badania. Prześwietlenie płuc, morfologia. 

Moja specjalizacja śledczego nikomu tutaj nie jest 
potrzebna. Krążę po mieście z jednym plecakiem, 
nie mam stałego miejsca zamieszkania. Po tym, co 
przeżyłem, chcę się zatrzymać, pobyć sam ze sobą, 
wyleżeć się chociaż tydzień, a dopiero potem zająć 
się resztą spraw. Pieniędzy mam góra na dwa miesią-
ce, więc nie wynajmę mieszkania na wolnym rynku. 
Gdybym zapłacił czynsz i kaucję, to nic by mi nie 
zostało. 

Byłoby doskonale, żeby wszyscy uchodźcy 
z Biało rusi, którzy teraz przyjeżdżają, mogli od razu 
zacząć pracę, bo bez tego nie bardzo wiadomo, za 
co żyć, a u nas ludzie nie są nauczeni, by prosić. 
Liczę, że w ciągu pół roku dostanę dokumenty, 
nauczę się języka i zacznę pracować. Stać mnie na 
więcej niż praca fizyczna i takiej będę szukał. 

Czy będę mógł wrócić na Białoruś, czy zwycięży-
my, nikt w tej chwili nie wie, dlatego na razie nie my-
ślę o powrocie. Muszę zacząć żyć tutaj, od nowa. +
Kontakt z autorkami: ludmila.anannikova@agora.pl,  
wiktoria.bieliaszyn@agora.pl

Ksenia:  
– Rodziców poinformowaliśmy  
o naszym wyjeździe już z Polski.  

Wcześniej baliśmy się powiedzieć,  
bo podejrzewaliśmy,  

że nasze telefony są na podsłuchu
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UCZTA PUSZCZYKÓW
Ptasia matka cierpliwie 
dzieliła mysz na niewielkie 
porcje i sprawiedliwie podawała 
każdemu maluchowi po kolei.

Łukasz Łukasik, Magdalena Sarat

W  samym środku mroźnej zimy 
odezwał się telefon. – Jest temat, 
trzeba pojechać w Bieszczady. 
Być może jest szansa na puszczy-
ka uralskiego.

– Ale że jak? Że już, natych-
miast? 

– Nie, na spokojnie. Pojedzie-
my w marcu, rozpoznamy teren 
i najpierw namierzymy drapola 
– powiedział Czarek Korkosz, 
od lat zafascynowany sowami. 
– Odezwał się do mnie chłopak 
z Bieszczad. Ma u siebie puszczyki 
i chętnie pokaże nam teren.

Marzec się zaczął, ale pogoda 
nie zmieniła się za bardzo. Zwłaszcza w Bieszcza-
dach, gdzie ciągle zalegała ponadpółmetrowa war-
stwa śniegu. Po pokonaniu dosyć uciążliwych kilku-
set kilometrów wylądowaliśmy, jak nam się wtedy 
wydawało, na końcu świata – w leśnictwie Leszczo-
wate, gdzie mieszkał Mariusz Strusiewicz.

Przedsmak Bieszczad poznaliśmy już tego same-
go dnia, kiedy po rozpakowaniu się i gorącej herba-
cie w leśniczówce wyruszyliśmy w teren. Brnąc po 
kolana w śniegu, penetrowaliśmy kolejne fragmenty 
lasu w poszukiwaniu rewiru puszczyka. Podobno 
właśnie tu było jego stanowisko w ubiegłym roku. 
Naszym planom sprzyjało to, że urale są dość mocno 
przywiązane do swoich rewirów. Ale oczywiście 
równie dobrze mógł zmienić swoje terytorium albo 
nie przeżyć ciężkiej zimy. 

Na szczęście nie trzeba było iść daleko, żeby 
rozpocząć rozpoznanie nasłuchowe. Jeśli ural miał 
tu swój rewir, to z pewnością usłyszymy jego charak-
terystyczne, przyprawiające o gęsią skórkę basowe 
„uhuhu”, kiedy już się odezwie. 

Po mniej więcej półgodzinie oczekiwania ciszę 
przerwało pojedyncze huknięcie. A więc nadal tutaj 
jest. Nie trzeba było długo czekać, kiedy samica rów-
nież zasygnalizowała swoją obecność. Dobra nasza! 
Mieliśmy parę. Postaliśmy tak jeszcze godzinę, ale 
poza magicznym koncertem urali już nic więcej tego 
wieczoru się nie wydarzyło. Pierwsza część zadania 
została wykonana. Trzeba będzie tu przyjechać za ja-
kieś dwa miesiące na dalsze poszukiwania. Mariusz 
zresztą obiecał, że będzie miał sowy na oku.

W końcu nadszedł ten dzień, a wraz z nim wiado-
mość z Bieszczad: „Urale karmią młode”. A więc 
pakujemy sprzęt, zabieramy niezbędny ekwipunek 
i ponownie jedziemy do puszczy. 

Poranek w Bieszczadach powitał nas piękną, wio-
senną pogodą. Wczesnym popołudniem obładowani 
sprzętem fotograficznym i obozowym ruszyliśmy 
w teren z ambitnym planem spędzenia nocy w towa-
rzystwie tajemniczych ptaków. 

Samo mieszkanie sów, patrząc z perspektywy 
fotografa, było zlokalizowane idealnie. Ptaki zaanek-
towały potężny, spróchniały i złamany w połowie 
wysokości buk. Na wierzchołku pnia, w miejscu 
odłamania górnej części, znajdowało się otoczone 
sterczącymi kikutami wgłębienie i właśnie ta niec-
ka w środku drzewa stanowiła dla samicy idealne 
miejsce, by złożyć jaja. Tego typu miejsce – wypróch-
niały szczyt drzewa – jest jedną z ulubionych lokali-
zacji tego gatunku. Jedną, bo urale równie chętnie 
przystępują do lęgów w naturalnych, półotwartych 
dziuplach. Jeśli zabraknie takich zakamarków, nie 
pogardzą też opuszczonym gniazdem ptaków dra-
pieżnych, głównie jastrzębia i myszołowa. Niestety, 
największe zagrożenie dla puszczyków uralskich 
stanowi usuwanie starych, spróchniałych i dziupla-
stych drzew, a także wyrąb starych drzewostanów. 

Buk rósł na samej krawędzi stoku zsuwającego się 
w dolinę, na której dnie znajdowało się koryto wy-

schniętego potoku. Widzieliśmy tam sporo sarnich 
i jelenich tropów. Aby znaleźć się dokładnie na wyso-
kości mieszkania urali, wystarczyło stanąć nieco 
wyżej na zboczu góry. Widok na ptaki i odległości do 
nich były idealne, bez wspinania się na drzewa, uży-
wania drabin i innych sprzętów. Wystarczyło roz-
stawić namiociki, narzucić na nie siatki maskujące 
i już nas nie było. Cała akcja została przeprowadzona 
w kompletnej ciszy w kilka minut. Samica przysypia-
jąca z młodymi na gnieździe nawet na nas nie spoj-
rzała. Czuła się tutaj wyjątkowo pewnie. W końcu to 
drapieżniki, stoją gdzieś w górnej części piramidy 
pokarmowej i byle kto im nie podskoczy. 

Puszczyki uralskie to doskonali nocni łowcy, przed 
którymi wszelkie gryzonie i przysypiające ptaki 
powinny się mieć na baczności. Zdarzają się oczywi-
ście wyjątki od reguły, kiedy te duże sowy wyruszają 
na łowy również w ciągu dnia. Dotyczy to głównie 
mroźnych i śnieżnych zim, kiedy ilość pokarmu jest 
znacznie ograniczona. Wówczas można czasem 
natrafić na czatującego puszczyka, który wytrwale 
przesiaduje na samotnym drzewie czy słupie stoją-
cym w sąsiedztwie otwartej przestrzeni. Jest w sta-
nie zlokalizować gryzonia ukrywającego się nawet 
30 centymetrów pod śniegiem. 

Miałem wrażenie, że minęło zaledwie kilka 
sekund, kiedy z letargu wyrwało mnie pojedyncze 
głośne huknięcie samca w pobliżu naszych stano-
wisk. Niemal natychmiast z gniazda odpowiedziała 
mu samica. Powoli już zaczynało się ściemniać, ale 
w wizjerze aparatu bardzo wyraźnie widziałem ją, 
jak ożywiona zerwała się z gniazda i przeleciała na 
najbliższe drzewo. Najprawdopodobniej właśnie 
tam samiec oczekiwał na nią z upolowaną zdobyczą. 
Na potwierdzenie tych domysłów po chwili z gąsz-
czu wyleciała pani puszczykowa, trzymając w dzio-
bie sporego nornika. W momencie, kiedy lądowała 

z nim na szczycie złamanego pnia, zrobiłem pierw-
szą serię zdjęć. Odpowiedzią na jej powrót z kolacją 
były przeraźliwe pisk i jazgot siedzących w gnieździe 
piskląt. Nie zważając na to, ptasia matka cierpliwie 
dzieliła mysz na niewielkie porcje i sprawiedliwie 
podawała każdemu maluchowi po kolei. 

Szybko zerknąłem na wyświetlacz aparatu, żeby 
sprawdzić, czy w ogóle coś wyszło z tej pierwszej 
akcji. A niech to! Ale się ustawiłem! Jeden z odstają-
cych na szczycie pnia kikutów dokładnie przesłaniał 
sylwetkę lądującego na gnieździe ptaka. Było już za 
późno, ale następnego wieczoru odsunę się trochę 
w lewo, trochę niżej, a wtedy będzie idealnie. Pusz-
czyki polowały i karmiły młode do pierwszej w nocy. 
Potem nastąpiła przerwa. Dobra pora, żeby w końcu 
trochę się przespać. Że też te jelenie spać nie mo-
gą. Ciągle coś dreptało na dnie doliny, szeleszcząc 
suchymi, zeszłorocznymi liśćmi. Nie były to jednak 
dźwięki, które mogłyby przeszkodzić w opatuleniu 
się w ciepły śpiwór i odpłynięciu do krainy marzeń. 

Po południu ponownie znaleźliśmy się na dobrze 
już znanym szlaku prowadzącym do naszej bazy. 
Wszystko stało na miejscu, a samica jak zwykle 
przysypiała, pilnując maluchów. Trzeba było tylko 
szybko przestawić mój namiot. Z nowej pozycji mia-
łem w końcu taki widok, jakiego brakowało mi przez 
cały wczorajszy wieczór. 

Niemal o tej samej porze samiec dał znać o swojej 
obecności, a samica podleciała odebrać zdobycz. 
Tym razem nic mi już nie przeszkadzało i zdjęcia 
wracającej z pokarmem pani puszczykowej wycho-
dziły dokładnie takie, jak chciałem. 

Samiec przylatywał często i przynosił różne ofiary, 
a młode, mimo że zaspokoiły pierwszy głód, ciągle 
tak samo łapczywie rzucały się na podawane im 
porcje. Straszne z nich żarłoki. Wyraźnie można 
było też zauważyć różnicę w wielkości poszcze-
gólnych piskląt. Drapieżniki wysiadują jaja już po 
złożeniu pierwszego, a młode klują się w kolejności 
zniesienia, stąd ta różnica w ich rozmiarach. W tym 
przypadku jednak najmłodszy zdecydowanie nie 
oznaczało najsłabszy. Miniaturowy skrzat równie 
wojowniczo co starsze rodzeństwo dopominał się 
o swój kawałek. Samiec latał, polował i regularnie 
przynosił świeże dostawy, żeby zaspokoić apetyt 
swojej rodziny. 

Około pierwszej podobnie jak dzień wcześniej 
wszystko ucichło. Pół godziny później na dnie doli-
ny, w korycie wyschniętego strumyka, zaszeleściły 
suche liście. Pewnie znowu jelenie wybrały się na 
nocną wycieczkę, a nawet zaczęły się przemieszczać 
po zboczu, całkiem niedaleko nas. Tylko dlaczego 
pień jakiegoś spróchniałego buka zaczął tak niepo-
kojąco trzeszczeć? No i ten dziwny zapach. Jelenie 
piżmo tak nie pachnie. To bardziej jak jakaś padlina 
czy coś podobnego. Spróchniały pień natomiast 
trzeszczał coraz bardziej i nagle łup! Drzewo się 
zwaliło. Ale przecież nie było najmniejszego nawet 
podmuchu wiatru. 

– Panowie, żarty się skończyły – usłyszałem 
konspiracyjny głos Czarka. – Mamy tu misia w towa-
rzystwie. 

O, cholera! Jak to misia? W tempie błyskawicz-
nym opuściłem ciepły, puchowy śpiwór, rezygnując 
z długiego wiązania wojskowych butów. Zabrałem 
tylko aparat ze statywu i już chwilę później siedzia-
łem w towarzystwie równie niepewnych sytuacji 
kolegów. W razie czego mieliśmy silną latarkę. Może 
to go zniechęci. Niedźwiedź jednak widocznie nie 
zamierzał nas pożreć żywcem, bo nadal trzymał 
dystans, ciągle drepcząc na dnie doliny. W końcu 
wszystko ucichło. Skoro jednak postanowił zama-
nifestować swoją siłę, powalając spróchniały buk, 
mieszanka naszych zapachów musiała nieźle po-
drażnić jego nozdrza. Niby było już cicho, ale kto 
wie, czy nie zaplanował obejść góry i podkraść się 
z drugiej strony?

Do rana nikt z nas nie zmrużył oka, a pierwsze 
oznaki świtu powitaliśmy z prawdziwą ulgą. Zado-
woleni z faktu, że wszyscy jesteśmy w stanie niena-
ruszonym, zwinęliśmy obóz i ruszyliśmy do naszej 
kwatery. 

Następnego dnia podleśniczy zameldował ojcu 
Mariusza, że namierzył tropy całkiem sporego sam-
ca, który od jakiegoś czasu kręcił się po okolicy. +
Tytuł i skróty od redakcji

• Puszczyk 
uralski  
(Strix uralen-
sis)  
FOT. ŁUKASZ ŁUKASIK

• Książka Łu-
kasza Łukasika 
i Magdaleny 
Sarat „Łosie 
w kaczeńcach. 
O czym milczy 
Biebrza” ukaże 
się 30 września 
w Wydawnic-
twie Poznań-
skim
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NIE POTRAFIĘ
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Tego się nie spodziewałeś, co? Mówisz: „nimfoman-
ka”, myślisz: „ładna, chuda, żądna przygód dziewczy-
na”. W pończochach albo kabaretkach, na szpilkach. 
Rozwiane włosy, czerwone usta i wyuzdane spojrze-
nie. Ludzie wciąż tak myślą. Nie zmienił tego nawet 
głośny film Larsa von Triera, który całemu światu 
pokazał, do czego prowadzi takie uzależnienie.

Film znam na pamięć. Z jednej strony traktowa-
łam go jak terapię, a z drugiej oglądałam, bo mnie 
podniecał. Głównej bohaterce trochę współczułam 
i trochę zazdrościłam. Bo jest ładna, odważna i może 
sobie pozwolić na te wszystkie romanse. Kiedy ona 
kocha się z kolejnym facetem, ja jestem z nimi, jak 
w trójkącie, przy zgaszonym świetle, przed ekranem. 
To lepsze niż porno, z którym spędziłam całe lata. 
Tu oprócz erotyki jest stan umysłu bohaterki. Kiedy 
oglądam film, jesteśmy w tym razem. Ja i ona, ona 
i ja. Nasze potrzeby, bóle, nasz smutek i nasza samot-
ność. Z orgazmem próbuję wytrzymać, tak byśmy 
skończyły równo. Krzyczymy razem i tak samo 
ściskamy poduszkę. A potem też czujemy to samo. 
Pustkę i wstyd.

BASIA:  
NIGDY NIE ROZEBRAŁAM SIĘ 
PRZED FACETEM
Nie wygląda jak bohaterka z von Triera. Ma 35 lat. 
Kiedy rozmawiamy online, ma na sobie brązowy 
wełniany sweter i ciemnozielone spodnie. Włosy nie-
zgrabnie związane w kucyk, delikatnie pomalowane 
oczy, żadnej biżuterii. Nie lubi się wyróżniać. Od 
dziecka nie lubi też: szkolnych akademii, odpowia-
dania przy tablicy, skakania przez kozioł na wuefie, 
siadania w pierwszej ławce, sikania w publicznych 
toaletach, pytania obcych o drogę, zebrań w pracy 
i ludzi, którzy głośno się śmieją.

Kiedy miała pięć, może sześć lat, w pokoju ro-
dziców oglądała bajki. Któraś musiała ją bardzo 
znudzić, bo zaczęła otwierać szafki i grzebać w szu-
fladach segmentu. Z tej, w której ojciec trzymał 
bieliznę, wyciągnęła kolorową gazetkę ze śliskiego 
papieru. W środku były rozkraczone gołe kobiety 
z owłosionymi kroczami. Tych włosów przestraszyła 
się najbardziej. Odłożyła gazetę i szybko zamknęła 
szufladę. Ale kilka dni później, kiedy taty nie było, 
a mama w kuchni robiła obiad, Basia znów zajrzała 
do środka.

Do gazet sięgała coraz częściej. Na początku 
z ciekawości, potem, jako dojrzewająca dziewczyna, 
z podniecenia. W szufladzie był zawsze jeden egzem-
plarz. Co dwa-trzy tygodnie stary znikał i pojawiał 
się nowy. Basia nie wie, czy ojciec je wyrzucał, czy 
składował w piwnicy, ale kiedy przejrzała już wszyst-
ko z jednego numeru, nie mogła się doczekać na 
kolejny. Oprócz obrazków były też teksty, erotyczne 
mini opowiadania. One ciekawiły ją najbardziej. 

Potem rodzice kupili jej komputer, a w szkole pod-
słuchała kolegów, którzy mówili o filmach porno 
w internecie. Nigdy nie kręciła jej twarda pornogra-
fia. Nie lubi patrzeć na narządy rozrodcze ani sam 
akt miłosny. Na początku jeden z popularnych serwi-
sów w dziale „Erotyka” miał grę online, która pole-
gała na układaniu puzzli z seksownym obrazkiem. 
Spędzała z nią niemal każdy wieczór. Podniecała się 
tym, że musi włożyć dużo wysiłku, żeby odkryć, co 
jest na końcu.

Tak samo z filmami. Większość darmowych stron 
pornograficznych ma zakładki z kategoriami. Basia 
zwykle wybiera tę z hasłem „soft porn”, w których 
kobieta jest traktowana przez mężczyznę łagodnie 
i delikatnie, jak w prawdziwej miłości. Faceci są 
czuli, kobiety ubrane w seksowną bieliznę, nie jęczą 
mechaniczne, tylko wzdychają z rozkoszy, a w tle gra 
delikatna muzyka. Basia otwiera w kolejnych zakład-
kach przeglądarki kilka filmów i zaczyna selekcję. 
Żeby facet był przystojny, sceneria najbliższa jej 
otoczeniu i żeby film trwał ok. 30 minut. Tyle zwykle 
potrzebuje. Włącza film, na stoliku stawia lampkę 
wina i zaczyna relaks. Takie wieczory najpierw orga-
nizowała sobie raz na tydzień. Po dwóch miesiącach 
siadała przed komputerem trzy razy w tygodniu, 
a potem relaks był codziennie.

Dziś nie umie przestać myśleć o erotyce. Pracu-
je w dużym biurze w księgowości. W tym samym 
pokoju jest jeszcze sześć dziewczyn. Jeśli Basia ma 
czas, bierze telefon, wychodzi do toalety i siadając 
na kibelku, jedną ręką trzyma telefon z włączonym 
filmem, a drugą się onanizuje, ale czasem pracy jest 
za dużo i nie można wyjść na dłużej. Wtedy włącza 
film bez dźwięku i stawia telefon przed monitorem, 
tak by koleżanki z biura myślały, że pracuje. A ona, 
jak gdyby nigdy nic, zaczyna relaks.

Basia nigdy nie rozebrała się przed facetem. Na-
wet przed Pawłem, sympatycznym i w miarę przy-
stojnym brunetem, z którym spotykała się po pracy. 
Może był trochę niezgułą, potykał się o własne nogi 
i nie umiał porządnie zawiązać krawata, ale w Basię 
patrzył jak w obrazek. Pracowali w jednym biurze. 
Któregoś dnia zostali po pracy, Paweł przyniósł su-
shi, a po sushi zabrał ją na wino. Po kilku randkach 
zaprosiła go do siebie. Wcześniej z laptopa usunęła 
historię przeglądania, kupiła pachnące świeczki i ko-
ronkowe majtki. Kiedy zaczęli się całować, nagle się 
rozpłakała i wyrzuciła Pawła za drzwi. Jego kieliszek 
rzuciła do zlewu, swój napełniła do końca, włączyła 
ulubiony film i miała orgazm równo z główną boha-
terką.

CIERPI 400 TYSIĘCY KOBIET
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
w Radzimowicach działa od 30 lat. Leczy uzależ-
nionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i seksu. 

Natalia Smogulecka pracuje z seksoholikami. – Przez 
kilka pierwszych lat z problemem uzależnienia od 
czynności seksualnych zwracali się do nas głównie 
mężczyźni. Z roku na rok kobiet jest więcej – mówi 
psychoterapeutka. – Przychodzą, kiedy czują, że 
przekroczyły czerwoną linię. Jedna z pacjentek 
zwróciła się po pomoc po tym, jak od kilku tygodni 
nie wyszła z domu, przestała odbierać telefony, nie 
robiła nic innego, tylko oglądała pornografię i się 
masturbowała. Kolejna przyszła, bo mąż zobaczył na 
jej telefonie wiadomości do innych mężczyzn. Byli 
szczęśliwym małżeństwem, mieli dzieci. Ona przez 
kilka lat doskonale ukrywała, że zdradzała go kilka 
razy w miesiącu. Kolejna wykonywała zawód za-
ufania społecznego. W wyniku uzależnienia szybko 
wchodziła w krótkie relacje oparte tylko na seksie. 
Zwróciła się po pomoc po tym, jak uwiodła księdza.

Szacuje się, że w naszym kraju na seksoholizm 
cierpi ok. 2 mln osób. Kobiety stanowią ok. 20 proc. 
wszystkich uzależnionych. Natalia Smogulecka 
zaznacza, że wyrażenie „uzależnienie od seksu” 
to tylko skrót, pod którym kryje się zbiór różnych 
kompulsywnych (przymusowych) zachowań, które 
zaczynają odgrywać najważniejszą rolę w życiu 
uzależnionego, np. masturbacja, oglądanie porno-
grafii lub erotyki, flirtowanie, uwodzenie, uporczywe 
fantazjowanie, rozbieranie się przed kamerą, upra-
wianie seksu np. z nieznajomymi lub odbywanie nie-
bezpiecznych stosunków seksualnych czy cyberseks.

– U wielu pacjentek początkowo zachowania 
seksualne pojawiają się jako metoda rozładowania 
napięcia, np. po ciężkim dniu pracy lub przykrej 
sytuacji – mówi Natalia Smogulecka. – Potem zacho-
wania się nasilają i towarzyszą im uczucia bezwar-
tościowości, pustki, wstydu. Wiele pacjentek mówi, 
że po kolejnym stosunku czy masturbacji idzie pod 
prysznic, żeby zmyć z siebie to, co zrobiły. Konse-
kwencje mogą być tragiczne. Od zerwanych więzi, 
izolacji, stanów depresyjnych, przez myśli samobój-
cze, aż do aborcji, ryzyka chorób wenerycznych lub 
narażania się na zagrożenie życia albo zdrowia ze 
strony partnera.

INA:  
POTRAFIĘ TYLKO KALECZYĆ
– Wydawało mi się, że robię im wszystkim na złość. 
Tym, że tak z nimi sypiam i zostawiam bez słowa. 
Jakbym na każdym facecie chciała się zemścić 
– mówi Ina i energicznie podwija rękawy flanelo-
wej koszuli w różowo-czarną kratę. Na rękach, od 
łokci do nadgarstków, prawie nie widać jej skóry. Jej 
najlepsza przyjaciółka wyrasta tuż nad kciukiem. 
Przez przedramię, łokieć, bark i obojczyk wspina 
się po lewej, oplata szyję i schodzi po prawej ręce aż 
do nadgarstka. Wytatuowana długa na ponad metr 
róża na tle mrocznego ogrodu. – Ta moja jedyna 

Coraz więcej uzależnionych od seksu

Basia włącza na telefonie film porno, wycisza dźwięk, a aparat stawia przed monitorem, 
tak by koleżanki z biura myślały, że pracuje. A ona, jak gdyby nigdy nic, zaczyna relaks
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kaleczyć
powierniczka – mówi Ina. – Obie jesteśmy mistrzy-
niami uwodzenia, ale nie potrafimy kochać, umiemy 
tylko kaleczyć.

Ina pierwszego faceta skaleczyła w liceum. Miała 
16 lat, on był dwa lata starszy. Po szkole krążyły 
plotki, że się w niej zakochał, ale był zbyt nieśmiały, 
by się do tego przyznać. Na studniówkę zaprosił ją 
mailem. „Chętnie” – odpisała. Przyszedł z kwiata-
mi i bombonierką, a na imprezę zawiozła ich jego 
mama. Ina upiła się już o 22. Zaciągnęła go do toa-
lety i rozebrała. Wszystko trwało może pięć minut, 
zostawiła go w ubikacji, wyszła bez słowa i wyłączy-
ła telefon.

Na swojej studniówce zrobiła to samo z kolegą 
z równoległej klasy. Wtedy nikt się temu nie dziwił, 
bo Ina miała już ksywę „cichodajka”.

Skaleczyła też Marka, którego poznała na dysko-
tece. Był 15 lat starszy, żalił się, że nie układa mu się 
z żoną i szuka kogoś, z kim będzie mu miło. Umó-
wili się na stałą współpracę. Spotykali się w hotelu, 
Marek zawsze wysyłał jej adres i miejsce SMS-em. 
Jeśli termin jej odpowiadał, odpisywała: „OK”. Za 
spotkanie płacił jej 300 zł, na randki umawiali się 
dwa-trzy razy w miesiącu. Któregoś dnia Ina popro-
siła go o zapłatę za kilka spotkań z góry, mówiła, że 
potrzebuje na kurs. Dał jej 2 tys. Zmieniła numer 
i więcej go nie widziała.

Na studiach facetów łowiła na Tinderze. To naj-
popularniejsza aplikacja randkowa na świecie. Jej 
użytkownicy dzielą się na szukających niezobowią-
zującego seksu i tych, którzy liczą na dłuższe znajo-
mości. Ina na swoim profilu zamieściła trzy zdjęcia, 
na jednym jest w samej bieliźnie. W opisie wpisała: 
„Tylko ONS” [skrót od ang. One Night Stand, czyli 
przygoda na jedną noc]. Na próbę przewinęła w pra-
wo 10 kolejnych zdjęć mężczyzn. Po 20 minutach 
sięgnęła po telefon. Wszyscy faceci chcieli się z nią 
spotkać. Wybierała tych przystojniejszych, głównie 
brunetów, podobnych do „wujka”.

W trakcie studiów dorabiała w restauracji jako 
kelnerka. Na warszawskim Ursynowie wynajęła 
kawalerkę w starym bloku. Właścicielka za granicą, 
sąsiedzi nie mogli się skarżyć. Choć mieli na co. 
Chłopaków na seks zapraszała co kilka dni. Potem 
mogli zostać tylko na papierosa. Byli tacy, którzy 
chcieli się jeszcze przytulać i całować, ale od razu 
mówiła, że nie z nią takie ckliwości. Któregoś dnia 
pod drzwiami do mieszkania zobaczyła kartkę 
z napisem: „Precz z dziwkarstwem w naszym bloku”. 
Wiedziała, że to starsze małżeństwo z mieszkania 
obok. Następnego dnia rano znalazła w internecie 
najdłuższy darmowy film porno, podłączyła głośniki, 
przyłożyła je do ściany sąsiadującej z ich mieszka-
niem, włączyła na cały regulator i wyszła na zajęcia. 
Film trwał prawie trzy godziny. Już myślała, że 
sąsiedzi się poddadzą, ale następnego dnia obudzili 
ją apelem jasnogórskim w Radiu Maryja.

Rok temu wyjechała z koleżanką na urlop do 
Hiszpanii. Były razem w pokoju. Pierwszej nocy Ina 
wymknęła się z niego i poszła do hotelowej restaura-
cji. Przy stoliku siedziało dwóch Holendrów. Przysia-
dła się do nich, postawili jej drinka. 20 minut później 
z obydwoma uprawiała z seks w ich pokoju.

Ostatnio próbowała to wyliczyć. Średnio dwóch 
facetów w miesiącu razy 12 miesięcy razy pięć lat. To 
około 100 facetów. Z tyloma przespała się na stu-
diach. Kolejne pięć lat po uczelni i kilkunastu wcze-
śniej, w liceum. To razem ponad 200 facetów. Do 
żadnego Ina nie poczuła nic więcej prócz fizycznego 
pociągu. Myśli o seksie nachodzą ją wszędzie. W pra-
cy musi się opanować, ale zdarzało się, że musiała 
wychodzić do toalety, żeby sobie ulżyć. Tego samego 
wieczoru szła na dyskotekę, wypijała trzy shoty 
i na parkiecie szukała kolejnego faceta. Wyuzdane 
spojrzenie, krótki zmysłowy taniec i ręka w spodnie. 
Nie musiała się bardziej starać. Większości facetów 
to wystarczało. Szli do toalety albo jechali taksówką 
do jej kawalerki.

Matka Iny nie żyje, bo pięć lat temu dostała 
zawału. Ina mówi, że to z przepracowania. Była 
pielęgniarką, na dyżurach spędzała po 14 godzin, 
a ojciec i tak przepijał połowę jej pensji. Kiedy córka 
miała kilka lat, a matka brała nocne dyżury w szpi-
talu, ojciec zapraszał „wujka” na wódkę. Nie byli 
rodziną. To kolega ojca z pracy, ale kazali Inie tak 
się do niego zwracać. – Jak tam, Paulinka, w szkole? 
Masz chłopaka? – pytał „wujek” po trzecim kieliszku. 
Ojciec miał słabszą głowę, często zasypiał pierwszy, 
pijany w sztok. Wtedy „wujek” po cichu przychodził 
do pokoju Paulinki i kładł się obok. Ze strachu nie 
mogła się ruszyć, udawała, że śpi.

TRZY MECHANIZMY 
UZALEŻNIENIA
Patrick Carnes to jeden z największych na świecie 
autorytetów seksuologii. Kieruje działem uzależnień 
seksualnych w ośrodku The Meadows w Arizonie. 
Napisał 11 książek na ten temat, jedną można znaleźć 
w Polsce. „Don’t Call It Love” w polskich księgar-
niach występuje jako „Od nałogu do miłości”.

W 1991 r. naukowiec przebadał 900 osób uzależ-
nionych od seksu. Odkrył, że 82 proc. z nich były 
wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie. Spraw-
cami przemocy byli rodzice, sąsiedzi, współpracow-
nicy lub znajomi rodziców. W raporcie po badaniu 
naukowiec pisał, że w niektórych rodzinach nie było 
jawnej przemocy, ale panowała w nich „seksualna 
atmosfera”. Jej elementami były: dostępność publi-
kacji o charakterze seksualnym, częste komentarze, 
brak prywatności w łazience lub sypialni. Ponad 
połowa przebadanych przez niego seksoholików po-
chodziła z rodzin o sztywnych regułach, chłodnych 
emocjonalnie. W takich rodzinach rozmowy o seksie 
mogły być uważane za nieakceptowane.

W Polsce z kobietami uzależnionymi od seksu, 
które w dzieciństwie padły ofiarą przemocy sek-
sualnej, pracuje prof. Maria Beisert, kierowniczka 
Zakładu Seksuologii Klinicznej i Społecznej Wydziału 
Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu oraz 
studiów podyplomowych seksuologia kliniczna, 
wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Seksuolo-
gicznego. – Moje pacjentki są m.in. uzależnione od 
ryzykownych zachowań seksualnych, pornografii 
i masturbacji, przy czym tego typu zachowania 
często zagrażają ich zdrowiu i życiu. Masturbują się 
przedmiotami, które okaleczają skórę, dochodzą do 
orgazmu, przyduszając się lub podtapiając, momen-
tami tracąc przytomność. Stymulują się pornografią 
ze scenami brutalnymi i krzywdzącymi. A robią to 
w odpowiedzi na wczesnodziecięce urazy, bo rozkosz 
kojarzy im się z bólem – zaznacza seksuolożka. – Pra-
cuję też z kobietami, które muszą szukać seksualnych 
partnerów, nawet żyjąc w szczęśliwym związku. Jed-
na z pacjentek, kiedy wyjechała na wakacje z rodziną, 

Ina chłopaków na seks zapraszała co kilka dni.  
Potem mogli zostać tylko na papierosa.  

Byli tacy, którzy chcieli się jeszcze przytulać i całować,  
ale od razu mówiła, że nie z nią takie ckliwości
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już pierwszego dnia zostawiła dzieci i męża 
na plaży, oddaliła się od nich, by błyska-
wicznie znaleźć przypadkowego partnera 
i odbyć z nim stosunek, po czym wróciła do 
rodziny, odprężona i uspokojona na pewien 
czas. W przypadkach tak daleko posunię-
tych uzależnień obietnice typu „już więcej 
tego nie zrobię” nie wystarczają – dodaje.

Psycholożka zaznacza, że istnieją trzy 
mechanizmy, które powodują, że ofiary wy-
korzystywania seksualnego w dzieciństwie 
łatwo uzależniają się od seksu. – Pierwszy 
polega na tym, że oprawca, wykorzystując 
dziecko w sposób nieinwazyjny, związany 
z przyjemnością, uczy je, iż jedyną gratyfi-
kacją w życiu jest przyjemność seksualna. 
Wytworzony schemat kojarzący wszelką 
przyjemność z przyjemnością seksualną, 
by czuć się dobrze, wystarczy tylko powtó-
rzyć. Nie ma potrzeby wtedy próbować 
przyjemności płynącej z biegania, zabawy 
czy z kontaktów z rówieśnikami. Kiedy 
kończy się relacja dziecka z oprawcą, ofiara 
często poszukuje takiej samej stymulacji 
wśród innych osób. Drugi mechanizm 
polega na odbieraniu ofierze wolności 
i prawa do wyboru, a przez to zaburzeniu 
jej kontroli nad własnym życiem. Wtedy 
dojrzewająca lub dorosła kobieta, chcąc 
podnieść własną samoocenę i pozornie 
odzyskać nad sobą kontrolę, będzie szukać 
kolejnych takich kontaktów seksualnych, 
w których teraz ona dyktuje warunki 
i ona kontroluje innych. I – co ważne – nie 
wiążąc się z przygodnymi partnerami, ale 
traktując ich przedmiotowo, wyłącznie 
jako instrument zaspokojenia.

Trzeci mechanizm związany jest z głę-
bokim urazem. Zachodzi w sytuacjach, 
kiedy ofiara wykorzystywana jest w sposób 
surowy i długotrwały, co wiąże się z mie-
szanką smutku, złości, poczucia winy, lęku, 
rozpaczy i gniewu. Dziecko nie może ich 
wyładować, bo jest zmuszone do utrzy-
mania tajemnicy. Taki stan powoduje, że 
jedynym narzędziem wyładowania napię-
cia jest orgazm, bo w ten sposób często 
kończyło się napięcie związane z wykorzy-
stywaniem w dzieciństwie.

AGATA:  
BRAŁAM ŻYLETKĘ I CIACH.  
ZA KARĘ
– Pamiętam scenę z dzieciństwa. Przyje-
chały koleżanki ze szkoły, bawiłyśmy się na 
łóżku. W pewnym momencie przeniosły 
się na dywan i zajęły sobą, a ja zostałam 
sama. I od razu zaczęłam się dotykać. Taka 
reakcja na odrzucenie. To musiało trwać 
kilka dobrych chwil, bo otrzeźwiałam 
dopiero, jak usłyszałam głos koleżanki: 
„Agata, co ty robisz?”.

Kiedy była nastolatką, jej mama pro-
wadziła sklep spożywczy. Po lekcjach 
w liceum Agata jechała do niej i pomagała 
wystawiać towar. Do domu wracała o 23. 
Nieraz było, że nie wytrzymała. Szła na 
zaplecze i wkładała ręce w spodnie, żeby 
sobie ulżyć. To samo w kolejnych pracach. 
Kiedy była w biurze, a naszła ją nagła 
ochota, nawet nie zamykała drzwi. Jakby 
ktoś akurat wszedł, mógłby zauważyć. 
„Nieważne, jakoś się człowiek wytłumaczy” 
– myślała. Na zajęciach na studiach też nie 
mogła się skupić. Ciągle patrzyła na krocze 
wykładowcy i wyobrażała sobie, jak upra-
wia z nim seks.

– Z czasem fantazjowanie zastąpiłam 
pornografią – opowiada. – Zaczęło się od 
zwykłych filmów z rozbieranymi scenami. 
Nie interesowało mnie, co tam się dzieje, 
przewijałam tylko na seks i oglądałam 
te sceny w kółko. Potem odkryłam filmy 
erotyczne, ale później już na całego. Wy-
bierałam te brutalne, seks zbiorowy, gwałt, 
BDSM. Nieraz było, że cały dzień przed 
komputerem siedziałam. Nawet przed 
egzaminem inżynierskim. Zamiast się 
uczyć, całą sobotę z pornosami. W kółko 
i w kółko. Po takim maratonie zawsze przy-
chodziła depresja. Brałam żyletkę i ciach, 
po rękach. Za karę.

Agata dotąd nie miała żadnego faceta.

– Był taki jeden, na studiach, miałam 
poczucie, że daje sygnały, ale nic z tego nie 
wyszło, a wręcz przeciwnie, bo koleżanka, 
której o tym powiedziałam, sprzątnęła 
mi go sprzed nosa – mówi Agata. To było 
z dziesięć lat temu.

– Marzę o normalnym, prawdziwym 
związku. Jestem religijna, wiara i ducho-
wość są dla mnie ważne. Chyba tylko dzięki 
temu całkiem się w tym nie pogrążyłam. 
Chociaż diabeł mnie kusił. Podpowiadał, że 
ja do Kościoła nie pasuję, że łatwiej byłoby 
nie wierzyć. Wtedy mogłabym robić, co 
chcę, z byle kim i byle gdzie, bez wyrzutów 
sumienia. Ale Bóg był silniejszy – przyznaje.

Do pierwszego psychologa poszła 
z podejrzeniem depresji. Drugi rok tera-
pii, o pornografii i masturbacji ani słowa. 
Powiedzieć o tym, że codziennie ogląda 
filmy z gwałconymi kobietami? O tym, że 
nie może wytrzymać dwóch dni bez porno-
grafii i masturbacji? Przecież pomyślałby, 
że jest szmatą.

Do tamtego dnia, kiedy Agata przełama-
ła wstyd i postanowiła, że zrobi to w końcu 
z facetem. „Sprzedam dziewictwo” – wpi-
sała w Google’a. Pierwsze ogłoszenie. Facet 
chciał kupić seks z dziewicą, obiecywał, 
że będzie „miło i delikatnie”. Zaoferował 
500 zł. Agata napisała mu w mailu, że jest 
zainteresowana i że może to zrobić za 
darmo. Poprosił o jej zdjęcie. – Otrzeźwia-
łam w ostatniej chwili. Gdybym to zrobiła, 
straciłabym resztki godności. Na następnej 
sesji powiedziałam o tym psychologowi. 
Zasugerował, że powinnam w końcu zrobić 
coś dla siebie i oddać się facetowi. Wyszłam 
wściekła i załamana. Człowiek, któremu 
po raz pierwszy opowiedziałam o wszyst-
kim, po prostu mnie zlał. Na kolejnej sesji 
powiedziałam mu o mojej złości. Odpo-
wiedział: „Wiedziałem, że i tak pani tego 
nie zrobi”.

Agata znalazła ośrodek w Radzimowi-
cach. Pojechała na konsultację, przez rok 
brała udział w terapii, a w końcu przyjecha-
ła na trzytygodniowy pobyt. – Terapia była 
dla wszystkich, alkoholików, narkomanów, 
wśród uzależnionych od seksu byłam 
jedyną kobietą – wspomina. – Miałam kry-
zysowe dwa dni. Nosiło mnie, myślałam, że 
nie wytrzymam. Nawet poprosiłam dyżur-
nego terapeutę, żeby telefon mi zabrał, bo 
czułam, że zaraz pójdę do łazienki i od-
palę porno. Wyszłam wtedy na zewnątrz 
i klęknęłam na śniegu. „Boże, daj mi siłę!” 
– krzyknęłam.

Od powrotu z ośrodka Agata zachowała 
abstynencję przez rok. Nie oglądała porno 
i kontrolowała masturbację, bo chodzi nie 
o to, żeby całkiem z niej zrezygnować, tylko 
żeby umieć się kontrolować.

– A potem przyszła pandemia, wylą-
dowałam sama w domu, bez pracy, bez 
niczego, co mogłoby zająć myśli – mówi 
Agata. I dodaje: – Poczułam się samotna 
i niepewna, a pornografia sprawia, że na 
chwilę o tym zapominam.

LECZENIE ZE SPONSOREM
– Ostatni raz policzyliśmy się w marcu. 
W całej Polsce jest nas 555. Kobiety sta-
nowią 7 proc. – mówi Marcin (imię zmie-
nione), członek Wspólnoty Anonimowych 
Seksoholików odpowiedzialny m.in. za 
kontakt z dziennikarzami.

Wspólnota powstała w 1979 r. w USA 
wśród anonimowych alkoholików. Niektó-
rzy z nich zauważyli u siebie uzależnienie 
krzyżowe: od alkoholu i seksu. Wspólnota 
ma dziś struktury w 60 krajach świata, 
pierwsze mityngi w Polsce odbyły się 
w 2004 r. – Jesteśmy ruchem społecznym, 
samopomocowym. Opieramy się na za-
łożeniach wspólnot anonimowych alko-
holików – zaznacza Marcin. – Do sukcesu 
prowadzi nas metoda 12 kroków, a za cel 
uznajemy życie w trzeźwości seksualnej 
zdefiniowanej jako wolność od wszelkich 
zachować autoseksualnych oraz seksual-
nych z kimkolwiek oprócz współmałżonka. 
Dla osób poza małżeństwem oznacza to 
całkowitą abstynencję – zaznacza.

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 34031259
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– Postanowiłem, że na swoje sześć-
dziesiąte urodziny pojadę rowerem 
do Berlina i wrócę.

– Dlaczego do Berlina?
– Pan jest inteligentny, panie Mariu

szu, niech pan odgadnie. Otóż pochwa
liłem się przyjacielowi z Gorzowa, że na 
sześćdziesiątkę chcę jechać rowerem 
270 kilometrów do ciotki w Świno
ujściu i wrócić. On na to: „Jedź do Berli
na, to z Szubina tylko 340 kilometrów”. 
Powiedziałem: „Dobra, na Berlin!”. 

Niestety, ja akurat nie byłem dość 
inteligentny. Nie wziąłem mapy pa
pierowej. Uległem wzorcowi naszych 
czasów i, proszę pana, miałem tylko 
smartfon z mapami Googla’a. Smart
fon się zepsuł. Padł w nim internet i za 
żadne skarby nie chciał się aktywować. 
A ja nie znam słowa po niemiecku! 
Tylko „Hände hoch”, czyli „ręce do gó
ry”! W innych językach też nie bardzo. 
I jeszcze nie znam za dobrze znaków 
drogowych. I tam się wciąż jedzie pod 
wiatr, bo 70 procent wiatrów jest z Nie
miec! Patrzę: starszy gość na rowerze. 
Mówię: „Berlin, Berlin” i takie bez

radne ruchy robię. Pomógł. Coś nade 
mną czuwało i miałem w telefonie 
zrzut rezerwacji w jednym hotelu po 
drodze. Taka babka w średnim wie
ku na rowerze mówi, że tam nie ma 
hotelu. Ja jej pokazałem tę rezerwa
cję, zakręciła rowerem, jechała teraz 
w przeciwnym kierunku, niż chciała, 
ale przeprowadziła mnie przez całe 
miasto, którego nazwy nie pamiętam, 
bo nie mam głowy do nazw. Dopro
wadziła mnie. Cmoknąłem ją w rękę. 
Była zaskoczona, widziałem, że to 
nieznany jej zwyczaj, ale chciałem się 
jakoś odwdzięczyć. Chyba dobrze się 
odwdzięczyłem, co pan myśli? 

Ja tu śmierdzący, spocony, ledwo 
żyłem, a w tym hotelu remont. Nie 
działa! Jakaś grupa stała nie za cie
kawa, ale nim zostałem dyrektorem 
biblioteki w Szubinie, to byłem między 
innymi socjoterapeutą. Wytypowałem 
jednego człowieka z grupy, że może 
mi pomóc. Pan sobie wyobraża, że on 
zadzwonił do Polki, którą znał, a ona 
pomogła mi przez jego telefon znaleźć 
pensjonat? Tyle że okazał się domem 
schadzek. Akurat nikogo tam nie było. 

I teraz pan posłucha: nieznana 
mi Polka podała kod do pensjonatu, 
w którym nie było nikogo, a w schowku 
był klucz. Otworzyłem sobie, wyspałem 
się. Obcy ludzie bardzo mi zaufali. Na 
stole miałem rano zostawić 25 euro, to 
byłem tak wzruszony tym zaufaniem, 
że zostawiłem 30 i w drogę! Ale dokąd? 
Gdzie ten Berlin? Miotałem się. Jakaś 
firma samochodowa, myślę, co ich 

obchodzę, a straszy pan zaprosił mnie 
do kanciapy i na migi pokazał: mam 
usiąść przy jego komputerze. Znala
złem mapę. On mi ją wydrukował, 
myślę: jestem uratowany. Wychodzę, 
a tu mapa wydrukowana tak małą 
czcionką, że nic nie widzę. Nie byłem 
w stanie nazw odczytać. Nie miałem 
śmiałości wracać i prosić go drugi raz 
o większą. Podjechałem na stację ben
zynową, jakaś młoda Niemka mówi… 
Zresztą nieważne. Pomogło mi 30 Nie
mek i Niemców, żebym do Berlina 
mógł dojechać. Jestem rano pod Bramą 
Brandenburską i chcę sobie zdjęcie zro
bić. Do jakiegoś faceta mówię: „Foto! 
Pikczers!”, a on: „Nie wysilaj się, jestem 
Polakiem”. Zrobił mi zdjęcie moim 
smartfonem. Taki byłem szczęśliwy, że 
już to zwieńczenie wyprawy mam. Nie
stety, nagle telefon wyleciał mi z rąk i go 
stłukłem. Musiałem do Polski wracać 
już zupełnie bez telefonu. Ale pamięta
łem radę koleżanki germanistki: „Jak 
będziesz chciał wracać z Berlina, to 
wystarczy, że za Bramą Brandenburską 
pojedziesz cały czas prosto i wyjedziesz 
na Polskę”. Teraz nie dam złego słowa 
na Niemców powiedzieć. Wyraziłem 
to w miejscowej gazecie i nawet głosy 
potem były, że ta gazeta to chyba jest na 
pieniądzach niemieckich. Myślałem, że 
dostanę piękną przygodę, nowe widoki 
po drodze, Berlin, a przez stres żadnych 
widoków nie użyłem. Za to dostałem 
przeżycie duchowe. To były dla mnie 
rekolekcje z wiary w ludzi. To znaczy: 
w Niemców.  Mariusz Szczygieł

Sz
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SZCZYGIEŁ POLUJE NA PRAWDĘ

Na Berlin!
Wspólnota jest zorganizowana przez 

sieć spotkańmityngów, na których można 
kupić literaturę, np. „Anonimowych sekso
holików” potocznie zwanych „Białą księgą” 
oraz poradnik „Zacznij działać” pomagają
cy w przerabianiu kroków ze sponsorem. 
Obydwie pozycje po 30 zł.

Wspólnota pomaga też w znalezieniu 
sponsora, czyli trzeźwego uzależnione
go, który przeszedł przez 12 kroków i jest 
gotów pomóc innym. Sponsor czuwa nad 
nowym członkiem i pomaga mu w prze
zwyciężaniu nawrotów choroby.

Grupa utrzymuje się tylko z dobro
wolnych datków. Mityngi odbywają się 
w ponad 30 miastach w Polsce, zwykle 
w salkach przy kościołach, ale nie trzeba 
być katolikiem. – W naszych szeregach są 
ateiści i agnostycy. Nie jesteśmy sektą ani 
wspólnotą religijną – zaznacza Marcin. 
I dodaje: – Staramy się pomóc, a efekty, jak 
w przypadku wszystkich metod leczenia 
uzależnień, są różne. Jedni uzyskują sta
bilną trzeźwość, inni trzymają się sta
rych przekonań.

PS 
Basia poszła do psychologa dwa dni 
po tym, jak z płaczem wyrzuciła Pawła 
z domu. Po trzech miesiącach przerwała 
terapię, bo firma wysłała ją na pół roku 
do Niemiec. Kiedy wróciła, Paweł już nie 
pracował w jej biurze. Jest w trakcie kolej
nej terapii.

Ina kilka miesięcy przed naszą rozmową 
zaszła w ciążę i dokonała aborcji w jednej 
z klinik za granicą. Po zabiegu zwróciła 
się po pomoc do psychologa. Jest w trak
cie terapii.

Agata: – Nie wiem, czy kiedykolwiek wyj
dę na prostą, czy skończę jako prostytutka. 
Czuję, że walka o moje życie trwa. +

Niektóre imiona i szczegóły mogące ułatwić 
identyfikację bohaterek zostały zmienione
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Jako że od dawna nie peregryno-
wałem po akermańskich stepach 
polskiej sztuki serialowej i poczułem 
przemożny głód zmierzenia się z nową 
produkcją, i to telewizji publicznej, 
zasiadłem do oglądania serialu „Ludzie 
i bogowie”, poświęconego heroicznej 
walce Polaków z niemieckim okupan-
tem. Przyznam zarazem, że do kontem-
plowania „Ludzi i bogów” nie tyle za-
chęcił, ile przymusił mnie wywiad z re-
żyserem serialu Bodo Koksem, który 
z godnym żony Lota podziwem prze-
czytałem na stronach wrocławskiego 
dodatku „Wyborczej”. Ja naturalnie 
wiem, kto to Bodo Kox, widziałem jego 
dwa filmy, mianowicie „Dziewczynę 
z szafy”, która wybitnie przypadła mi 
do gustu, oraz „Człowieka z magicz-
nym pudełkiem”, który nadzwyczajnie 
nie przypadł mi do gustu. Nie aż z taką 
żarliwością i desperacją rzuciłbym 
się do oglądania „Ludzi i bogów”, 
niskobudżetowej epopei o akowskich 
egzekutorach wykonujących wyroki na 
Niemcach i kolaborantach, gdyby nie 
zanęciły mnie bezkompromisowe po-
glądy mistrza amatorskiego kina, który 
wypłynął właśnie, dzięki współpracy 
z TVP, na szerokie wody kultury maso-
wej. Mówiąc wprost: postanowiłem się 
dowiedzieć, jakie to arcydzieła powsta-
ją dzięki legendarnej dwumiliardowej 
dotacji dla telewizji publicznej.

„Zradykalizowałem się z wiekiem 
i bliżej mi do wartości »Bóg, Honor i Oj-
czyzna«, a większość współczesnych 
mi ludzi wyznaje »Weekend, Lunch 
i Dotacja«” – powiada Kox w wywiadzie 
i to są słowa wzniosłe, podobnie jak te: 
„Temat drugiej wojny światowej zaj-
muje mnie od dziecka, choć bardziej od 

Polskiego Państwa Podziemnego inte-
resują mnie naziści i III Rzesza. Nazi-
stowskie Niemcy to zjawisko niezwykłe 
w dziejach ludzkości, wielowymiarowe, 
ciekawe pod względem historycznym, 
ekonomicznym, politycznym, nauko-
wym, religijnym, ezoterycznym”. 

Rozumiem to doskonale, obsesyjna 
fascynacja III Rzeszą nie jest przypad-
kiem jedynie Koksa, to hobby zakreśla-
jące coraz szersze kręgi, szczególnie 
u polskich patriotów z dumą krzyczą-
cych: „Bóg, Honor, Ojczyzna!”. 

Kox jest artystą niepokornym, 
stojącym w opozycji do środowiska 
filmowego i to mi się też podoba. 
Środowisko stoi w opozycji do TVP, 
a Kox stoi w opozycji do środowiska, 
zatem stoi po stronie TVP, jakby podpo-
wiadała logika, a nawet słowa samego 
Koksa: „To była przygoda życia, taka 
duża produkcja, a to, że robiłem to dla 
telewizji, która jest znienawidzona 
przez większość mojego środowiska, 
dynda mi, i tyle”. Oczywiście każdy 
widz może powiedzieć, że mu akurat 
dyndają „Ludzie i bogowie”, mnie nie 
dyndają, dlatego oglądam i opisuję, 
a także szanuję dobre samopoczucie 
reżysera, który ujawnia astrologiczną 
tajemnicę: „Mam zapisane w gwiaz-
dach, że będę robić wielkie produkcje 
za państwowe pieniądze”. Pozazdrościć 
szczerze i życzyć dalszych sukcesów, 
zwłaszcza że czasy niełatwe: „Zidiocia-
łe czasy nastały, dyktatura kretynów 
trwa w najlepsze, więc nie należy 
do tego podchodzić emocjonalnie 
i na poważnie”. „Jak to niepoważnie, 
a pandemia?” – pyta dziennikarka wro-
cławskiej „Wyborczej”. Kox daje celną 
odpowiedź: „Ta masońska maskarada? 
Jest częścią wielkiego planu”. „Wie-
rzysz w teorie spiskowe?” – nie może 
uwierzyć dziennikarka. „Śmiejesz 
się? A scenariusz jednak się realizuje” 
– kontruje Kox. Wyraźnie Kox, mimo 
nakręcenia epickiej niskobudżetowej 
produkcji dla TVP, nie wyszedł wciąż 
z podziemia artystycznego, a nawet 
umysłowego, nie spodziewałem się 
jednak, że tak łatwo zdemaskuje 
pandemię jako „masońską maskaradę”. 
Najwyraźniej niezależność artystyczna, 
szczególnie we współpracy z TVP, idzie 

w parze z niezależnością od rozumu. 
Widzę oczami wyobraźni niezależny, 
za państwowe pieniądze zrobiony film 
Koksa, w którym rozprawi się z maso-
nami i fałszywą pandemią. Jeśli taki 
powstanie – popędzę do kina i zdam 
relację. Nie jest to pojedynczy komen-
tarz reżysera do zarazy, w wywiadzie 
dla portalu Filmweb pomiędzy lawiną 
samozachwytów (jego wczesny film 
„był zjawiskowy jak na tamte czasy”) 
wtrącił zdanie o „kretyńskiej pandemii 
i tresurze społeczeństwa”. Zazdrość 
potworna narasta, zazdrość mnie 
bierze bezgraniczna, gdy widzę ludzi 
tak bardzo zadowolonych ze swych 
dokonań i z tak jasnym przekonaniem 
o pandemii jako masońskim spisku. 

Zasiadłem zatem do oglądania 
historii o dwóch akowskich kilerach 
– diabelsko przystojnym wąsaczu i nie-

zarośniętym, choć też ładnym – którzy 
jako oddział „Pazur” odstrzeliwują 
Niemców i polskich wrogów ojczyzny. 
Postaci i wątków jest zatrzęsienie, 
nie sposób wymienić wszystkich, 
szkoda jedynie, że do produkcji nie 
zatrudniono aktorów – to by nadało 
dziełu jeszcze większej wybitności. 
Zaprzęgnięto za to do pracy specjalistę 
od slow motion, czyli zdjęć w zwolnio-
nym tempie, owe slow motion buduje 
niepowtarzalną atmosferę – akcja 
rozgrywa się tu z zatrważającą szyb-
kością, ale za to w zwolnionym tempie. 

Dialogi zasługują na najwyższe 
uznanie, nie przypominam sobie takich 
dialogów w żadnym filmie wojennym, 
jedynie coś mi migocze w pamięci ze 
szkolnych akademii z okazji świąt naro-
dowych, dla uściślenia dodam, że były 
to akademie w podstawówce. Amatorzy 
grający aktorów odgrywających posta-

cie serialowe mówią z adekwatnym do 
ciężaru wypowiedzi namaszczeniem, 
co ma ten plus, że można zrozumieć, co 
mówią, a to nieczęste w polskim filmie, 
choć z drugiej strony chciałoby się nie 
słyszeć, a przynajmniej nie rozumieć, 
co mówią. W chwilach najwyższego na-
pięcia wkracza bombastyczna muzyka 
podkreślająca dramaturgię opowieści 
– muzyka o potędze symfonicznej, ale 
nagrana – jak mniemam – najniższym 
nakładem sił i środków. Ponieważ 
producenci serialu chcieli dotrzeć do jak 
najszerszej widowni, postawili na bar-
dzo jednoznaczne nakreślenie bohate-
rów: od razu widać, kto dobry, a kto zły, 
dzięki czemu nie trzeba mitrężyć czasu 
na zastanawianie się, po której stronie 
stoi postać grana przez osobę podającą 
się za aktora. Jak ktoś jest nadzwyczaj 
brzydki, spocony i brudny, to znaczy, że 

szmalcownik, a jak ktoś permanentnie 
pijany, to oczywiste, że donosi gesta-
po. O tym, że kolaboranci zabawiają 
się w zamtuzie, nie wspominam, bo 
cóż mogą robić kolaboranci, jak nie 
przepuszczać otrzymanych od gestapo 
pieniędzy na kobiety i wódkę, brutalnie 
przy tym eksponując gwarę lwowską? 
Rzecz znamienna: dobrzy Polacy mówią 
niemal literacką polszczyzną, źli Polacy 
zaś gwarą bądź prostackim językiem. 
Pięknem polszczyzny nasi także zwal-
czają Niemców, którzy z kolei potwornie 
i wulgarnie wrzeszczą. Wszyscy Polacy 
są nadzwyczaj piękni, a Niemcy nie-
wymownie brzydcy. Polskość realizuje 
się tu jako funkcja piękna i to też mi się 
podoba. Jestem nawet za tym, by za 
prawdziwych Polaków uznawać tylko 
ludzi pięknych, nie jedynie wewnętrz-
nie, ale pięknych w klasycznym sensie 
tego słowa.  Krzysztof Varga
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Postanowiłem się dowiedzieć, jakie to 
arcydzieła powstają dzięki legendarnej 
dwumiliardowej dotacji dla telewizji 
publicznej

Obłąkańcy i oportuniści,  
czyli pięknem bij Niemca!
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