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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Bywały lata, że często jeździłem nad Bug, w rejony Terespola i granicy w Brześciu. Poznałem piękny 
kościół w Kodniu i prawosławny klasztor w Jabłecznej. To z niego wywodzą się abp Abel, biskup po-
lowy Jerzy i przeor Atanazy, dziś też biskup. Okolice nadbużańskie to jedyny w swoim rodzaju pejzaż. 
Ale tym, co mnie najbardziej tam ciągnęło, byli miejscowi mówiący z charakterystycznym zaśpiewem. 
Spracowani, a jednocześnie pogodni, ciekawi nowin, ale trwający przy swoich obyczajach. Białorusini, 
którzy tam przyjeżdżali, byli podobni. Często na handel, ale też towarzysko, by trochę pobiesiadować. 
Po polskiej czy białoruskiej stronie. Wspominam o tym, bo obserwując to, co się dzieje na Białorusi, 
myślę przede wszystkim o tych ludziach. Co z nimi będzie? Gdzie ich rzuci kolejna zawierucha, na którą 
nie mają wpływu?

Łukaszenka rządzi Białorusią przez 26 lat. Bardzo twardą ręką. Politycy zużywają się i nowe poko-
lenia Białorusinów mają go dość. 

Kończy się więc pewna epoka. Łukaszenka będzie próbował uniknąć losu wygnańca albo jeszcze 
gorszego, ale wszystko, co może osiągnąć, to współudział w załatwieniu sukcesji, akceptowalnej dla 
większości społeczeństwa. I jakieś gwarancje na bezpieczną emeryturę dla siebie. 

Taki scenariusz byłby korzystny dla wszystkich. A najbardziej dla tych, którzy boją się powtórki 
tego, co było na Ukrainie. Marzenie głupków – Majdan w Mińsku, a później w Moskwie. Pamiętam 
polskich polityków i dziennikarzy z czasów Majdanu, jak opiewali niebiańską i czarną sotnię i poma-
rańczową rewolucję. Pamiętam, jak oszukiwali ludzi nierealnymi obietnicami. Teraz niektórzy latali po 
Mińsku, bredząc to samo, co w Kijowie. 

Białorusini wiedzą, jak skończyła się rewolucja na Ukrainie. Znają skutki wojny domowej. Boją się, 
że u nich może być tak samo. Niestety, zwykle naród ma niewielki wpływ na tragiczny w skutkach 
bieg wydarzeń.

Cenę za geopolitykę płacą zwykli ludzie. Pomoc z zewnątrz sprowadzi się do oświadczeń i not 
protestacyjnych. Puste gesty. Rację ma noblistka Swiatłana Aleksijewicz, że „istnieje zagrożenie, że 
stracimy własne państwo”. Obronić jak największą niezależność państwa i nie dopuścić do wojny 
domowej to główne zadanie wszystkich stron konfliktu na Białorusi. Bo jak nie, to może być jeszcze 
gorzej. Nietrudno sobie wyobrazić rządy bardziej dyktatorskie.

Łukaszenka opisywany jest jako ostatni dyktator w Europie. Orbán na Węgrzech nie jest oczywiście 
dyktatorem. To po prostu demokrata nowego typu.

A to, co było wokół wyborów prezydenckich w Polsce, to pewnie wzorzec, który chcemy poda-
rować Białorusi? I w gratisie jeszcze nasz model Trybunału Konstytucyjnego? Lub doświadczenia 
z mediami w służbie partii władzy?

HANNA KRALL, 
pisarka
Opowiadając 
o Zagładzie, pisze 
się coś, co jest 
niewyrażalne, czego 
nie da się opisać.
„Polityka”

WALDEMAR 
WITKOWSKI, 
przewodniczący 
Unii Pracy
Ostatnia kampania 
wyborcza 
uświadomiła, że 
inna lewica, ideowa, 
też istnieje.
„Plus Minus Rzeczpospolita”

Abp WAcłAW 
DEPO, metropolita 
częstochowski
Pod hasłami jakiejś 
„nowej solidarności” 
grasuje wirus chaosu 
intelektualnego 
i moralnego.
częstochowa, 
apel jasnogórski

KS. TADEUSZ 
ISAKOWICZ-ZALESKI
Abp Wiktor Skworc, 
metropolita 
katowicki, powinien 
zawiesić swoją 
działalność do czasu 
wyjaśnienia sprawy.
„polska The Times”

DZIĘKUJEMY!
I PROSIMY!

Dzięki hojności naszych Czytelników 
prenumerata PRZEGLĄDU trafiła już do 
44 bibliotek i czytelni. Ale lista nie jest 
zamknięta. Zgłosiło się ponad 100 pla-
cówek. Chcą czytać, ale nie mają pie-
niędzy. Może ufundujecie nasz tygodnik 
jakiejś bibliotece? Albo tej, którą sami 
wskażecie?

prosimy o wpłaty z dopiskiem 
„Biblioteka”
Fundacja Oratio Recta
Nr konta: 
72 1090 2851 0000 0001 2023 9821

Za życzliwość serdecznie dziękujemy!

Pełna lista bibliotek na www.tygodnikprzeglad.pl

Mińsk bez Majdanu
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 Nauka religii, czyli czego? 
Szkoły wyznaniowe dla każdej religii 

powinny być organizowane przez poszcze-
gólne Kościoły zarejestrowane w Polsce, 
o ile wyrażą taką chęć. Szkoły publiczne po-
winny być wolne od religijnej indoktrynacji 

i przekazywać jedy-
nie wiedzę opartą na 
podstawach nauko-
wych, włączając reli-
gioznawstwo. Ale dla 
Kościoła katolickiego 
oznaczałoby to wy-
mierne straty finanso-

we. Musiałby przynajmniej częściowo pokryć 
koszty, a uczący religii księża i katecheci nie 
mieliby podstawy do pobierania od państwa 
wynagrodzenia.

Jacek Doliński

 o ie ak mia o y
A właśnie mamy to, do cze-

go dążyła Solidarność. Kleryka-
lizm, dziki kapitalizm, wymiana 
elit na swojaków, nepotyzm, 
tani antykomunistyczny popu-
lizm, władza ludzi marnie przygotowanych do 
sprawowania funkcji publicznych.

Maciej Lich

 i s oko a  a i eso a
Dawniej z każdego spaceru przynosiłam 

butelki szklane lub plastikowe i wrzucałam 
do naszych pojemników. Teraz nie, bo nasze 
własne śmieci ledwo się mieszczą w po-
jemnikach do segregacji. 
Przestałam więc sprzątać 
po turystach i lokalnych 
pijaczkach. Śmieci są 
wszędzie: w wyrobisku 
po wydobyciu żwiru leżą 
odpady z warsztatu sa-
mochodowego. Zgłosze-
nie na policję pozostaje 
bez rezultatu. Zniknęły skupy makulatury, 
powstały firmy odbierające kartony itp., ale 
za opłatą, więc kartonowe opakowania 
z hurtowni czy sklepu wędrują do żwirowni. 
Na zarośniętym sosnami polu (właściciel-

ka mieszka na drugim końcu Polski) 
walają się pozostałości po imprezach 
plenerowych lokalnych degustato-
rów, śmieci z ich samochodów, pozo-
stałości po remoncie. W lesie to sa-
mo. W dodatku przybył nowy rodzaj 
śmieci: maseczki i rękawiczki. Ludzie 

– bez względu na wiek – śmiecą bezmyślnie 
i z upodobaniem.

Maria Łakomy

Fot. ArkAdiusz ŁAwrywiAniec/Forum

Prawda jest oczywista, 
tu bije serce narodu. 
Dożynki Jasnogórskie, 
6 września.

ZDJĘCIe 
TYG DnIa

Prof. Witold Modzelewski
Czy ekspert może być rusofobem

Urzędy pracy przed 
szczytem zwolnień

Włochy 
– kupić dom za 1 euro

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

  o a o ia or  
Wreszcie jest rzetelna analiza 

na temat Białorusi! Już straciłem 
nadzieję, czytając te kalki TVN-
-owskich czy TVPiS-owskich wy-
kwitów neoliberalnych „myślicieli”.

Wiktor Bielec
•

Polskiej elicie zależy na de-
stabilizacji Białorusi, bo przed-
siębiorcom zapewni to falę taniej 
siły roboczej. Tak jak w przypadku 
Ukraińców.

Andrzej Janusz
•

Stabilna Białoruś jest zgodna 
z polską racją stanu. Czy poparcie 
polskiej klasy politycznej dla pro-
jektów, których celem jest desta-
bilizacja wschodniego sąsiada, to 
wynik głupoty, czy wpływu obcej 
agentury, trudno powiedzieć.

Przemysław Jocz
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TVN 24 na zakręcie
Oglądacie TVN 24 i co widzicie? Niby ta sama stacja, a coraz 
częściej was zadziwia. Nie jest to złudzenie! Nowe porządki wpro-
wadzają amerykańscy właściciele. Koncern medialny Discovery, 

metodą salami, przycina programy 
niewygodne dla rządzącego PiS. 
Z TVN ciągle ktoś odchodzi. Trump 
już nie jest przedmiotem totalnej kry-
tyki. A będzie tych zmian więcej. Bo 
nadzór nad spółką przejęła Katarzyna 
Kieli, szefowa Discovery w Europie, 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 
Zastąpiła Piotra Koryckiego, który 

nie był wystarczająco elastyczny.
TVN milszy władzy może stracić część widzów (dziś 7,66% rynku). 
Ale rząd w nagrodę może odblokować strumień reklam spółek skar-
bu państwa i Amerykanie wyjdą na swoje. 
Widzowie będą częściej oglądać wspaniałą amerykańską demokra-
cję. I krytykę Rosji oraz Chin.

Generał Praga z miotłą
Stojąc w kolejce na granicy, np. z Ukrainą, mo-
żemy zobaczyć, jak pracuje Straż Graniczna. 
Mundurowi prezentują się nieźle. Dużo gorzej 
jest, niestety, za kulisami. A najgorzej na górze. 
Obecny komendant Tomasz Praga to wynalazek 
eksmarszałka Kuchcińskiego i fragmencik tzw. 
układu podkarpackiego. Kuchciński wyciągnął 
go z kancelarii Bieszczadzkiego Oddziału Stra-
ży Granicznej. Praga dostał fotel komendanta 
głównego plus dwie gwiazdki generalskie. 
Efekt? Afera goni aferę. A komendant lata z miotłą do zamiatania 
brudów pod dywan.
Tak jest z przemytem, na którym złapano 20 osób ze Straży Gra-
nicznej. Wracali z misji w Macedonii i wpadli na serbsko-węgier-
skim przejściu granicznym. Tak jest też z aferą lubelską. Zblatowani 
z miejscowym ortopedą funkcjonariusze wyłudzili na lewych zwol-
nieniach milion złotych. Oszuści dalej pełnią funkcje w Związku Za-
wodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. A szef tego związku 
mjr Marcin Kolasa to dopiero zgrywus i numerant. Za syf u siebie 
oskarża tygodnik „Nie”, który to opisał.

Poszukiwanie nieznanego autora
Bratanica prezesa Kaczyńskiego ma stały felieton w organie bra-
ci Karnowskich. Sztywne w formie wypracowanka nie porywają 
głębszą myślą. Marta Kaczyńska-Zielińska tak przynudza, że uśpiła 

czujność sekretarzy redakcji ty-
godnika. Ale nie naszego infor-
matora, który przysłał wycinek 
jej felietonu „Nauka historii”. 
Dajemy fragmencik. Może ktoś 
to przetłumaczy?
„Inflacja podręczników, infor-
macji zawartych w internecie, 
a zwłaszcza ogromna liczba nie-

zweryfikowanych publikacji bez oparcia w rzetelnie zredagowanym 
szkolnym kompendium wiedzy nie dają możliwości zbudowania 
spójnego obrazu przeszłości i wychowania kolejnych roczników 
młodzieży rozumiejącej swoją tożsamość”.
Chyba nikt tego nie czytał przed drukiem. Podpisana pod tekstem 
pewno też nie.
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Tylko 1,8 mln szczepionek na grypę trafi do pacjen-
tów do końca października, 200 tys. dopiero zimą, 
w grudniu. A reszta chętnych do szczepień? Musi 
się zadowolić blablaniem urzędników Ministerstwa 
Zdrowia.

Ks. Roman Kneblewski, odwołany z parafii w Byd-
goszczy, ksenofob, antyszczepionkowiec, nacjona-
lista, mianujący się kapelanem narodowców, nie 
znalazł zrozumienia w Watykanie, który podtrzy-
mał decyzję bp. Jana Tyrawy o odwołaniu.

Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Niemczech, 
wykorzystał uroczystość odsłonięcia w Berlinie 
tablicy pamiątkowej honorującej żołnierzy 1. Armii 
Wojska Polskiego do zaprezentowania IPN-owskiej 
wersji historii wojny.

Hanna Gill-Piątek, posłanka wybrana z łódzkiej li-
sty SLD, przeszła do ruchu Polska 2050 Szymona 
Hołowni. Bardzo aktywna i lewicowa w działaniu 
i poglądach będzie tam ze swoim światopoglądem 
ciałem obcym. Ale Hołownia, w przeciwieństwie do 
Czarzastego, to jakaś nadzieja.

1080 przypadków we Wrocławiu i 793 w Pozna-
niu. Tyle aktów przemocy fizycznej wobec kobiet 
odnotowała policja przez dwa miesiące (marzec-
-kwiecień). A ile było niezgłoszonych? Koszmar, któ-
ry ignoruje rządząca prawica – i Kościół.

Adam Bodnar z podniesioną głową kończy bardzo 
aktywną pięcioletnią kadencję rzecznika praw oby-
watelskich. Stał na straży konstytucji i praworząd-
ności. Do jego biura wpłynęło 270 tys. skarg i ponad 
6 tys. wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej. 
W czasie spotkań regionalnych odwiedził 165 miej-
scowości. Działał bardzo konsekwentnie, mimo że 
PiS obcięło mu budżet i traktowało jako opozycję.

Tak się przechodzi do legendy. Wiesław Uchański 
prezesuje Wydawnictwu Iskry od 33 lat. Nominację 
dostał od prof. Aleksandra Krawczuka, ówczesnego 
ministra kultury. Profesorowi, dziś 98-latkowi, gratu-
lujemy tak trafnej decyzji i życzymy dobrego zdrowia.

Kamil Majchrzak, lewicowy dziennikarz i działacz 
antyfaszystowski, jest pomysłodawcą upamięt-
nienia w centrum berlińskiego Charlottenburga 
żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, którzy w ma-
ju 1945 r. zdobywali tę dzielnicę. Zginęło wówczas 
2 tys. żołnierzy, a 8 tys. odniosło rany.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, autor wielu publi-
kacji na naszych łamach, został prorektorem ds. 
kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Gratulujemy.

Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu dokonali przeszczepu płuc choremu 
na COVID-19, którego do operacji przygotowano 
w Centrum Terapii Pozaustrojowych Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

FOT. YOUTUBE



Jakie są niezbędne zmiany w prawie o ochronie zwierząt?
YTANIE
TYGODNIA

p  A  A W ,
zoolog, Polskie Towarzystwo Etyczne

Wszystko, co zapowiedział prezes PiS, 
jest pilnie potrzebne, a najbardziej palące 
ze względu na niewypowiedziany ogrom 
cierpienia są zakaz prowadzenia ferm fu-
trzarskich i radykalne ograniczenie uboju 
rytualnego. Jednak nawet najlepsza usta-
wa nie będzie działać, dopóki nadzór nad 
jej przestrzeganiem będzie sprawował 
tylko resort rolnictwa, z powodu nieunik-
nionego konfliktu interesów pomiędzy 
produkcją mięsa i mleka a dobrostanem 
zwierząt. Dlatego kluczową zmianą sys-
temową, którą przynajmniej częściowo 
realizuje projekt PiS, jest umocowanie 
nadzoru nad ochroną zwierząt w MSWiA, 
co zapewni współdziałanie policji i kon-
trolę niezależną od Inspekcji Weterynaryj-
nej. Naglące są także zmiany w systemie 
zapobiegania bezdomności i działaniu 
schronisk. Planowana reforma ogranicza 
prawo prowadzenia schronisk do samo-
rządów i organizacji pożytku publicznego 
– to krok konieczny, ale niewystarczają-
cy, bo nadal w dużej części Polski będzie 
brakować takich placówek. W każdym 
powiecie powinno być schronisko, zaj-
mujące się nie tylko przyjmowaniem 

zwierząt, ale też organizujące ich steryli-
zację i znakowanie, a za jego stworzenie 
i funkcjonowanie odpowiedzialne byłoby 
starostwo, obciążające kosztami gminy 
proporcjonalnie do zamożności lub liczby 
mieszkańców.

A A Ap A,
Psie Sucharki

Niezwykle pilne jest zablokowanie 
pseudohodowli, w których w koszmar-
nych warunkach produkowane są dzie-
siątki tysięcy psów. Najwyższa pora 
skończyć także z hodowlą zwierząt labo-
ratoryjnych, na początku psów i kotów, 
które poddawane są wiwisekcji, służą ja-
ko „materiał dydaktyczny” dla studentów 
i obiekty badań. Konieczne jest również 
uniemożliwienie działalności kombina-
tom schroniskowym, czerpiącym ogrom-
ne zyski kosztem zwierząt. Czas zmienić 
zasady współpracy schronisk z gminami, 
a także położyć nacisk na ograniczanie 
rozmnażania, masową sterylizację oraz 
faktyczny i respektowany obowiązek 
oznaczania zwierząt. Na bardzo długiej 
liście spraw, które trzeba załatwić na po-
ziomie ustawodawczym, znajduje się po-
nadto zakaz transportu żywych zwierząt 

hodowlanych, zakaz hodowli oraz sprze-
daży koni na mięso oraz zakaz sprzedaży 
zwierząt domowych poza hodowlami. Pa-
miętajmy przy tym, że zmiana prawa jest 
tylko niezbędnym początkiem – konieczne 
będzie przyuczenie całej machiny instytu-
cjonalnej, od dzielnicowych po sędziów, 
by było ono egzekwowane. 

A TA A ,
Otwarte Klatki

Ustawa o ochronie zwierząt wymaga 
gruntownej nowelizacji. Jedną z najważ-
niejszych zmian jest wprowadzenie za-
kazu hodowli zwierząt na futro. Miliony 
zwierząt cierpią w fermach futrzarskich 
w imię zysku wąskiego grona osób. Na 
futro hodowane są głównie zwierzęta 
dzikie – norki, lisy, jenoty – które w natu-
ralnym środowisku przemierzają codzien-
nie duże odległości. W fermach spędzają 
całe życie w ciasnych klatkach, których 
podłoże rani ich łapy. Nienaturalne środo-
wisko i strach przed człowiekiem powo-
dują duży stres, przez co zwierzęta stają 
się apatyczne, atakują się nawzajem lub 
popadają w tzw. stereotypię. Hodowla 
zwierząt na futro powoduje ich ogromne 
cierpienie i powinna odejść do historii.
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Marek Czarkowski

Według danych Ministerstwa 
Zdrowia każdego dnia w 185 auto-
ryzowanych przez nie laboratoriach 
wykonywanych jest średnio 20 tys. 
testów genetycznych RT-PCR. Zle-
cają je lekarze lub inspektorzy nad-
zoru sanitarno-epidemiologicznego 
w przypadku pacjentów, u których 
wystąpiły objawy SARS-CoV-2. Albo 
gdy miało się kontakt z osobą zaka-
żoną. By wynik był wiarygodny, musi 
upłynąć siedem dni.

Jeszcze w marcu br. prywatne 
laboratoria zaczęły oferować takie 
badania. Cena testu genetyczne-
go RT-PCR początkowo przekra-
czała 1000 zł. Z czasem spadła do 
500-600 zł. Pojawiły się też tańsze te-
sty serologiczne – zwane kasetkowy-
mi. W niewielkiej ilości krwi pobranej 
od pacjenta wykrywały one przeciw-
ciała IgM oraz IgG świadczące, że 
badana osoba dwa-trzy tygodnie 
wcześniej miała kontakt z koronawi-
rusem. Ich cena była znacznie niższa. 
Dziś oscyluje wokół 40-60 zł.

W internecie zaroiło się od osób 
prywatnych i spółek zajmujących 
się sprzedażą wysyłkową testów. 
Interes wydawał się pewny. Wiosną 
społeczeństwo polskie było wystra-
szone, a to zapowiadało duży po-
pyt. Teoretycznie testy te można 
było sprzedawać jedynie lekarzom, 
przychodniom i laboratoriom, ale 
kto by się tym przejmował. „Zrób 
test po wakacjach”, „Test kasetkowy 
koronawirus – cena 53 zł”, „Domo-
we testy na koronawirusa”, „Zadbaj 
o siebie i bliskich, kup test” – rekla-
mowano w sieci. Dziś wiemy, że ich 
wiarygodność nie zawsze była naj-
wyższa, a dystrybucją zajmowały 
się osoby niemające nic wspólnego 
z branżą medyczną ani laboratoryj-
ną. Bywało, że ich krajową produk-
cję prowadzono w warunkach urą-
gających wszelkim normom. Nikt 
tego nie kontrolował, podrobienie 

certyfikatów i opakowań nie stano-
wiło zaś problemu.

Według informacji wiceministra 
zdrowia Sławomira Gadomskiego 
przedstawionej w odpowiedzi na in-
terpelację posłanki Magdaleny Filiks 
(PO) testy serologiczne zostały pod-
dane weryfikacji w Narodowym In-
stytucie Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowym Zakładzie Higieny i okazało 
się, że „nie ma rekomendacji WHO 
lub ECDC, ani wiarygodnych badań 
dotyczących przydatności badań 
serologicznych wykonywanych po-
szczególnymi testami w laborato-
ryjnej diagnostyce zakażeń wywoły-
wanych przez SARS-CoV-2”. Także 
prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Le-
karzy Chorób Zakaźnych, stwierdził, 

że „nie jest mu znana żadna publi-
kacja naukowa na temat skutecz-
ności testów antygenowych w kie-
runku rozpoznawania koronawirusa 
SARS-CoV-2”. 

Co kupujemy?

W kwietniu resort zdrowia zaku-
pił w koreańskiej spółce PCL Inc. za 
29 600 000 dol. milion takich testów 
antygenowych. 1 lipca posłanka PO 
Barbara Dolniak złożyła interpelację 
w tej sprawie. Pisała, że ich skutecz-
ność „jest wątpliwa i ostatecznie nie 
są one wykorzystywane do badań”, 
oraz bezskutecznie domagała się od 
ministra zdrowia wyjaśnień. Co gor-
sza, w wątpliwość podawana jest 
skuteczność testów genetycznych 
RT-PCR. Pod koniec czerwca naukow-
cy z Johns Hopkins Medicine z Bal-
timore opublikowali badania, z któ-
rych wynikało, że aż 20% daje wyniki 
fałszywie ujemne. Jeśli do początku 
września wykonano w Polsce ponad 
2 mln takich testów, to co najmniej 

kilkadziesiąt tysięcy osób zostało źle 
zdiagnozowanych. Mówimy o bada-
niach w certyfikowanych laborato-
riach! Przy czym nie wiemy, ile takich 
płatnych testów przeprowadzono na 
zlecenie osób prywatnych. I jaka była 
ich skuteczność. 

Jeśli w publicznej służbie zdro-
wia dochodziło do nieprawidło-
wości w związku z walką z pandemią 
SARS-CoV-2, władze starały się nie 
nadawać temu rozgłosu. Do takich 
zdarzeń doszło na Śląsku. W sierpniu 
związkowcy z Solidarności w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 w Rybniku informowali o oszu-
stwach oraz fałszowaniu dokumen-
tów, do czego miało dojść podczas 
wykonywania testów na koronawi-
rusa. Pracownicy szpitala mieli być 

zmuszani do poświadczania 
nieprawdy. Wymazy zaś 
mieli pobierać pracownicy 
niewymienionej z nazwy 
fundacji, którzy nie byli wy-

posażeni w specjalistyczne kombine-
zony, a jedynie w maseczki. Pobiera-
jąc próbki od pacjentów, nawet nie 
zmieniali rękawiczek! Próbki w tym 
szpitalu mieli też pobierać żołnierze 
Wojska Polskiego. Zdaniem Piotra 
Rajmana, przewodniczącego Solidar-
ności w tej placówce, „to jeden wiel-
ki biznes, wyprowadzanie pieniędzy 
z systemu ochrony zdrowia, przekręt 
jakich mało”.

W mediach społecznościowych 
pojawiły się wpisy zdenerwowanych 
górników, których poinformowa-
no o dodatnich wynikach przepro-
wadzonych przez sanepid testów, 
mimo że… nikt ich nie badał! Przy-
pomnę, że w tym czasie poddano 
masowym testom załogi śląskich 
kopalń. I dziennie wykrywano po 
700-800 przypadków zakażeń. 

Także w sierpniu z powodu błęd-
nego raportowania w szpitalu woje-
wódzkim w Kielcach resort zdrowia 
od łącznej sumy przeprowadzonych 
w kraju badań musiał odjąć aż 230 tys. 
testów genetycznych PCR, czyli ponad 

Co wiemy o testach na COVID-19
Handel testami kwitnie, a nowoczesne polskie testy 

eż  w agazyna

  test w genety zny  P  
da e wyniki ałszywie e ne. 
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10%. To wersja oficjalna. Plotki mó-
wiły o „lewych” testach i liczonych 
w milionach złotych nienależnych do-
chodach, które trafiły do prywatnych 
kieszeni. Wszak początkowo NFZ pła-
cił laboratoriom 450 zł za każde wyko-
nane badanie, a dopiero pod koniec 
kwietnia obniżył cenę do 280 zł.

Polska w ogonie Europy

Nad Wisłą bardzo oszczędnie go-
spodaruje się testami genetycznymi 
RT-PCR. Na początku września br. 
według portalu Euroactiv nasz kraj 
był na 23. miejscu wśród państw Unii 
Europejskiej, z liczbą 75 091 wykona-
nych badań na milion mieszkańców. 
Tradycyjnie wyprzedziliśmy Bułga-
rów, Węgrów i Chorwatów. Nawet 
w białoruskim kołchozie rządzonym 
przez ostatniego dyktatora w Europie 
wykonuje się ich więcej – 168 409 na 
milion obywateli. 

Najlepiej z pandemią poradzi-
ło sobie 48 898 pastuchów z Wysp 
Owczych. Do początku września 
przeprowadzono tam 102 850 testów! 
Ponad dwa na osobę – włączając nie-
mowlęta i staruszków. Bohaterem 
narodowym farerskiej społeczności 
stał się weterynarz Debes Christian-
sen, szef Narodowego Laboratorium 
Chorób Ryb. Na początku stycznia 
ostrzegł on rząd przed wirusem, któ-
ry pojawił się w Chinach. Urzędnicy 
polecili, by przystosował laborato-
rium, w którym badano choroby 
łososi, do badania mieszkańców 

wysp. W wywiadzie dla brytyjskiego 
„Guardiana” Christiansen zapewnił, że 
podlegli mu pracownicy byli świetnie 
przygotowani i opracowali własne 
testy! „Jedyne, co trzeba było zmie-
nić, to część składników. W naszej 
pracy są one bowiem dostosowane 
do badania wirusów i bakterii wystę-
pujących u ryb. Zmieniłem tylko trzy 
składniki charakterystyczne dla bada-
nia koronawirusa”, wyjaśnił wetery-
narz. W połowie maja premier Bárður 
á Steig Nielsen ogłosił, że kraj jest 
wolny od pandemii i nikt nie umarł. 

Po skie rm  ez szans

Już w kwietniu specjaliści zauwa-
żyli związek między liczbą przepro-
wadzonych testów a liczbą wykrytych 

przypadków nosicielstwa koronawi-
rusa SARS-CoV-2. Im więcej testów, 
tym więcej zarażonych. I odwrotnie. 
Tak też tłumaczył to minister Łukasz 
Szumowski. 

Rekordową liczbę 35 tys. wyko-
nanych testów genetycznych opar-
tych na technice PCR odnotowano 
11 i 31 lipca. Niewiele mniej, 34 tys., 
osiągnięto 1 września. Średnio od 
początku marca przeprowadzano 
20 tys. badań dziennie. By – uwzględ-
niając wielkość populacji – skutecz-
nie walczyć z pandemią, należałoby 

dziennie wykonywać 60-80 tys. 
testów. A to oznacza koszty! Nad 
Wisłą brakuje weterynarzy, którzy 
w domowych warunkach wymyślą 
coś skutecznego. Są za to naukowcy 
i prywatne firmy gotowe podjąć wy-
zwanie. I politycy chętnie grzejący się 
w blasku cudzej chwały. 

Na początku kwietnia ówczesny 
minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin ogłosił, że wspiera 
zespół Instytutu Chemii Bioorganicz-
nej Polskiej Akademii Nauk w Po-
znaniu kierowany przez prof. Marka 
Figlerowicza, który opracował pol-
ską, bardzo skuteczną metodę wy-
krywania SARS-CoV-2, co zostało po-
twierdzone przez Państwowy Zakład 
Higieny. 11 kwietnia minister Gowin 
zapowiedział, że za tydzień ruszy pro-
dukcja pierwszych 150 tys. zestawów 
do badań. Według szacunków pra-
cowników instytutu koszt jednego 
testu miał wynieść 53 zł. Czyli kilka-
krotnie mniej niż oferowane w tym 
czasie przez pośredników zagraniczne 
testy. Produkcją – na zlecenie zespołu 
poznańskiego – zajęła się radomska 
spółka Medicofarma. Dwie inne ro-
dzime firmy miały dostarczyć jej nie-
zbędne komponenty. 

Radomianie wzorowo wywiązali 
się z zadania. Mało tego! Wyprodu-
kowali zestawy znacznie lepsze, niż 
zakładano! Poznańscy naukowcy 
stale je udoskonalali, a pracownicy 
Medicofarmy na bieżąco wprowa-
dzali zmiany. Finał: pod koniec lip-
ca 150 tys. nowoczesnych polskich 
testów, intensywnie promowanych 
przez Gowina… pokrywało się ku-
rzem w magazynach. Połowa trafiła 
do Centralnej Bazy Rezerw Sanitar-

no-Przeciwepidemicznych 
w Porębach koło Zduńskiej 
Woli, druga połowa została 
w magazynie Medicofarmy. 
Ostatnio coś drgnęło i testy 

z Centralnej Bazy zaczęły trafiać do la-
boratoriów. Dlaczego tak późno?

Na początku pandemii Mini-
sterstwo Zdrowia i inne instytucje 
państwowe ruszyły na zakupy. Nie 
zważając zbytnio na cenę. Agencja 
Rozwoju Przemysłu kupiła łącznie 
151 500 testów DiaPlexQ Novel Co-
ronavirus wyprodukowanych przez 
koreańską spółkę SolGent Co. Ltd. 
I jeszcze 200 tys. „testów w kierunku 
COVID-19” od niewymienionych z na-
zwy podmiotów. Łącznie – wraz z izo-
latorami – kosztowały one ARP nie 

W kwietniu w laboratorium Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu zaprezen-
owano ierwszy o ski es  na o e noś  koronawir sa  e i  D es .

FOT. PAP/JAKUB KACZMARCZYK

o na nie  kilkadziesi t tysi y os b 
zostało le zdiagnozowany .
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mniej niż 44 090 774,92 zł. Ta infor-
macja jest niepełna, gdyż od połowy 
maja większość zakupów związanych 
z pandemią realizuje Centralna Baza 
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicz-
nych w Porębach. A tam wszystko 
jest tajne. 

Dobrze to ilustruje przypadek po-
znańskiej firmy Argenta Sp. z o.o. 
Dziennikarze portalu Onet.pl podali, 
że kupowała ona w Turcji testy, „pła-
cąc ok. 34 zł za sztukę. Tymczasem 
Ministerstwo Zdrowia odkupowało 
je, płacąc Argencie średnio 128 zł za 
sztukę”. Posłowie Krzysztof Gawkow-
ski (Lewica) i Adam Szłapka (Nowo-
czesna) pod koniec maja i na początku 

czerwca złożyli interpelacje w tej spra-
wie. Gawkowski do dziś nie doczekał 
się odpowiedzi. A Szłapka dowiedział 
się od wiceministra zdrowia Waldema-
ra Kraski, że „Firma Argenta Sp. z o.o. 
Sp.k. ma podpisaną umowę z Cen-
tralną Bazą Rezerw Sanitarno-Prze-
ciwepidemicznych w Porębach koło 
Zduńskiej Woli (CBR)”. Mecenas Ma-
ciej Ślusarek z kancelarii Leśnodorski, 
Ślusarek i Wspólnicy, reprezentujący 
wyżej wymienioną firmę, skierował 
na ręce reaktora naczelnego portalu 
Onet.pl oraz wydawcy, spółki Ringier 
Axel Springer, przesądowe wezwanie 
z wnioskiem o opublikowanie spro-
stowania, kwestionując podane przez 
dziennikarzy fakty. Spór pewnie skoń-
czy się w sądzie.

Dziś polscy producenci nie mają 
szans. Obok Medicofarmy testy, o na-
zwie SARS-CoV-2 SensDx, produkuje 
warszawska spółka SensDx. Jej twór-
cy przekonują, że ich zestaw wykrywa 
aktywne białko koronawirusa i jest 
bardzo precyzyjny. Jednak SensDx 
nie wiąże przyszłości z sektorem pu-
blicznym. Woli sprzedawać testy 
prywatnym odbiorcom. Także spółka 
BioMaxima ma w ofercie szybkie te-
sty wykrywające przeciwciała IgG oraz 
IgM, a więc mniej precyzyjne niż testy 
genetyczne RT-PCR.

Po dymisji ministra zdrowia Łukasza 
Szumowskiego jego następca Adam 
Niedzielski ogłosił nową strategię. 

Już nastąpiły duże zmiany związane 
z wykonywaniem testów w kierunku 
SARS-CoV-2. Najwięcej kontrowersji 
wzbudził pomysł, by decyzję o pod-
daniu pacjenta badaniom podejmował 
lekarz rodzinny po jego zbadaniu. 

Jacek Krajewski, prezes skupiające-
go lekarzy rodzinnych Porozumienia 
Zielonogórskiego, nazwał to rosyjską 
ruletką i oświadczył, że rola lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej nie 
obejmuje leczenia pacjentów z koro-
nawirusem. Jego zdaniem oznacza to 
ogromne zagrożenie dla osób pracują-
cych w przychodniach. Wszak lekarze 
pierwszego kontaktu nie są wyposa-
żeni w specjalne kombinezony i ma-
ski jak ratownicy medyczni. W wyniku 
negocjacji z ministerstwem uzgodnio-

no, że lekarz rodzinny będzie 
mógł zdecydować o poddaniu 
pacjenta testowi po rozmowie 
telefonicznej. 

Nowa strategia już sprawiła, 
że spadła liczba przeprowadza-
nych testów, a w konsekwencji 
liczba wykrytych zakażeń. Nie 
oznacza to, że pokonaliśmy pan-
demię. Przeciwnie, będziemy 
wiedzieli mniej niż dotychczas. 
Co gorsza, znaczna część społe-
czeństwa oswoiła się z zagroże-
niem i zrezygnowała z zachowa-
nia dystansu społecznego oraz 
noszenia maseczek w sklepach, 
autobusach czy tramwajach. 
Na efekty nie będziemy długo 
czekać. Zwłaszcza gdy zwykła 
grypa dołączy do do COVID-19.

Marek Czarkowski

Tak w PRL nazywano Milicję 
Obywatelską. Bijącą pałą gu-
mową (bodaj w trzech rozmia-

rach) w czasie tłumienia manifestacji, 
na „ścieżkach zdrowia”, czasem też 
w czasie przesłuchań.

Po roku 1990 zrobiono wiele, aby 
policję, która powstała z przekształ-
cenia milicji, uczynić apolityczną. 
Dokonano głębokich zmian kadro-
wych, usunięto tych, którzy zbyt 
gorliwie wykonywali zadania „biją-
cego serca partii”, ustawowo wpro-
wadzono nową filozofię funkcjono-
wania. Już pierwszy artykuł ustawy 
o policji głosi, że „tworzy się Policję 
jako umundurowaną formację służą-
cą społeczeństwu i przeznaczoną do 
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego”. Nie jednej 
partii, nie rządowi nawet służącą, 
ale społeczeństwu! Policjanci przed 
podjęciem służby składają ślubowa-
nie, w którym przyrzekają „służyć 
wiernie Narodowi, chronić ustano-
wiony Konstytucją porządek praw-
ny, strzec bezpieczeństwa obywateli 
(...), pilnie przestrzegać prawa, do-
chować wierności konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
przestrzegać zasad etyki”.

Policjantom nie wolno prowadzić 
działalności politycznej ani należeć 
do partii. Przy realizacji czynności 
takich jak legitymowanie, zatrzy-
mywanie, a nawet obezwładnianie, 
mają jak najmniej naruszać dobra 
osobiste ludzi, wobec których te 
czynności podejmują.

Wydawało się, że trwale już 
zmieniono stosunek policji do spo-
łeczeństwa i społeczeństwa do 
policji. Cieszyła się ona wysokim 
zaufaniem społecznym, wyższym 
niż Kościół katolicki. Od 1990 r. mi-
nęło 30 lat. W policji wymieniło się  
całe pokolenie.

Ale policja, aby mogła wykony-
wać zadania, a więc strzec naszego 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, a także konstytucyjnego ładu, 
musi mieć uprawnienia. Wśród nich 
także do użycia środków przymusu 
bezpośredniego, a nawet broni pal-
nej. Rzecz w tym, by tych uprawnień 
używała tylko w ściśle określonych 
granicach prawa, w dodatku z roz-
wagą i umiarem. 

Ostatnio policja nie ma dobrej 
prasy. Używana do przywraca-
nia, a choćby tylko utrzymywania 

Odszedł

Edward Mikołajczyk
Nasz Przyjaciel, Wielka Postać mediów.

Redaktor o unikatowej osobowości i wielu talentach.
Zastępca redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych”.

Błyskotliwy erudyta i znawca telewizji.
Jako współprowadzący legendarnego Studia 2 

na zawsze zapisał się w historii TVP.
Jego pasją była też piłka nożna. Pełniąc funkcję rzecznika 

prasowego PZPN, był na Mistrzostwach Świata w Meksyku.
Nasz tygodnik ubogacił cyklem felietonów „Szołkejs”.

Córce i Bliskim Edwarda 
bardzo współczujemy

Jerzy Domański i zespół „Przeglądu”

Górników poinformowano o dodatnich wynikach testów, 
i o e  nikt i  nie badał
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Jan WidackiZ Galicji

porządku w czasie rozmaitych ma-
nifestacji politycznych bądź społecz-
nych, pikiet czy demonstracji, na 
początku rządów PiS zachowywała 
się na ogół dość powściągliwie, nie-
kiedy nawet budząc sympatię pro-
testujących. Tak było przy usuwaniu 
osób blokujących wjazd na Wawel 
prywatnym samochodom promi-
nentnych działaczy PiS, z Jarosła-
wem Kaczyńskim na czele, którzy 
łamiąc wszelkie przepisy i zakazy, 
uzurpowali sobie uprawnienia ko-
lumny rządowej. Ale nawet wtedy, 
choć mundurowi policjanci zacho-
wywali się wobec blokujących z kul-
turą i podziwu godną cierpliwością, 
inni, niemundurowi, wykonywali 
wobec manifestujących czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, nawia-
sem mówiąc przy zwalczaniu wykro-
czeń niedozwolone. Nie robili tego 
z własnej gorliwości, ktoś im wy-
konywanie tych nielegalnych w tej 
sytuacji czynności nakazał. 

Zdarzały się także pojedyncze, 
niemające nic wspólnego z polityką 
przypadki przekraczania przez po-
licjantów uprawnień, znęcania się 
nad zatrzymanymi, nielegalnego 
wykorzystywania wobec nich pa-
ralizatorów. Te ubolewania godne 
zachowania wobec zatrzymanych 
zdarzają się wszędzie na świecie. 
Każdy taki wypadek wzięty z osob-
na nie ma nic wspólnego z polity-
ką. Jednak sprawa staje się poli-
tyczna, gdy, jak w naszych ogólnie 
znanych przypadkach, przełożeni 
zamiast wyciągnąć konsekwencje, 
kryją podwładnych policjantów 
przestępców.

Wszystko to obniża prestiż poli-
cji w społeczeństwie. Ostatnio zaś 
coraz częściej mamy do czynienia 
z nierównym traktowaniem przez 

policję uczestników manifestacji. 
Jest tolerancyjna wobec faszyzu-
jących narodowców, a brutalna 
wobec tych, którzy przeciw owym 
faszyzującym narodowcom prote-
stują. Nie wiem, z czego wynika taka 
postawa: czy z autentycznych prze-
konań policjantów, którym bliżej do 
narodowców niż innych manifestu-
jących? Możliwe, ale nie sądzę, by 
tak było. Z wyraźnego nakazu poli-
tycznych nadzorców? Czasem pew-
nie tak. Ale nie tylko. Najczęściej 
chyba z chęci przypodobania się 
tym nadzorcom.

Tak czy inaczej, policjanci coraz 
częściej wykorzystywani są przez 
władze, zdominowane przez jedną 
partię, do konfrontacji z jej prze-
ciwnikami. O to jednak w pierwszej 
kolejności trzeba mieć pretensje do 
tych, którzy tak ich wykorzystują, nie 
do policjantów. Oni wykonują rozka-
zy, są podlegli dyscyplinie i o ile roz-
kazy nie są zbrodnicze (a jeszcze nie 
są!), mają obowiązek je wykonywać.

Ta niechęć, zrodzona z politycz-
nego wykorzystywania przez wła-
dze, będzie coraz bardziej utrudniać 
policji normalne wykonywanie jej 
zadań. Policja, jak pokazała wie-
loletnia praktyka na świecie, tam 
tylko działa skutecznie, gdzie ma 
oparcie w społeczeństwie. Teraz 
najwyraźniej to oparcie z winy rzą-
dzących traci. Dochodzi do tego, że 
przypadek tak ewidentny jak głośne 
ostatnio zatrzymanie bezczelnie lek-
ceważącego polecenia policjantów 
i stawiającego im opór posiadacza 
dzieci i hulajnogi wywołał oburzenie 

części opinii publicznej, dziennikarzy 
i polityków. Otóż policjanci postąpili 
zgodnie z prawem. Mieli prawo, wię-
cej nawet, obowiązek tak postąpić. 
Polecenia umundurowanego poli-
cjanta, nawet jeśli uważa się je bez-
prawne, należy wykonać, a dopie-
ro później dochodzić swoich praw 
i racji. Twierdzenie, że nie wolno 
było mężczyzny stawiającego opór 
policjantom skuć na oczach dzieci, 
jest po prostu niemądre. To, że za-
stosowanie wobec niego środków 
przymusu było konieczne, jest po-
za dyskusją. A czy w tej konkretnej 

sytuacji można było tę czynność 
wykonać z mniejszą dolegliwością 
dla zatrzymanego i jego dzieci? Nie 
– i tu dyskusja powinna się zakoń-
czyć. Inaczej trzeba by przyjąć, że 
towarzystwo dziecka czyni nietykal-
nym złodzieja, którego chcemy za-
trzymać na gorącym uczynku, chu-
ligana demolującego lokal itd. Nie 
przesadzajmy. Inaczej policjanci bę-
dą się bali podjąć jakąkolwiek inter-
wencję. Przed wojną premier i mi-
nister spraw wewnętrznych Felicjan 
Sławoj-Składkowski, odpowiadając 
na interpelację, powiedział: „Policja 
biła, policja bije, policja będzie biła”. 
Dopowiedzmy: rzecz tylko w tym, 
by „biła” (czytaj: stosowała środki 
przymusu bezpośredniego) wtedy 
i tylko wtedy, gdy jest to konieczne 
dla ochrony porządku i bezpieczeń-
stwa, w sytuacjach i w granicach 
przez prawo opisanych i określo-
nych. Bo wtedy „bije” w naszym, 
społecznym interesie.
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