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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Jeśli wierzą? Jeśli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, zarówno ci legalni, bo wy-
brani zgodnie z procedurami, jak i politycy partyjni skierowani tam przez PiS, wierzą 
w niebo i piekło, to nie muszą czekać na to, co jest po śmierci. Swoim wyrokiem sprawili, 
że tysiące polskich kobiet będzie miało piekło na ziemi. Instytucja o śladowej wiary-
godności podjęła decyzję na gwizdek polityków. W błyskawicznym tempie wprowadziła 
w nasze życie społeczne jeszcze więcej barbarzyństwa. Życie rujnują kobietom prawi-
cowi hipokryci i cynicy schowani za sztandarami religijnymi. Choć sami są w większości 
zaprzeczeniem wartości chrześcijańskich. Zakazać i nakazać. Uwielbiają te słowa. Nie 
wierzą w wieczne potępienie, wolą kary doczesne. A najbardziej karę więzienia. Tysiące 
kobiet i lekarzy w więzieniu ma być drogą do wychowania społeczeństwa.

Życie setek tysięcy Polek i bez tego wyroku Trybunału było okropne. Znany jest los 
samotnych matek wychowujących niepełnosprawne dzieci. Bieda, a często nędza i cięż-
ka harówa. By jakoś przeżyć. Pozostaje bezradne liczenie na zaległe alimenty. Innym – 
czekanie na spokojny dzień. Bez maltretowania i gwałcenia przez często pijanych mężów 
i partnerów. W tysiącach polskich rodzin kobiety i dzieci zderzają się z domowym pie-
kłem. I co? Czy ktoś jako tako rozgarnięty o tym nie wie? A przecież tak jest wszędzie. Od 
małej wioski po Warszawę. Mapa Polski jest gęsta od ponurych szlaków cierpień kobiet 
i dzieci. Wiemy o tym. Wystarczy uczciwie przeanalizować statystykę policyjną. Ile jest 
kobiet zamordowanych, ciężko okaleczonych, wygnanych na bruk? A maltretowanych 
i bitych nawet się nie liczy.

Moment, w którym prezes PiS polecił całkowicie od niego zależnej prezes Trybunału 
zajęcie się wnioskiem prawicowych polityków, jest cyniczną próbą przykrycia ponad 4 tys. 
ofiar COVID-19. Śmierci, których mogłoby nie być, gdyby nie skrajna nieudolność rządu.

Tym ludziom nic nie wychodzi. Efekty bredzenia o strategii i przygotowaniach do 
ratowania życia i zdrowia Polaków widzimy w setkach kolejnych nekrologów.

Prawicowym fundamentalistom od lat dedykuję tę samą radę: nie chcecie aborcji, 
to jej sobie nie róbcie. Zacznijcie od siebie. Od polityków PiS, Solidarnej Polski czy 
Konfederacji. Od księży i zakonników. Bo lista tych, którzy zmusili swoje żony lub part-
nerki do aborcji, jest za wielka na łamy PRZEGLĄDU. Wiedza o tym nie jest tak tajna, jak 
myślicie. A jeśli chcecie się przekonać, co o waszych pomysłach sądzą Polki i Polacy,  
zróbcie referendum.

BILL GATES, 
informatyk,  
przedsiębiorca
Dwie dawki 
dziennie, po 3 dol. 
na człowieka… 
Wystarczyłoby 
40 mld dol., żeby 
zaszczepić cały świat.
„Forum”

PAWEŁ GRZESIOWSKI, 
immunolog
To, co się dzieje, 
jest katastrofą, którą 
nikt nie zarządza.
„Dziennik Gazeta Prawna”

HANNA KRALL, 
reporterka
Aktualna polityka 
historyczna jest walką 
z pamięcią prawdziwą.
„Wysokie Obcasy”

JERZY HAUSNER, 
były wicepremier
Inflacja jest powyżej 
4%, a takiej nie można 
lekceważyć. NBP 
nic nie robi.
„Rzeczpospolita”

Piekło za życia



Projekt okładki: Iza Mierzejewska

FOT.  WOJCIECH STRÓŻYK/REPORTER, PIOTR MOLĘCKI/EAST NEWS,  
JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS, JAKUB ORZECHOWSKI/AGENCJA GAZETA (2)

KRAJ
  8 Oskarżamy 

Rządzący nie mają planu walki z COVID-19
12 Wiedziałam, że urodzę trupa 
14 Rektor na trudne czasy 

– rozmowa z prof. Ryszardem Koziołkiem
16 Nierówna walka 

Zapaść w powiatowych sanepidach
20 Pożegnania w czasach zarazy 

– rozmowa z Katarzyną  
Czajkowską-Łukasiewicz

52 Pamięć zaklęta w plastik 
Sztuczne tworzywa na cmentarzach

ZAGRANICA
24 Francja ma dość 

Nowy etap walki z islamskim terroryzmem
28 Co się stało z partią ludu? 

Demokraci w USA i biali robotnicy 
32 Wierzą autorytetom 

Duńskie sukcesy w walce z COVID-19
34 Polskie sądy niewiarygodne 

Problemy z ekstradycją
36 Premia za wirusa 

Po wyborach w Wiedniu
56 Uratować orangutany

OPINIE
38 Marian Szamatowicz 

Balon hipokryzji musi pęknąć
40 Zbyszek Zaborowski 

Czego brakuje lewicy w Polsce?

PRZEGLĄD ZWIĄZKOWY
41 Praca zdalna na nowo?

HISTORIA
42 Dwaj obrońcy drukarni „Wolność” 

KULTURA
44 Powrót Stacha z Warty 

Zapomniany Stanisław Szukalski 
48 Degustator 

Wojciech Pszoniak 1942 – 2020
66 Paweł Althamer, Artur Żmijewski 

Pieśń ostateczna

NAUKA
58 Prognozy z internetu 

FELIETONY I KOMENTARZE
  3 Jerzy Domański 

Piekło za życia
13 Jan Widacki 

Mecenas Giertych
19 Roman Kurkiewicz 

Nasza narodowa śmierć
23 Andrzej Szahaj 

To brzydkie słowo na w
31 Tomasz Jastrun 

Początek katastrofy
51 Wojciech Kuczok 

Tańczący diabeł
55 Agnieszka Wolny-Hamkało 

Polski wstyd

W NUMERZE

URATOWAĆ ORANGUTANY

WYWIAD
20

ZAGRANICA
24

EKOLOGIA
56

FRANCJA MA DOŚĆ
Nowy etap walki z islamskim terroryzmem

POŻEGNANIA W CZASACH ZARAZY
– rozmowa z Katarzyną Czajkowską-Łukasiewicz



FOT. RAFAŁ GAGLEWSKI/REPORTER

Gazem w kobiety i ich 
prawo do decydowania 
o swoim ciele.
Protest pod domem 
Jarosława Kaczyńskiego po 
orzeczeniu przez Trybunał 
Konstytucyjny niezgodności 
z konstytucją przepisów 
o tzw. aborcji eugenicznej, 
22 października.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Prof. Bolesław Samoliński
Choroby nie czekają 
na koniec pandemii

Joanna Hetman-Krajewska
Rozwody w czasie zarazy

Jacek Pałkiewicz
Oszukany przez MSZ

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

 Historia pewnej habilitacji 
Trzeba mieć miedziane czoło, żeby 

z czymś takim ubiegać się o habilitację. 
Promotor Czarnka był jedynym specjalistą 
w dziedzinie habilitacji, reszta kolegium 
nie bardzo znała się na problematyce. 
No i ta wierność – ten sam promotor pra-
cy magisterskiej, doktoratu, habilitacji. Razem piszą naukawe 
wypracowania... Piękny minister. Antoni Oleksicki

  Oświatowa kontrrewolucja 
Z perspektywy doświadczenia wyniesio-

nego z przeszło 40-letniej pracy w oświacie 
podzielam opinię prof. Bogusława Śliwer-
skiego (PRZEGLĄD nr 42) na temat kiep-
skiego stanu edukacji. Trudno jednak się 
zgodzić z niektórymi jego stwierdzeniami. 

Prof. Śliwerski idealizuje trochę gimnazja i przyczernia obraz (nie 
twierdzę, że wspaniały) reformy minister Zalewskiej. Zapomina, 
że gimnazja nie cieszyły się zbyt dobrą opinią. W sondażach przed 
reformą większość ankietowanych (w tym nauczycieli) opowia-
dała się za ich likwidacją. Reforma gimnazjalna przyczyniła się do 
upadku wielu małych szkół podstawowych, bo samorządom nie 
opłacało się utrzymywać szkoły z sześcioma (zamiast ośmioma) 
rocznikami. To wtedy wydłużyła się droga dziecka do szkoły, bo 
gimnazjum też było najczęściej dalej od domu niż podstawówka. 
Reforma Zalewskiej odwróciła ten trend. Gimnazja nie wyrówny-
wały poziomu kształcenia, ale zwiększały nierówności – już po 
VI klasie (a nie jak przedtem po VIII) zaczynał się wyścig do szkół 
renomowanych, które natychmiast pojawiły się na rynku eduka-
cyjnym, w ślad za tym rozrósł się rynek korepetycji itd.

Twierdzi też pan profesor, że reforma Zalewskiej „zabrała 
(dzieciom) znakomitych nauczycieli”. To nieprawda. Część na-
uczycieli gimnazjów przeszła do liceów, a większość do szkół 
podstawowych. Uczniowie nic na tym nie stracili.

Zdziwiło mnie stwierdzenie, jakoby w okresie międzywo-
jennym „polska edukacja należała do wiodących w Europie”. 
Może dotyczyło to elitarnych szkół w dużych miastach, jednak 

całość nie przedstawiała się już tak kolorowo. Wystarczy wspo-
mnieć, że w 1931 r. ponad 23% obywateli RP powyżej 10. roku 
życia było analfabetami i był to jeden z najgorszych wyników 
w Europie. Z relacji moich przodków wiem, że edukacja, zwłasz-
cza na prowincji, kończyła się wtedy najczęściej na VI klasie 
i była na bardzo niskim poziomie. Tylko dobrze sytuowani mogli 
kontynuować naukę. Włodzimierz Mytnik, Kraków

 

 Czego brakuje lewicy 
Tzw. lewica ze względu na swój 

eklektyzm, aspiracje do reprezentowa-
nia wszystkich, chęć bycia lepszą w tej 
reprezentacji niż środowiska nominalnej 
prawicy, nacjonalistów, tzw. liberałów, 
sama dokonuje swojej anihilacji, sprzyja dezorientacji własnych 
członków. Oni właściwie nie wiedzą, do czego ma się sprowa-
dzać lewicowa aktywność, czyje ma reprezentować interesy 
ekonomiczno-klasowe. Clou lewicowości było zawsze przekona-
nie o dążeniu do przekształcenia rzeczywistości materialno-spo-
łecznej w interesie danych klas społecznych. Taki dobór kadr na 
dobrą sprawę nie zaczął się wczoraj, można by wręcz stwierdzić, 
że już za PRL, tylko skutki są dzisiaj bardziej widoczne.

Paweł Kotras
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Transfery Dudy
Ależ Dudzie urosły mu-
skuły. Widać, że odważ-
nie buduje nowy ośrodek 
władzy. Nowy i opozycyj-
ny wobec prezesa i jego 
starej gwardii. 
Akcja jest tajna. Bo na sa-

mą myśl, że Kaczyński może się zdenerwować, prezydent zaczyna 
się jąkać. A to Dudzie utrudnia występy przed remizami w gminach.
Boi się, ale idzie na zwarcie. Stąd transfery. Obok Marcina Masta-
lerka, który aż się pali do ataku na prezesa, choć napala się też na 
fotel prezesa PZPN, do boju stanął Łukasz Rzepecki. Słuchaliśmy te-
go wyrzuconego z PiS młodego człowieka. Bardzo ambitny. Ale na-
wet jak na PiS wyjątkowa niemota. No i Piotr Ćwik – wynalazek Be-
aty Szydło. Ekswojewoda małopolski. Wśród samorządowców robił 
za czerwoną latarnię. Tylko trzech, a ile śmiechu na Nowogrodzkiej!

Sekrecik
Czasy mamy takie, że sekretny ślub 
pary celebrytów wygląda tak: miejsce 
– klimatyczne, wręcz wyjątkowe i ide-
alne; dzień – oczywiście wyjątkowy. 
Sam ślub – oczywiście zjawiskowy. 
Dodatki – sekretny tabun ekspertów 
od sukni, włosów, ubrań itp. I wresz-
cie dodatkowy, również sekretny sma-
czek. Relacja i zdjęcia na pierwszej stronie brukowca. Oczywiście 
sekretne. Nazwiska? A po co? Wystarczy je podmienić, a reszta 
będzie pasowała.

Wielbiciele Łupaszki
Cyniczny kłamca czy odporny na fakty 
partyjny bonza? Henryk Dębowski, rad-
ny Białegostoku, domaga się na łamach 
„Naszego Dziennika” uhonorowania 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Zda-
niem przewodniczącego klubu radnych 
PiS „Łupaszka” zasługuje na ulicę. Radny 
bredzi, że IPN uważa zarzuty wobec „Łu-
paszki” za fałszywe. No pewnie, dla IPN 
fakty ciągle nic nie znaczą. Nawet tak 

porażające zbrodnie, jakich dopuścił się oddział „Łupaszki” w Du-
binkach (27 osób zamordowanych: trzynaścioro dzieci, dziewięć 
kobiet i pięciu mężczyzn), Reputanach (dziewięcioro dzieci, kobieta 
i dwóch mężczyzn), Ołkunach (17 osób, głównie dzieci i kobiety). 
Kobiety i dzieci mordowano bagnetami. Córkę Gylisów przed zabi-
ciem zgwałcono („Wyklęci na Podlasiu. Bury, Łupaszka, Huzar”). 
Pisowscy politycy gloryfikują zbrodniarzy, którzy mają krew cywi-
lów na rękach. Hańba. Wstydu brakuje.

Dają swoim
Uczelnie cieniutko przędą. Ale nie wszystkie. Jest taka, która mo-
delowo pasuje do starego chłopskiego powiedzenia: kto ma księ-
dza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. Tytularnym kanclerzem Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest kard. Kazimierz 
Nycz. A realnym dobrodziejem uczelni dojna zmiana. Ksiądz rektor 
UKSW odżył za rządów Jarosława Gowina. To jemu zawdzięcza 
kasę na wydział medycyny z budynkami i wyposażeniem. Na bo-
gate w sprzęt Centrum Sportu. Na muzeum. I na remont kaplicy. 
Dobrego wujka Jarka wsparły KGHM i PGE. Dały po osiem baniek. 
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Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Ju-
lii Przyłębskiej uznał, że przepisy dotyczące abor-
cji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu są 
niekonstytucyjne. To oznacza pozbawienie Polek 
prawa do decydowania o sobie. Decyzja TK, do któ-
rego PiS wysłało m.in. Krystynę Pawłowicz, lokuje 
Polskę wśród ultrareligijnych reżimów. A barbarzyń-
cy, jak wiadomo, kończą marnie.

4,3% wyniosła inflacja bazowa we wrześniu. 
O 3,8% wzrosły w Polsce we wrześniu ceny w uję-
ciu rocznym.

Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, po 10 miesiącach 
pracy złożył rezygnację po konfliktach z Danielem 
Obajtkiem, prezesem Orlenu. Premier Morawiecki 
nie był w stanie obronić swojego protegowanego.

Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS, został wybrany 
przez Krajową Radę Sądownictwa na jej wiceprze-
wodniczącego. Pasuje tam jak bejsbol na salonie.

Aż w 700 z 2,6 tys. zabawek skontrolowanych 
przez Inspekcję Handlową w 2019 r. stwierdzono 
nieprawidłowości. Na 500 zabawek poddanych ba-
daniom laboratoryjnym UOKiK nieprawidłowości 
dyskwalifikujące do sprzedaży stwierdzono w przy-
padku co trzeciej.

40,7 mln zł kary zapłaci PKO BP, a 21 mln zł Pekao 
decyzją UOKiK za niedozwolone postanowienia 
w zasadach ustalania kursów walut.

689 tys. cudzoziemców płaciło na koniec września 
składki na ZUS. O 19 tys. więcej niż w lutym i naj-
więcej w historii.

Laureatami tegorocznych Nagród Naukowych „Po-
lityki” zostali: dr Katarzyna Jaśko z Instytutu Psy-
chologii UJ (nauki społeczne), dr inż. Jakub Nalepa 
z Katedry Algorytmiki i Oprogramowania Politech-
niki Śląskiej (nauki techniczne), dr hab. Katharina 
Boguslawski z Katedry Mechaniki Kwantowej UMK 
w Toruniu (nauki ścisłe), dr Krzysztof Szade z Zakła-
du Biotechnologii Medycznej UJ (nauki o życiu) oraz 
dr hab. Maciej Musiał z Zakładu Filozofii Kultury na 
UAM w Poznaniu (nauki humanistyczne).

35-letni Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu jest najmłodszym w Polsce 
profesorem tytularnym. Specjalizuje się w geodezji 
satelitarnej i planetarnej. Szykuje plan polskiej misji 
„Mars 2023”.

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, po 
latach walki doprowadziła do skutecznej eksmisji 
Krzysztofa Kalickiego ze stadionu Skry, a właści-
wie z zarządzanej przez niego kompletnej ruiny. Nie 
obyło się bez policji i straży miejskiej, bo ten wy-
jątkowo bezczelny szkodnik od lat, mimo wyroków 
sądowych, nie chciał wydać kluczy.

FOT. PIXABAY/INSTAGRAM, PIXABAY/YOUTUBE, REPR. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI



Czy 1 listopada cmentarze powinny być zamknięte?
YTANIE
TYGODNIA

DR MAGDALENA KOZELA,
Instytut Zdrowia Publicznego 
Collegium Medicum UJ

Od pewnego czasu zamknięte cmen-
tarze źle się w Polsce kojarzą, przynaj-
mniej części społeczeństwa. Natomiast 
jeśli chodzi wyłącznie o względy epide-
miczne, zamknięcie cmentarzy na jeden 
dzień nie wydaje mi się dobrym pomy-
słem. Konsekwencją takiej decyzji mógł-
by być większy ruch w sobotę poprze-
dzającą święto oraz w Dzień Zaduszny, 
a więc osiągnęlibyśmy efekt odwrotny 
do zamierzonego. Poza tym w wielu 
miejscach na cmentarzach w tym roku 
nie odbędą się msze, a więc zgromadze-
nia, na których można było się spodzie-
wać dużego odsetka osób starszych. 
Brak zakazu nie powinien zatem zna-
cząco odbić się na statystykach zacho-
rowań, jeśli tylko odwiedzający groby 
będą postępowali rozsądnie: rozłożą wi-
zyty na więcej dni, o co apeluje również 
Kościół, będą zachowywać zalecany 
dystans itd. Oczywiście wprowadzanie 
zakazów i nakazów w czasie epidemii 
jest nieuniknione, ale równie ważna 
jest indywidualna odpowiedzialność za 
zdrowie swoje i innych. I to ona w przy-
padku wizyt na cmentarzach wydaje się 

kluczowa. Sami musimy rzetelnie prze-
analizować ryzyko i zdecydować, czy 
powinniśmy iść na cmentarz w Święto 
Zmarłych, czy możemy to zrobić kilka 
dni wcześniej lub później – a babci do-
radzić, żeby jednak została w domu.

JOANNA WICHA,
pielęgniarka i socjolożka, Lewica Razem

Byłoby to hipokryzją, skoro np. ko-
ścioły pozostają otwarte. Ograniczyła-
bym się do apelowania do społeczeń-
stwa o rozłożenie wizyt na cmentarzach 
na przestrzeni dwóch najbliższych tygo-
dni. Przekonujmy innych, żeby rozsąd-
nie podeszli do sprawy, dzięki czemu 
każdy będzie mógł bezpiecznie odwie-
dzić groby bliskich.

KRZYSZTOF WOLICKI,
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

Wystarczy rozłożenie wizyt na kilka 
dni przed tą datą i po niej oraz rezygna-
cja z odwiedzania cmentarzy przez osoby 
starsze. Po co mamy dodatkowo streso-
wać ludzi zakazem, wielu szykowało się 
do tych świąt. Oczywiście nie mamy 
pewności, że społeczeństwo rozsądnie 
podejdzie do sprawy, jednak myślę, że 
przyjdzie jakieś opamiętanie. Mam te-

ściów po osiemdziesiątce i jak im po-
wiedziałem, że absolutnie nie powinni 
tego dnia iść na cmentarz, to była wielka 
awantura, ale ostatecznie przyznali mi 
rację. Ja już odwiedziłem groby bliskich 
i zapaliłem znicze. Zadbajmy, żebyśmy za 
rok 1 listopada spotkali się na cmenta-
rzach, a nie byli na nich odwiedzani.

Czytelnicy PRZEGLĄDU                     
WOJCIECH CHMIELEWSKI

Oczywiście, że powinny. Zakaz powi-
nien obowiązywać już teraz.

BOŻENA MIERNIK
Tak, powinny być zamknięte. Polacy 

mają mocno zakodowane, żeby tego dnia 
ruszać na groby, wszędzie są tłumy ludzi. 
W większości robią to na pokaz dla rodzi-
ny, bliskich i znajomych.

WŁODZIMIERZ ZIELICZ
Problem jest źle postawiony! Sam 

cmentarz – duży, zielony park, gdzie lu-
dzie są od siebie dość daleko – nie jest 
niebezpieczny! Niebezpieczny jest dojazd 
na wielkie cmentarze w tłoku, dlatego 
należy to jakoś rozśrodkować.

Not. Michał Sobczyk

Z 
G

A
LE

RI
I A

N
D

RZ
EJ

A
 M

LE
CZ

K
I

w
w

w
.m

le
cz

ko
.p

l
w

w
w

.s
kl

ep
.m

le
cz

ko
.p

l

7PRZEGLĄD26.10-1.11.2020



8 PRZEGLĄD 26.10-1.11.2020

KRAJ

Marek Czarkowski

Piątek, 23 października: 13 632 
nowe zakażenia, 153 zmarłych, 
u których stwierdzono SARS-CoV-2. 
Karetki z pacjentami odsyłane od 
szpitala do szpitala, lekarze dyżu-
rujący pięć dób bez przerwy, pielę-
gniarki na skraju wyczerpania, za-
jęta większość łóżek dla pacjentów 
z COVID-19 i większość respiratorów 
potrzebnych dla walczących o prze-
życie. Oto obraz Polski w drugiej fali 
pandemii. W kolejnych dniach i tygo-
dniach będzie jeszcze gorzej. Pande-
mia wymknęła się spod kontroli i nikt 
nie wie, ile ofiar pochłonie. Już jest 
4171 zmarłych i tysiące z ciężkimi 
powikłaniami. Za kilka miesięcy mo-
że to być 40 albo 60 tys.

Płacimy straszliwą cenę za aro-
gancję, niekompetencję, tumiwi-
sizm, lekceważenie faktów, bezczelne 
kłamstwa i żałosną wiarę, że „jakoś 
to będzie”, rządu Mateusza Mora-
wieckiego. Przyjdzie czas, gdy ci pa-
nowie odpowiedzą przed sądem za 
to, co zrobili i czego nie zrobili.

Błędy z zaniechania

Rządzący nie mają i nigdy nie mie-
li realnego planu walki z COVID-19. 
Zajmowali się rywalizacją o stołki, 
wyborami korespondencyjnymi 
oraz nachalną promocją urzędują-
cego prezydenta. Niewygodne fakty 
ignorowano.

Agencja Wywiadu, która bez-
pośrednio podlega premierowi, już 
w styczniu informowała, że w Chi-
nach pojawiła się nieznana choroba. 
Że zagrożenie jest realne i należy się 
na nie przygotować. Premier Mora-
wiecki nie kiwnął palcem.

Minister zdrowia Łukasz Szumow-
ski wybrał się w lutym na narty do 
Włoch, zamiast zadbać o dodatkowe 
środki, także materialne, przygoto-
wać lekarzy, pielęgniarki, ratowników 

medycznych i szpitale na nadchodzą-
cą pandemię.

Agencja Rezerw Materiałowych, 
nad którą nadzór sprawuje wice-
premier i minister aktywów pań-
stwowych Jacek Sasin, nie zaczęła 
w styczniu i lutym gromadzić nie-
zbędnych zapasów sprzętu medycz-
nego i środków ochrony. Przeciwnie! 
Właśnie się ich pozbywała!

Minister edukacji Dariusz Piont-
kowski uważał, że nie ma potrzeby 
zamykania szkół czy odwoływania 
zajęć w związku z koronawirusem. 
Dowodził, że to samorządy i dyrek-
torzy muszą zadbać o bezpieczeń-
stwo uczniów.

29 lutego br., gdy było jasne, że 
katastrofalnie brakuje maseczek, 
kombinezonów, respiratorów, testów 
i płynów do dezynfekcji, główny in-
spektor sanitarny Jarosław Pinkas 
błysnął „genitalnym” poczuciem 

humoru, radząc, by politycy, „którzy 
posługują się koronawirusem jako 
elementem gry politycznej, włoży-
li sobie lód do majtek”. Zapewniał 
jednocześnie, że „strona rządo-
wa prowadzi (w kwestii pandemii)  
racjonalną politykę”.

Wiceminister zdrowia Janusz Cie-
szyński na Twitterze informował, że 
„do bazy rezerw w Porębach dojechał 
transport maseczek dla personelu me-
dycznego. Udało się dzięki wsparciu 
@MorawieckiM, energii @JEmilewicz, 
a przede wszystkim gestowi firmy 
Mercator Medical, która nie wzięła  
za to ani złotówki”.

Maseczek miało być 50 tys., co by-
ło kroplą w morzu potrzeb. Cieszyń-
ski nie wspomniał, że dwa tygodnie 
wcześniej Agencja Rezerw Materia-
łowych pozbyła się 63 tys. wysokiej 

klasy specjalistycznych francuskich 
masek neoprenowych. Sprzedawała 
je po 10 zł za sztukę. W marcu na au-
kcjach internetowych można było te 
maski kupić po 300-400 zł.

Na handlu tym towarem można 
było nieźle się wzbogacić. Tak jak 
trener narciarski Łukasz G., który 
powołując się na znajomość z mini-
strem Szumowskim i jego bratem, 
za 5 mln zł sprzedał Ministerstwu 
Zdrowia chińskie maseczki chi-
rurgiczne ze sfałszowanym certy-
fikatem. Gdy resort się o tym do-
wiedział i wiceminister Cieszyński 
zażądał zwrotu pieniędzy, G. pokazał 
mu gest posłanki Lichockiej. Sprawa 
będzie miała finał w sądzie.

Były handlarz bronią Andrzej I., 
prezes lubelskiej spółki E & K, po-
stanowił zarobić na respiratorach. 
Dostawa 1241 tych niezwykle po-
trzebnych urządzeń miała zostać 

zrealizowana do końca czerwca br. 
Spółka E & K otrzymała od Minister-
stwa Zdrowia niemal natychmiast 
154 mln zł zaliczki z 200 mln, na które 
opiewała umowa. Krążą też informa-
cje, że umowa ta była znacznie szer-
sza, miało bowiem chodzić o 2,2 tys. 
respiratorów za 370 mln zł, jednak 
spółka E & K nie wywiązała się z niej. 
Panowie Szumowski i Cieszyński pu-
blicznie zapewniali, że wszystko jest 
w porządku, i przekonywali, że „ma-
seczki kupiliby nawet od diabła”.

10 kwietnia br. wiceminister Cie-
szyński podpisał umowę na zakup 
miliona wykrywających koronawi-
rusa testów antygenowych produk-
cji koreańskiej firmy PCL. Miało to 
kosztować 29,6 mln dol. Ostatecznie 
do Polski trafiła połowa zamówienia. 
Zapłaciliśmy niecałe 15 mln dol.

Rządzący nie mają i nigdy nie mieli 
realnego planu walki z COVID-19

OSKARŻAMY

Płacimy straszliwą cenę za arogancję, niekompetencję, 
lekceważenie faktów, kłamstwa i żałosną wiarę rządzących 
w to, że „jakoś to będzie”. 
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Według Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowe-
go Zakładu Higieny zgodność wyni-
ków tych testów była „na poziomie 
57% wzwyż – w zależności od ilości 
wirusa w badanej próbce”. Testy tra-
fiły na oddziały ratunkowe szpitali, 
co mogło być groźne dla pacjentów, 
ratowników medycznych i lekarzy, 
bo nie było gwarancji, że wynik te-
stu jest prawidłowy. Równie dobrze 
można by rzucać monetą.

Gdy pod koniec maja wypłynęła 
informacja, że Ministerstwo Zdro-
wia zleciło firmie Żabka Polska opra-
cowanie i aktualizację algorytmów 
służących do modelowania ruchu 
pacjentów zakażonych lub podejrza-
nych o zakażenie koronawirusem, 
posłowie Koalicji Obywatelskiej złoży-
li w Sejmie wniosek o wotum nieuf-
ności wobec ministra Szumowskiego. 
Jednak został on sprawnie odrzucony 
na początku czerwca br. głosami po-
słów Zjednoczonej Prawicy.

Uciekający minister

W połowie sierpnia br. najpierw 
wiceminister Janusz Cieszyński, 
a dzień później minister Łukasz Szu-
mowski podali się do dymisji. Było 
to doskonałe posunięcie. Gdyby ten 
duet przetrwał w resorcie do dziś, 
gdy liczba osób, u których wykryto 

koronawirusa, wynosi kilkanaście ty-
sięcy dziennie, zostałby zlinczowany 
za to, że nie przygotował Polski na 
nadejście drugiej fali pandemii.

Lansować się na COVID-19 posta-
nowił również Mateusz Morawiecki. 
14 kwietnia br., kilka minut przed 
godz. 10, na lotnisku im. Fryderyka 
Chopina na Okęciu wylądował naj-
większy samolot transportowy świa-
ta, An-225 Mrija. Przywiózł z Chin 
partię środków ochrony medycznej, 
w tym maseczek chirurgicznych za-
kupionych na zlecenie rządu przez 
KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos. 
Witał go premier w towarzystwie mi-
nistra aktywów państwowych Jacka 
Sasina i prezesa miedziowej spółki 
Marcina Chludzińskiego. 

Wszystko byłoby OK, gdyby nie 
okazało się tydzień później, że „cer-
tyfikat” obejmujący owe maseczki 
wystawiła włoska firma ECM niema-
jąca prawa do nadawania środkom 
ochrony indywidualnej znaku CE, 
oznaczającego zgodność z norma-
mi unijnymi. Propagandowy suk-
ces Morawieckiego zmienił się  
w żałosną hucpę.

Co gorsza, po kilku tygodniach 
w kręgach towarzyskich stolicy za-
częły krążyć plotki, że za tym „air 
show” stała Agencja Wywiadu, któ-
ra postanowiła się dokapitalizować. 
Jak? Przez podstawione spółki kupiła 

w Chinach za grosze transport mase-
czek – jak się okazało trefnych – któ-
ry następnie został sprzedany KGHM 
już za grube miliony dolarów. Polece-
nie miał wydać prezesowi Chludziń-
skiemu premier Morawiecki. 

Jeśli to prawda, rodzi się pyta-
nie, czy w sprawie respiratorów 
zakupionych w lubelskiej firmie  
E & K nie realizowano identycznego 
scenariusza. Handel bronią na dużą 
skalę, zwłaszcza nielegalny, nie jest 
w Polsce możliwy bez współpracy  
ze służbami specjalnymi.

Podobna próba „dokapitalizo-
wania” miała miejsce w latach 90., 
gdy Urząd Ochrony Państwa zorga-
nizował operację pod kryptonimem 
„Zielone Bingo”. Jej celem było 
zarobienie na debiucie giełdowym 
akcji TUiR Warta SA. Skąd o tym 
wiemy? Bo UOP stracił część fun-
duszu operacyjnego i sprawa trafiła 
do prokuratury.

Dziś w kwestiach maseczek od 
trenera narciarskiego i respiratorów, 
które miała dostarczyć spółka byłego 
handlarza bronią, kompetentne orga-
ny wykazują daleko idącą powściągli-
wość, prowadząc postępowania 
w sprawie, choć fakty i główni bo-
haterowie są znani. A liderzy Prawa 
i Sprawiedliwości forsują w Sej-
mie pakiet ustaw „bezkarność+”, 
które mają zapewnić nietykalność 

Transport środków ochrony medycznej z Chin 14 kwietnia witali na lotnisku premier Morawiecki i wicepremier Sasin. 
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m.in. ministrom Szumowskiemu 
i Cieszyńskiemu. 

24 sierpnia br. prokurator general-
ny Zbigniew Ziobro, mówiąc o by-
łym ministrze zdrowia, oświadczył: 
„Nie widzę powodów, by miał się 
bać odpowiedzialności”. Czy trzeba 
więcej dowodów, kto tu kogo kryje?

Silni, zwarci, gotowi... 
i zaskoczeni

18 marca br. premier Morawiec-
ki w programie TVP zapewniał, że 
„przygotowania do zwiększonej licz-
by przypadków koronawirusa prze-
biegają codziennie. Rozpoczęliśmy te 
przygotowania parę miesięcy temu, 
kiedy usłyszeliśmy, bodaj 9 stycznia, 
o przypadkach koronawirusa”. 

Dziś wiemy, że premier ordynarnie 
mijał się z prawdą. Nie było żadnych 
przygotowań. Rząd i politycy PiS zo-
stali na przełomie lutego i marca za-
skoczeni skalą dramatu. Kiedy oglą-
dali w telewizyjnych wiadomościach 
obrazy z północnych Włoch, pan-
demia zaczęła im się kojarzyć z po-
wodzią, której skala jest trudna do 
przewidzenia, ale której skutki moż-
na minimalizować. Dominowało 
przekonanie, że „na każdej powodzi  
można też wypłynąć”!

Pierwszy spróbował szczęścia mi-
nister zdrowia Łukasz Szumowski.  
26 lutego br. pytany w stacji RMF 
FM, gdzie był w tym roku na nartach, 

przyznał: „Byłem we Włoszech”, a po 
chwili dodał: „Ani się nie przebada-
łem, ani się nie zbadałem, nie posze-
dłem na kwarantannę. Poszedłem do 
pracy i kontrolowałem swój stan”. 
Gdy prowadzący zapytał o masecz-
ki chirurgiczne, minister oświadczył 
z uśmiechem: „One nie zabezpiecza-
ją przed wirusem, one nie zabezpie-
czają przed zachorowaniem. Na pew-
no nie pomagają”.

Nic dziwnego, że do niedaw-
na najbardziej prominentni polity-
cy PiS z Jarosławem Kaczyńskim 
i Mateuszem Morawieckim na czele 
ostentacyjnie pokazywali się w miej-
scach publicznych bez maseczek, 
nie zachowując przy tym dystansu 
społecznego. Tymczasem zwykłych 
obywateli policja i sanepid okładały 

mandatami i karami administracyjny-
mi w przedziale od 500 zł do 10 tys.

Niekompetencja i tumiwisizm 
rządzących zaczęły zabijać, gdy 
COVID-19 pojawił się w domach po-
mocy społecznej. Część pracowników 
uciekła, ci, co zostali, nadludzkim wy-
siłkiem starali się pomóc podopiecz-
nym, najczęściej osobom starszym 
i schorowanym. Śmierć zbierała 
w tych placówkach srogie żniwo. 

Państwo wcześniej nie zrobiło nic. 
Nie ostrzegło. Nie było przygotowane 
na taki dramat. Reagowało za późno. 
Co gorsza, w czerwcu złagodzone zo-
stały obostrzenia i Polacy poczuli się 
swobodniej. A liderzy dawali przykład!

1 lipca br. w Tomaszowie Lubel-
skim na wiecu przedwyborczym 
premier Morawiecki mówił do zgro-
madzonych rolników: „Ja cieszę się, 
że coraz mniej obawiamy się tego 
wirusa, tej epidemii, i to jest dobre 
podejście, szanowni państwo. Bo on 
jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba 
się jego bać. Trzeba pójść na wybory, 
tłumnie, 12 lipca”.

6 lipca w Końskich, w czasie 
tzw. debaty prezydenckiej, prezy-
dent Andrzej Duda zapewnił: „Ab-
solutnie nie jestem zwolennikiem 

jakichkolwiek szczepień obowiązko-
wych. Powiem państwu otwarcie, ja 
osobiście nigdy się nie zaszczepiłem 
na grypę. I uważam, że szczepienia na 
koronawirusa absolutnie nie powinny 
być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto 
chce, jeżeli będzie szczepionka, niech 
się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest 
jego osobista decyzja”.

Rząd, a zwłaszcza odpowiedzialny 
za sektor górniczy wicepremier Jacek 
Sasin, był zaskoczony, gdy COVID-19 
uderzył w śląską aglomerację. Już 
w maju kopalnie ROW Ruch Jan-
kowice w Rybniku, Murcki-Staszic 
w Katowicach i Sośnica w Gliwicach 
zostały zamknięte. W kopalniach Bo-
brek w Bytomiu i Pniówek w Pawło-
wicach wykryto ogniska SARS-CoV-2. 
W czerwcu zamknięto kilkanaście 
kolejnych kopalń, a region na stałe 
zagościł w czołówce województw 
o największej liczbie zakażonych. Przy 
okazji ujawniły się wszystkie manka-
menty służby zdrowia i nadzoru sa-
nitarnego. Mieszkańcy Śląska godzi-
nami czekali na ekipę, która pobierze 
od nich wymazy. Nie można było się 
dodzwonić do sanepidu. Jego pra-
cownicy nie mogli sobie poradzić 
z ogromem zadań, jakie na nich się 
zwaliły. Były osoby, które z powodu 
chaosu organizacyjnego spędziły na 
kwarantannie sześć, a nawet siedem 
tygodni. Ginęły próbki, nie można by-
ło niczego się dowiedzieć. 

Zmarłych na COVID-19 chowa się w metalowych trumnach. 2 września 2020 r., 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie. 

FOT.  ADAM GUZ/KPRM, JACEK SZYDŁOWSKI/FORUM, ADRIAN GRYCUK/WIKIPEDIA

Jeśli władze mówią, że nikt nie był w stanie przewidzieć 
takiego wzrostu liczby zarażonych, to kłamią.
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Doszło do bezprecedensowej sy-
tuacji – główny inspektor sanitarny 
Jarosław Pinkas 30 maja br. powołał 
na stanowisko wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego dr. Grzegorza 
Hudzika, który pełnił tę funkcję w la-
tach 2009-2015. Ktoś musiał opano-
wać chaos na Śląsku. 

Strategia? Jaka strategia?

Planowanie nigdy nie było mocną 
stroną rządu Mateusza Morawieckie-
go. Przygotowanie kraju na zapowia-
daną przez naukowców i lekarzy dru-
gą, jesienną falę pandemii COVID-19 
przekraczało możliwości intelektualne 
i merytoryczne panów ministrów. Ale 
jeśli rządzący mówią, że „nikt nie był 
w stanie przewidzieć takiego wzrostu 
liczby zarażonych”, to kłamią. 

Już w lipcu br. eksperci IHME 
(Instytutu Pomiarów i Oceny Sta-
nu Zdrowia) z Waszyngtonu ogło-
sili swój model rozwoju pandemii 
koronawirusa w Polsce, z którego 
wynikało, że nabiera ona rozpędu. 
W ich ocenie na początku grudnia 
liczba chorych pilnie wymagających 
hospitalizacji wyniesie ponad 58 tys. 
26 czerwca przed niekontrolowanym 
wybuchem epidemii w październiku 

ostrzegał zespół naukowców złożony 
z matematyków Uniwersytetu War-
szawskiego oraz ekspertów Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny. 

Pod koniec sierpnia wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska pytany, 
czy możliwy jest scenariusz mó-
wiący o kilku tysiącach zachorowań 
dziennie, odparł, że „tyle nie powin-
no być”, dodał jednak: „Możemy 
przekroczyć liczbę 1000 zakażeń 
dziennie”. Trzeba przyznać, że się 
nie pomylił. Liczba ta po siedmiu 
tygodniach została przekroczona 
dziesięciokrotnie! 

3 września br. nowy minister zdro-
wia Adam Niedzielski przedstawiał 
na konferencji prasowej liczący kilka-
naście stron dokument „Strategia wal-
ki z pandemią COVID-19”. Dziś trudno 
go znaleźć, bo został na początku paź-
dziernika zastąpiony „Strategią walki 
z pandemią COVID-19. Wersja 2.0”. To 
kolejny dowód, że urzędnicy nie nadą-
żają za biegiem zdarzeń i przygotowu-
ją plany działań na kolanie.

Resort nie ujawnia też nazwisk eks-
pertów, z których rad i opinii korzy-
stał. W środę 21 października w wy-
wiadzie udzielonym portalowi Onet.pl  
senator PiS Jan Maria Jackowski 

powiedział, że prof. Andrzej Horban, 
doradzający ministrowi Niedzielskie-
mu, stwierdził, że ostatnie pół roku 
nie zostało wykorzystane efektywnie. 
Trudno o lepszy komentarz.

Rządzący czekają dziś na cud. 
Dostałem z Ministerstwa Zdrowia 
informację, że umowa Komisji Eu-
ropejskiej z koncernem AstraZeneca 
„gwarantuje dostęp pierwszej partii 
szczepionki już w grudniu 2020, jeżeli 
zostanie ona dopuszczona do obro-
tu, tym samym zabezpieczając część 
zapotrzebowania krajowego”. Jest 
zatem nadzieja, że Polska otrzyma 
swoją część pierwszej partii szcze-
pionki przeciw SARS-CoV-2 za czte-
ry-siedem tygodni. Szczepionka jest 
produkowana od sierpnia br., a jej 
końcowy etap – czyli pakowanie już 
wyprodukowanych dawek – odbywa 
się w zakładach w Anagni we Wło-
szech. Jeśli wszystko pójdzie dobrze 
i między grudniem 2020 r. a marcem 
2021 r. Polska otrzyma szczepionkę, 
rząd Zjednoczonej Prawicy rozkrę-
ci taką akcję propagandową, jakiej 
jeszcze nie widzieliśmy. Ale mimo 
wszystko jest to dobra wiadomość. 

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

PROF. DR HAB. RYSZARD 
PIOTROWSKI,
konstytucjonalista, 
Uniwersytet Warszawski

Premier i ministrowie mogą zostać pociągnięci do odpowie-
dzialności przed Trybunałem Stanu. Zależy to od okoliczności na-
tury politycznej. Art. 68 ust. 4 konstytucji mówi o tym, że „władze 
publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych 
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji śro-
dowiska”. To zobowiązanie ma charakter aktywny, można więc 
ocenić, w jakim stopniu mieliśmy do czynienia z działaniem władz 
publicznych, a w jakim stopniu z zaniechaniem. To konkret, który 
odnosi się do naruszenia konstytucji przez członków rządu.

Wiąże się to również z odpowiedzialnością za wykonywanie 
konstytucyjnych obowiązków przez Radę Ministrów. Przypo-
mnę, że należy do nich w szczególności obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku publiczne-
go. Co prawda, jest to sformułowanie ogólne, ale wynikające 
z niego obowiązki mogą także stanowić przedmiot oceny, która 

będzie prowadziła do pociągnięcia do odpowiedzialności przed  
Trybunałem Stanu. 

Gdyby to nie nastąpiło, istnieje możliwość dochodzenia szko-
dy spowodowanej niezgodnym z prawem działaniem władzy 
publicznej. Choć uważam, że byłoby to bardzo trudne pod wzglę-
dem dowodowym. 

W konstytucji jest też art. 38, który mówi: „Rzeczpospolita 
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. 
Ma on ogólny charakter, dlatego moim zdaniem bardzo trudno 
byłoby dowieść, że rząd nie wywiązał się należycie z wynikają-
cych stąd obowiązków.

Pozwolę sobie na ogólną uwagę. Istnieje droga do pociąg- 
nięcia najwyższych urzędników państwowych do odpowiedzial-
ności, ale jest ona uzależniona od czynników politycznych. Po-
stawienie premiera czy ministrów przed Trybunałem Stanu wy-
maga odpowiedniej większości parlamentarnej. A ewentualna 
odpowiedzialność za naruszenie prawa, polegające na niedopeł-
nieniu obowiązków, zależy od tego, w jakim stopniu sędziowie 
będą niezawiśli, a sądy niezależne. Wszystko to razem zależy zaś  
od wyniku wyborów.

POTRZEBNA JEST WOLA POLITYCZNA
Premier i ministrowie mogą zostać pociągnięci 
do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu



12 PRZEGLĄD 26.10-1.11.2020

KRAJ

Anna Brzeska

Pamiętacie Państwo wstrząsającą 
historię dziecka, które „uratował” 
prof. Chazan? Prof. Romuald Dębski 
opisywał jego stan w TVN 24: „To 
jest dziecko, które nie ma połowy 
głowy, ma mózg na wierzchu, ma 
wiszącą gałkę oczną, ma rozszczep 
całej twarzy, nie ma mózgu w środ-
ku i będzie umierało przez najbliższy 
miesiąc albo dwa, bo ma zdrowe ser-
ce i zdrowe płuca, aż umrze w końcu 
z powodu jakiegoś zakażenia”.

To było sześć lat temu. Lekarz miał 
ze sobą w studiu zdjęcia innych znie-
kształconych płodów, ale nie zdecy-
dowano się na ich pokazanie. Były 
zbyt potworne. 

Wtedy trudno byłoby uwierzyć, 
że kiedyś to wszystko może się dziać 
legalnie, na znacznie szerszą skalę, 
w majestacie prawa. Że spełni się 
mokry sen religijnych fanatyków. 
I będzie trzeba pokornie rodzić, cier-
pieć, wyć. Przy aplauzie Kai Godek, 
arcybiskupów, Kaczyńskiego i... Ja-
dwigi Emilewicz, która już sygnalizuje 
na swoim Twitterze, że „należy z całą 
stanowczością odradzać diagnozy 
prenatalnej w celach selekcyjnych”. 

A jednak to prawda. Co będzie 
dalej? Zakaz USG, badań prenatal-
nych? Jak daleko można się posunąć 
– w środku Europy, w XXI w.?

Oto fragmenty kolejnej przeraża-
jącej historii, tym razem Katarzyny 
Wójtowicz.

Kilkanaście lat temu zaszłam w chcia-
ną ciążę. W 12. tygodniu trafiłam do szpi-
tala. Patologia ciąży. Krwawiłam, miałam 
bóle i sączyły mi się wody. Lekarze zde-
cydowali – podtrzymujemy ciążę. Nikt 
mnie nie zapytał.

Postawiono moje łóżko na kołkach – 
tak, żeby macica znajdowała się wyżej 
niż głowa. W dwie ręce wbito igły, by 
móc podłączyć kroplówki. Leżałam ni-
czym ukrzyżowany Chrystus (…). 

Lekarze nic nie mówili. Kazali leżeć 
i się nie ruszać (...). Minął tydzień, czu-
łam się strasznie. Bolała mnie głowa, 
brzuch, bolało mnie całe ciało (...).

Pielęgniarki komentowały – chcesz 
mieć dziecko, trzeba pocierpieć. (…)

Codziennie sprawdzano tętno dziecka.  
Dwa razy w tygodniu robiono mi USG. 
W milczeniu. Monitora nie odwracano 
w moją stronę. Niczego mi nie tłumaczo-
no (...). Nie dopytywałam. Czułam się 
bardzo źle.

Na początku 23. tygodnia ciąży mia-
łam wrażenie, że umieram. Przestałam 
czuć ruchy płodu. Zgłosiłam salowej, 
pielęgniarce, lekarzowi. Dostałam od-
powiedź: „Młoda jest, to i ruchów nie 
wyczuwa. Leżymy. Podtrzymujemy”. 
Czułam się jak przedmiot. (...)

Dwa dni później – 24 grudnia – po-
prosiłam, aby mnie zbadano. (...) Odmó-
wiono mi.

25 grudnia, korzystając z basenu, 
odkryłam, że coś wysunęło się z mojej 
macicy. Szok. Wrzask. Histeria.

Lekarz, pielęgniarka, lekarz. Cisza. Pa-
trzą. Myślą. Zostawiają samą. Minuty są 
wiecznością. W końcu informacja i de-
cyzja: „Będziemy rodzić. Dostanie pani 
»prowakację«, bo dziecko nie żyje”.

Panika. Strach. Strach!
Zawieziono mnie na porodówkę. Za-

aplikowano środki dopochwowe i za-
strzyk oraz podłączono kroplówkę. (…) 
Zaczął się poród. Nie krzyczałam. Płaka-
łam cicho. Byłam sama. Wiedziałam, że 
urodzę trupa.

Starałam się. Bóle parte ustały w po-
łowie porodu. Usłyszałam: „Jeszcze raz. 
Przyj! Mam już nogi”. 

Nie mogłam. Poczułam szarpnięcie. 
Lekarz wyciągnął płód.

Usłyszałam: „Syn. Chce zobaczyć?”.
Pielęgniarka, która stała koło mnie, 

gwałtownie potrząsnęła głową. Zrozu-
miałam, że lepiej nie patrzeć...

Potem okazało się, że mój syn nawet 
nie przypominał człowieka. Niewykształ-
cone kończyny. Uszy nie tam gdzie trze-
ba, twarz niewykształcona. Gdyby urodził 
się żywy, zmarłby zaraz po porodzie lub 
męczył się. Ile? Nie wiadomo. (…)

Przez kilka tygodni byłam w szpitalu. 
Miałam robione badania, USG. Te defor-
macje były widoczne. Lekarze wiedzieli. 
Zachowali to dla siebie. (...)

Zostałam z tym sama. 
Myślałam o tych nóżkach. 
Myślałam o tych deformacjach.
Chcąc pochować syna – Adrian – mu-

siałam zidentyfikować ciało. Ciało, które 
oprócz nieludzkiego wyglądu zostało pod-
dane sekcji.

Powiedzieli: „Proszę przywieźć pie-
luszkę. Trzeba owinąć ciało. Ubranka się 
nie nadadzą”. (...)

Pogrzeb się odbył.
Pierwszy raz dzielę się moją historią 

publicznie. Już mogę. 
Dla przestrogi. Dla zrozumienia. Dla 

oprzytomnienia.

Wstrząsające? Przyzwyczajajmy 
się, bo to jest wojna. PiS rozpętało ją 
właśnie na całego.

a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

22 października 2020 r. zalegalizowano w Polsce tortury

Wiedziałam, że urodzę trupa

Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym, 22 października 2020 r.

FOT. JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS
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Jan WidackiZ Galicji

Zatrzymanie mecenasa Giertycha, a już szczególne 
jego forma, oraz przeszukanie prowadzonej przez 
niego kancelarii adwokackiej muszą budzić zasad-

niczy sprzeciw. 
Nie wiem, czy Giertych jest winien, czy nie. Nie wiem, czy 

zatrzymanie było uzasadnione. Zapewne na wniosek obroń-
ców Giertycha oceni to sąd. Wciąż jeszcze wierzę, że sąd 
może być niezależny, a poza tym rzetelny. Ale z całą pew-
nością forma była niedopuszczalna. Zgodnie z prawem taka 
czynność jak zatrzymanie dokonana być musi „w sposób 
możliwie najmniej naruszający dobra osoby zatrzymywa-
nej”. Zatrzymywanie adwokata pod sądem, skuwanie go na 
oczach widzów, w obecności telewizyjnych kamer, na pewno 
nie spełniało tego wymogu. To nie nowość. Tak zatrzymy-
wano za pierwszego PiS, zdarzało się, że tak zatrzymywano 
również w czasach, gdy PiS nie rządziło. Może warto sobie 
przypomnieć zatrzymanie przed laty ówczesnego generalne-
go konserwatora zabytków, który – jak się okazało dużo póź-
niej – był niewinny, co potwierdził nawet Sąd Najwyższy, i to 
w czasie, gdy jeszcze zasiadali w nim wyłącznie sędziowie. 
Na miejscu zatrzymania obecne były aż trzy stacje telewizyj-
ne, które – jak zapewniano – znalazły się tam zupełnie przy-
padkowo. Transmisję, z komentarzem prokuratora, zobaczy-
ła potem cała Polska na ekranach telewizorów. Wydaje się, 

że dopóki ktoś, kto zarządził taką formę zatrzymania – obo-
jętne, czy będzie to prokurator, czy funkcjonariusz policji lub 
CBA – nie odpowie karnie za przekroczenie uprawnień, takie 
widowiskowe zatrzymania będą się powtarzać.

Może kiedyś ktoś odpowie za to zatrzymanie Giertycha, 
które ewidentnie nie było dokonane w nakazany ustawą 
„sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste 
zatrzymanego”?

Kolejna sprawa to przeszukanie kancelarii adwokac-
kiej. Przypomnę: adwokat to zawód zaufania publicznego. 
Klienci powierzają mu swoje tajemnice, których część jest 
chroniona prawem tak samo jak tajemnica spowiedzi. To 
tajemnica obrończa. Z tej tajemnicy, podobnie jak z ta-
jemnicy spowiedzi, nikt nie ma prawa adwokata zwolnić. 
Tajemnica ta obejmuje wszelkie informacje, które uzyskał, 
wykonując obronę. Ludzie o tym wiedzą i powierzają ad-
wokatom w zaufaniu swoje największe sekrety. W zaufa-
niu do adwokata i do państwa. W zaufaniu, że adwokat 
ich nie ujawni ani nie wykorzysta ze szkodą dla klienta. 
Nie ujawni nawet dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”, co 
Giertychowi – zdaje się – niedawno się zdarzyło. Dlatego 

przeszukanie kancelarii adwokackiej to coś zupełnie nad-
zwyczajnego. Muszą być do tego ważne powody i przede 
wszystkim musi być wyjątkowo wysokie prawdopodo-
bieństwo, że adwokat rzeczywiście popełnił przestępstwo, 
a w jego dokumentach są dowody niezbędne w śledztwie. 
Przeszukanie kancelarii na wszelki wypadek, a nuż znajdą 
się dowody jakiegoś przestępstwa, jest zupełnie nie do 
pomyślenia w cywilizowanym państwie prawa. A u nas?

Gdy już zachodzi konieczność przeszukania kancelarii ad-
wokackiej, gdy prokuratura wie, czego szuka, do przeszuka-
nia doprasza się przedstawiciela samorządu adwokackiego. 
Podobno w przeszukaniu kancelarii mecenasa Giertycha 
uczestniczył przedstawiciel rady adwokackiej, tyle że za-
częło się ono co najmniej godzinę przed jego przybyciem. 
Nawiasem mówiąc, przeszukanie robi się na ogół dopiero 
wówczas, gdy ktoś odmówi wydania obiektów (dokumen-
tów), których żąda prokuratura. Gdyby zażądano wydania 
takich dokumentów, a Giertych je wydał, nie byłoby powo-
du grzebania we wszystkich dokumentach. Ale wtedy pro-
kuratura musi wiedzieć, czego szuka, a nie „trałować” doku-
menty adwokata jak leci, a nuż coś ciekawego się znajdzie. 

Pamiętać też trzeba, że Roman Giertych jako adwokat 
reprezentował wiele osób ze świata polityki. Od pewnego 
czasu był zaufanym adwokatem czołówki Platformy Oby-

watelskiej. Szczerze mó-
wiąc, nieco mnie to dziwiło, 
ale to nie moja sprawa. Po-
dejrzewam, że dokumenty 
znajdujące się w jego kan-

celarii i zawartość dysku jego komputera były niezwy-
kle ciekawe dla obozu władzy. Ileż tam haków można by 
wygrzebać!

Giertych nie jest bohaterem z mojej bajki. Pamiętam, 
jak wskrzeszał Młodzież Wszechpolską, jak zachowywał się 
w sejmowej komisji śledczej i jej kuluarach, jakim był wice-
premierem przy Jarosławie Kaczyńskim i ministrem eduka-
cji, jak porządkował kanon lektur szkolnych. I pamiętam, ile 
czasu mu zajęło, zanim się zorientował, że Kaczyński zjada 
„przystawki”, że już pożarł Leppera, a teraz nadchodzi czas, 
gdy zeżre jego. Od tamtej pory bardzo mu się odmieniło. 
Może nawet przeczytał coś Gombrowicza. Dość, że poko-
chały go Platforma i liberalne media. Ładny obrazek Gierty-
cha ustawiającego pseudosędziów Izby Dyscyplinarnej TVN 
pokazała kilkakrotnie. To rzeczywiście było ładne i odważne. 
Ale ja i tak mam przed oczyma Giertycha z komisji śledczej 
i u boku Kaczyńskiego. Ten obrazek nie był ani ładny, ani 
odważny. Mniejsza z tym. Największe pretensje mam do 
prokuratury o to, że stworzyła sytuację, w której – cholera! 
– ja muszę Giertychowi kibicować.

j.widacki@tygodnikprzeglad.pl

Mecenas Giertych

Przeszukanie kancelarii adwokackiej na wszelki wypadek jest zupełnie 
nie do pomyślenia w cywilizowanym państwie prawa. A u nas?

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl
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Rozmawia Katarzyna Niedurny

Został pan rektorem Uniwersytetu 
Śląskiego w ciekawych czasach. 
Pandemia, sytuacja polityczna, 
wiele rzeczy dzieje się w Polsce i na 
świecie. Jaką rolę w tym zamiesza-
niu odgrywa uniwersytet?

– Ogromnie ważną. Rozwiązanie 
wielu problemów, a przede wszyst-
kim problemu pandemii, przyjdzie 
z uniwersytetów, od ludzi nauki. To 
tam trwają prace nad szczepionką, 
lekami, strategią radzenia sobie z kry-
zysem, także klimatycznym. Uniwer-
sytety zostały stworzone do tego, by 
rozwiązywać nasze ludzkie problemy.
Czy uniwersytet jest instytucją 
polityczną? 

– W tym najczęstszym rozumie-
niu słowa polityczny jest instytucją 
apolityczną, czyli pomyślaną w taki 
sposób, żeby kształcenie i badania 
nie były zależne od bieżącej polityki. 
Tak zapisana jest jego rola w kon-
stytucjach wielu krajów, a zwłaszcza 
zachodnich demokracji, zapewniają-
cych mu eksterytorialność i wysoki 
stopień autonomii, pozwalających 

na prowadzenie go zgodnie z we-
wnętrznymi statutami, ograniczając 
możliwość ingerencji w nim orga-
nów ścigania bez zgody rektora. 
Nauczanie i kształcenie rozwijają się 
najlepiej chronione przed polityką 
i agresywną ideologią. Apolityczne 
powinny być również przyznawane 
uniwersytetom dotacje. Potrzebuje-
my wsparcia, ale jako formy inwe-
stycji społecznej w przyszłość. Nie 
może to być forma szantażu, że wła-
dza daje uczelniom pieniądze, a one 
w zamian robią to i to. Uczelnie, żeby 
pozostać apolityczne, również muszą 
być chronione przed agresywnym 
kapitałem, który będzie wymuszać 
środkami finansowymi określone 
badania lub sposób działania.
Uniwersytet zostaje wmieszany 
w rozgrywki nie tylko naukowe. 
Pojawiły się w mediach informa-
cje o kolejnym ruchu prokuratury 
w postępowaniu w sprawie dr hab. 
Ewy Budzyńskiej. Studenci mają 
udostępnić notatki z prowadzonego 
przez nią przedmiotu jako materiał 
dowodowy.

– To bardzo złożona sprawa, któ-
ra ciągnie się od długiego czasu. 

Coraz trudniej zachować nam tu ja-
sność widzenia. Zwłaszcza komuś, 
kto przygląda się temu z zewnątrz. 
Pani dr hab. Ewa Budzyńska nie jest 
już pracownikiem UŚ. Odeszła z nie-
go na własną prośbę. Stało się to 
po wniesieniu skargi ze strony stu-
dentów, którzy poczuli się dotknięci 
poglądami wygłaszanymi przez nią 
w formie prawd naukowych. Mają do 
tego prawo, podobnie jak pracowni-
cy uczelni, którzy czują się dotknięci, 
urażeni, zbulwersowani zachowa-
niem studentów. 

Skarga trafiła do ówczesnego rek-
tora, który rozpatrzył jej treść i uznał 
za zasadną. W kolejnym kroku spra-
wa została skierowana do rzecznika 
dyscyplinarnego. Nie jesteśmy prze-
cież w stanie od razu rozstrzygnąć 
rzetelności i uczciwości takiej skargi. 
Rzecznik po przesłuchaniu obu stron 
uznał, że studenci mieli prawo do jej 
wniesienia, i przekazał sprawę do 
komisji dyscyplinarnej, czyli rodzaju 
niezależnego sądu uczelni. Ten ma za 
zadanie wydanie orzeczenia i uzna-
nie, czy sprawa ma być umorzona, 
czy ma doprowadzić do jakieś formy 
kary, np. w formie upomnienia. 

Sprawa toczy się długo z powo-
du nie celowej zwłoki, ale procedur 
uczelnianych. Z końcem kadencji 
poprzedniego rektora ustała działal-
ność komisji dyscyplinarnej. Sprawa 
została wznowiona dopiero po waka-
cjach, kiedy powołano nową komisję. 

Rozwiązanie 
wielu problemów, 

a przede wszystkim 
problemu 

pandemii, przyjdzie 
z uniwersytetów, 

od ludzi nauki

Rektor 
na trudne 

czasy

PROF. RYSZARD 
KOZIOŁEK
– rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Ryszard Koziołek – literaturoznawca, eseista, pisarz, wykładowca akade-
micki. Autor książek „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, „Dobrze się 
myśli literaturą”, „Wiele tytułów”. Laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.
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A rektorowi po wielokroć zadaje się 
pytanie, dlaczego nie reaguje, co się 
dzieje. Formalnie od momentu skiero-
wania sprawy do rzecznika rektor jest 
wyłączony z dochodzenia, nie ma nic 
do gadania i czeka, aż skończy się ob-
radowanie. Dopiero po wydaniu orze-
czenia zapoznaje się z nim. 
A co z prokuraturą? 

– Prokuratura równolegle podjęła 
dochodzenie na wniosek nieznanego 
mi oskarżyciela, który zarzucił studen-
tom składanie fałszywych zeznań. Ta 
sprawa toczy się na zewnątrz uczel-
ni z zupełnie innego powództwa, do 
czego tym bardziej nie mam wglą-
du. Budzi to jednak mój niepokój czy 

wręcz mnie bulwersuje, ponieważ 
traktuję to jako wyraz braku zaufa-
nia do uczelni i organów, które w tej 
sprawie rozstrzygają. Dotyczy ona tak 
naprawdę sporu światopoglądowego 
bądź pomieszania opinii z faktami na-
ukowymi. Moim zdaniem nikt nie po-
trafi tego rozstrzygnąć lepiej niż sami 
naukowcy. Natomiast prokuratura 
podjęła działania w sprawie składa-
nia fałszywych zeznań, nie czekając 
na rozstrzygnięcie komisji dyscypli-
narnej. Uważam to za działanie nie-
zrozumiałe i nieuzasadnione. 
Jeśli dobrze rozumiem, przedmio-
tem dochodzenia jest wymieszanie 
porządku naukowego ze świato-
poglądowym, nie zaś sama treść 
poglądów dr hab. Ewy Budzyńskiej?

– Nie wiem tego, ponieważ kon-
kretne zarzuty znane są jedynie 
stronom i ich pełnomocnikom. Na-
ukowiec może sobie pozwolić na 
przedstawienie swoich poglądów 
przy wyraźnym zaznaczeniu, że są 
to właśnie poglądy, i zapewnieniu 
uczestnikom zajęć pola do przedsta-
wienia własnych opinii, a następnie 
zweryfikowaniu ich na podstawie 
wiedzy faktycznej. 
Ostatnio w rozmowie o edukacji po-
jawiły się głosy, że minister eduka-
cji narodowej i szkolnictwa wyższe-
go Przemysław Czarnek również 
będzie narzucał kierowanym przez 
siebie podmiotom swoje przeko-
nania. A mówił wiele o bezzasad-
ności gender studies, wypowiadał 
się przeciw społeczności LGBT+. 
Wzbudza to pana obawy?

– Może to nie są obawy, ale rodzaj 
dezaprobaty. Uważam, że to stanowi-
sko szczególnie wrażliwe społecznie. 
W sytuacji zaś, w której szkoły powin-
ny być świeckie, a uniwersytet auto-
nomiczny, tak radykalne poglądy nie 
są dobrym prognostykiem. Z drugiej 
strony zdaję sobie sprawę, że dzisiej-
sze media preferują osoby o ostrych 
i wyrazistych poglądach, które mają 
zdolność polaryzowania debaty pu-
blicznej. Tam mamy do czynienia z te-
atrem polityki w bardzo złym guście. 
Natomiast codzienna praca wymaga 
złagodzenia poglądów. Mam nadzie-
ję, że stanie się tak i w tym wypadku. 
Natomiast po takich wypowiedziach 

panu Czarnkowi trudniej będzie prze-
konać o swojej bezstronności ludzi, 
którzy stoją na straży wolności aka-
demickich, świeckiej szkoły, toleran-
cji, niewykluczania nikogo z żadnego 
powodu związanego z płcią, kolorem 
skóry, religią, tożsamością seksualną. 
Trzeba poczekać, czy te niepokoje się 
utwierdzą, czy rozwieją. 
W aplikacji na stanowisko rektora 
napisał pan, że uniwersytet jest 
obecnie jedyną instytucją publiczną 
przygotowaną, aby przejąć każdy 
spór lub konflikt i nadać mu postać 
cywilizowanej konwersacji.

– Rola uniwersytetu jest szcze-
gólna, ponieważ społeczeństwo nie 
ma wiele miejsc, w których mogłoby 

odnieść korzyść z porządnej, dobrze 
zorganizowanej i uargumentowanej, 
kulturalnej debaty. Jesteśmy enkla-
wą. Ale też nie możemy odwracać 
się od tego, co dzieje się w debacie 
publicznej, i uznać, że zostawiamy na 
zewnątrz brud polityki i emocjonalną 
debatę, a my tu w cichości będzie-
my zajmować się swoimi sprawami. 
Wydaje mi się, że trzeba szukać pew-
nego modelu dobrej dyskusji i trans-
mitować go w tamtą stronę, ale też 
wciągać w swój świat agresywnych 
aktorów sceny publicznej i trochę ich 
zmuszać do innego sposobu dys-
kutowania, który jest standardem 
w murach uczelni.

Czy taka zmiana języka debaty jest 
możliwa?

– Chciałbym powiedzieć, że tak, 
ale uniwersytet dysponuje o wiele 
skromniejszymi środkami niż media, 
zainteresowane ostrymi sporami, bo 
to jest atrakcyjne widowisko, bo to 
się klika. Uczelnia w tej rywalizacji 
jest o wiele bardziej konserwatywną 
instytucją. Ale swoją działalnością 
chcemy udowadniać, że inna deba-
ta jest możliwa. Kto ma to robić, jeśli 
nie my?
Z wykształcenia jest pan polonistą. 
Rektorem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w tym roku został teatrolog 
– prof. Jacek Popiel. Czy humani-
styka to lek na trudne czasy? 

– Dodałbym do tego zestawienia 
polonistów na stanowiskach rektorów 
prof. Bogumiłę Kaniewską na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od pewnego czasu z radością 
widzę, że stopniowo granice między 
naukami przestają być zauważalne. 
Coraz wyraźniej widzimy, że naszych 
problemów nie rozwiąże się w obrę-
bie jednej dyscypliny. Mówimy dzi-
siaj o ociepleniu klimatu. Wiemy, że 
odpowiedzi, jak zneutralizować jego 
skutki, nie znajdą w pojedynkę ani 
chemicy, ani fizycy, ani politycy. Mu-
szą oni współdziałać ze sobą i praco-
wać również ramię w ramię z psycho-
logami, pedagogami, nauczycielami, 
politologami. Wszystkimi, którzy prze-
konają ludzi do zachowań ekologicz-
nych i dostarczą nam instrumentów 
do tego, żeby sensowniej gospo-
darować energią, odejść od paliw 

kopalnych. Ale przecież choćby klu-
czowa w Polsce transformacja prze-
mysłowa wymaga decyzji nie tylko 
ekonomicznych, lecz także psycho-
logicznych i społecznych. Tak, żeby 
ludziom mieszkającym m.in. na Ślą-
sku zapewnić sensowną i stopniową 
transformację. To chyba humanistyka 
najwcześniej zrozumiała, że problemy 
ludzkie są możliwe do rozwiązania 
we współdziałaniu różnych dyscyplin 
i nauk. Dodatkowo to ona jest nauką, 
która prowadzi do rozumienia czło-
wieka, jednostki i społeczeństw, a bez 
tego nie powiedzie się żaden projekt, 
żaden plan, żaden sensowny sposób 
wymyślenia lepszej przyszłości.  n

Nauczanie i kształcenie rozwijają się najlepiej 
chronione przed polityką i agresywną ideologią.

Wsparcie nie może być formą szantażu, że władza daje 
uczelniom pieniądze, a one robią to i to. 

FOT. JULIA AGNIESZKA SZYMALA
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Helena Leman

Gdy dzwonię do Anny Obuchow-
skiej, rzecznik prasowej Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gdańsku i jednocześnie 
zastępcy pomorskiego wojewódz-
kiego inspektora w Gdańsku, tele-
fon odbiera sekretarka. Tłumaczy, 
że rozmowa jest niemożliwa, bo za 
kilka minut pani rzecznik zaczyna 
spotkanie. Mam próbować następ-
nego dnia, najlepiej po godz. 11, gdy 
skończy się bieżące raportowanie. Po 
wysłaniu mejla jednak rzecznik Obu-
chowska kontaktuje się ze mną. Wy-
jaśnia, że wejście na teren stacji jest 
niemożliwe, bo 30 września zostały 
wykryte przypadki koronawirusa 
u załogi i wprowadzono szczególne 
zasady bezpieczeństwa.

– Staramy się ograniczać kontakty 
z osobami z zewnątrz, aby nie na-
rażać naszych pracowników i osób 
postronnych. Do tej pory ogniska 

zakażenia SARS-CoV-2 zanotowano 
w kilku stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych województwa pomorskie-
go. Nie mogę też blokować ludzi, 
żeby rozmawiali z dziennikarzem, bo 
jesteśmy bardzo obłożeni pracą – 
wyjaśnia i szybko kończy rozmowę. 
Już dzwoni kolejny telefon.

W stacjach powiatowych albo od-
zywają się automatyczne sekretarki, 
albo linia jest zajęta. W sanepidzie 
powiatu kartuskiego, który to po-
wiat od 3 października znajduje się 
w strefie czerwonej, słyszę tylko 
brzęk odkładanej słuchawki, choć 
dzwonię kilkakrotnie. W Pruszczu 
Gdańskim obiecują, że oddzwonią, 
i na tym się kończy. W Sopocie, któ-
ry w strefie czerwonej też jest od 
3 października, dyrektor tamtejszej 
stacji odbiera natychmiast i pro-
si o podesłanie pytań. Załatwiam 
sprawę szybko, bo dzwonię bez-
pośrednio na komórkę.

Na utrudniony kontakt z sanepi-
dem w czasie pandemii skarżą się 
ludzie jak Polska długa i szeroka. 
Rekordziści po kilkadziesiąt razy bez-
skutecznie wydzwaniają na nume-
ry alarmowe. Padają słowa o braku 
empatii, panowania nad epidemią. 

Na opieszałość narzekają też dyrek-
torzy szkół, którzy czekają na rozpa-
trzenie wniosków o nauczanie zdalne 
lub hybrydowe. O zamknięciu szkół 
decyduje bowiem sanepid.

Z pytaniami do pomorskiego sa-
nepidu można również zwracać się 
przez facebookową stronę Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Gdańsku. Poruszane są 
tam różne problemy, powtarzają się 
apele do ozdrowieńców o oddawa-
nie osocza. „Skoro osoby bezobja-
wowe nie są testowane, to nie będą 
wiedziały, że mogłyby oddać oso-
cze. Mniej testów równa się mniej 

osocza”, pisze Dorota Piotrowska. 
„A co z dodzwonieniem się na te-
sty?”, pyta Barbara Zielara. Ludzie, 
którzy powinni być testowani, nie 
mogą się zarejestrować ze względu 
na ogromne kolejki na infolinii. Ktoś 
inny pisze, że nie ma co się dziwić 
wzrostom zachorowań, skoro osoby 
z bezpośredniego kontaktu z chorym 
na COVID-19 nie są informowane 
przez sanepid o konieczności odby-
cia kwarantanny. „Nie wiem, ile ludzi 
jest na tyle rozsądnych, aby zastoso-
wać samoizolację”, zastanawia się 
internautka.

Powiatowe sanepidy nie nadążają, 
bo po prostu są niewydolne kadro-
wo. Anna Obuchowska tłumaczy, że 
wszyscy pracownicy merytoryczni, 
w tym ścisłe kierownictwo stacji wo-
jewódzkiej, są zaangażowani w wal-
kę z koronawirusem: – Z powodu 
zakażeń SARS-CoV-2 u pracowni-
ków PSSE od początku października 
bardzo aktywnie pomagamy naszym 

stacjom powiatowym. I to jest dla 
nas zadanie priorytetowe. 

Przyrost zakażeń

Województwo pomorskie nie 
było liderem zachorowalności na 
COVID-19. Gwałtowny przyrost za-
każeń, jak w całym kraju, nastąpił na 
przełomie września i października. 
Jak podają raporty dzienne przygo-
towywane przez wojewódzką stację 
sanepidu, jeszcze 25 września zareje-
strowano 128 chorych na COVID-19, 
9 października – 388, a 22 październi-
ka już 710. Rośnie też liczba ognisk 
koronawirusowych. 25 września ra-
portowano o 50 takich ogniskach, 
a 9 października było ich już 109, 
22 października – 228. Ponadto po-
wiatowi inspektorzy nadzorują ogni-
ska rodzinne, nieujęte w tej staty-
styce. Z analizy raportów wynika, że 
najwięcej ognisk jest w szpitalach, 
przychodniach, zakładach opieki 
leczniczej i domach pomocy spo-
łecznej, zaraz po nich są zakażenia 
w szkołach i przedszkolach oraz za-
kładach pracy, pozostałe przypadki 
związane są z weselami, imprezami 
urodzinowymi, wycieczkami itp.

Cały ten ogrom spraw obsługu-
je 988 pracowników zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej w wo-
jewództwie pomorskim, tymczasem 

osób objętych kwarantanną na dzień 
22 października jest tu 16 039.

– Nasze organy powiatowe wyda-
ją przede wszystkim decyzje o kwa-
rantannie – informuje Anna Obu-
chowska. – Nałożenie takiej decyzji 
poprzedzone jest zawsze przepro-
wadzeniem szczegółowego docho-
dzenia. Wciąż przybywają nowe te-
maty, którymi zajmuje się inspekcja. 

W sanepidzie pracują siedem dni w tygodniu, 
w systemie na trzy zmiany. Szeregowy urzędnik 
zarabia netto około 3,1 tys. zł.

Codzienność powiatowego sanepidu: urywające się telefony, 
niekończące się skargi ludzi i ogromny natłok spraw.

Powiatowe sanepidy: 
zakażeń przybywa, ludzi brakuje

Nierówna walka
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Na początku epidemii oczekiwano 
od nas teleporad, mimo że lekarzy 
w inspekcji jest niewielu. Poszuki-
waliśmy też osób powracających 
do Polski z krajów, gdzie epidemia 
już się rozwijała, i obejmowaliśmy 
je nadzorem. Następnie uruchamia-
liśmy system pobierania wymazów 
i badań PCR, nakładaliśmy kary za 
łamanie zasad kwarantanny. Z po-
czątkiem roku szkolnego pojawiły 
się problemy związane z powrotem 
dzieci i młodzieży do nauczania sta-
cjonarnego. Liczba telefonów jest 
ogromna, część zapytań nie należy 
do kompetencji Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej, a tłumaczenie tego fak-
tu blokuje linie telefoniczne.

Rzeczniczka podkreśla, że pra-
cownikom trudno jednocześnie 
odbierać telefony i przygotowywać 
dokumentację z dochodzeń, sporzą-
dzać sprawozdania i decyzje, że pra-
cują siedem dni w tygodniu, w sys-
temie na trzy zmiany. Szeregowy 
urzędnik w sanepidzie zarabia netto 
ok. 3,1 tys. zł.

– Na razie nowe osoby są zatrud-
niane, tylko gdy dotychczasowy pra-
cownik odejdzie na emeryturę lub 
umrze. Zatrudnianie nowych osób 
uzależnione jest bowiem od środków 
na ten cel – będą one przeznaczone 

na potrzeby Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w przyszłorocznym bu-
dżecie państwa. Trzeba także pamię-
tać, że wymogi kwalifikacyjne na róż-
ne stanowiska w PIS są regulowane 
prawem i nie jest łatwo im sprostać 
– dodaje Anna Obuchowska. Na in-
ternetowej stronie stacji powiatowej 

w Kartuzach wisi ogłoszenie o poszu-
kiwaniu asystenta w nadzorze sani-
tarnym, dokumenty trzeba było zło-
żyć do 15 października.

Odciążenie iluzoryczne, 
programu informatycznego brak

Aby odciążyć sanepid, do walki 
z koronawirusem w jesiennej stra-
tegii włączono lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. W drugiej połowie 
września Ministerstwo Zdrowia opu-
blikowało zasady zlecania testów na 
koronawirusa, dzieląc pacjentów na 
samodzielnych i niesamodzielnych. 
Pacjent samodzielny po teleporadzie 
czy kontakcie bezpośrednim z leka-
rzem POZ otrzymuje od niego zle-
cenie na wykonanie testu w jednym 

z mobilnych punktów poboru 
i udaje się tam swoim samocho-
dem. W przypadku pacjentów nie-
samodzielnych, którzy nie mogą 
się udać do drive-thru, lekarz kon-
taktuje się z wojewódzką stacją 
sanitarno-epidemiologiczną i prze-
kazuje informacje o konieczności 
wykonania testu. WSSE wystawia 
zlecenie i wysyła do pacjenta ka-
retkę „wymazówkę”.

– Obecnie realizowanych jest 
dziennie kilkaset zleceń dotyczą-
cych pacjentów niesamodziel-
nych – mówi Anna Obuchowska. 
– Nadal też inspektorzy powia-
towi wydają decyzje o izolacji 
osób z potwierdzonym zakaże-
niem, gdyż nie wszyscy mają 
możliwość uzyskania porady 
u lekarza POZ. Ustalamy również 
listy wymazowe dla konkretnych 
mobilnych zespołów wymazo-
wych z uwzględnieniem trasy 
przejazdu i możliwej do realizacji 
liczby wymazów. Ze względu na 

badanie próbek w różnych labora-
toriach zespoły muszą dostawać 
osobne listy pacjentów, których 
badania zlecili lekarze, i osobne  
ze zleceniami od PIS.

Na początku września jedna ze 
stacji telewizyjnych wemitowała re-
portaż o pracy powiatowego sane-

pidu w Nowym Sączu, 
w strefie czerwonej. 
Pokazano nie tylko prze-
męczenie pracowników, 
lecz także zagubienie 

w morzu dokumentów. W reportażu 
wystąpił Janusz Górowski, który za 
darmo opracował specjalny system 
informatyczny, ułatwiający pracę 
w tamtejszym sanepidzie. Po emisji 
programu główny inspektor sanitar-
ny Jarosław Pinkas obiecał zmiany, 
mówił też o otrzymaniu 60 mln zł  
na zakup sprzętu.

– Na program w pełnym wymia-
rze jego funkcjonalności cały czas 
czekamy – mówi rzecznik prasowa 
WSSE w Gdańsku. – Informatyza-
cja Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
jest bardzo potrzebna. Teraz wyko-
rzystywane są niektóre moduły, po-
magają w bieżącej pracy. Na przy-
kład korzystając z ogólnokrajowej 
infolinii, można uzyskać informacje 
o obowiązującym stanie prawnym, 

W laboratoriach sanepidu przepro-
wadzane są testy na SARS-Cov-2.

FOT. ŁUKASZ GDAK/POLSKA PRESS/EAST NEWS

Około 10% zakażonych w województwie 
stanowią pracownicy ochrony zdrowia.
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o zasadach dotyczących izolacji 
i kwarantanny czy centrach testo-
wych. W konkretnej sprawie jednak 
trzeba się kontaktować z właściwą 
stacją powiatową.

Przystopować epidemię  
za wszelką cenę

Tomasz Augustyniak, szef pomor-
skiego sanepidu, co czwartek o godz. 
11 bierze udział w audycji „Bądź 
zdrów” w Radiu Gdańsk. 8 paździer-
nika mówił: „Nie jestem optymistą. 

Mamy problemy z bieżącym funkcjo-
nowaniem ochrony zdrowia. Nie ma 
co ukrywać, ostatnie dni pokazały, że 
tak ogromna dynamika wzrostu zaka-
żeń powoduje szereg nieprzewidzia-
nych dotąd kłopotów. Nie wydaje 
się tu istotne, że obecnie posiadamy 
jeszcze bufor wolnych miejsc w szpi-
talach i respiratorów; na 690 łóżek 
covidowych zajętych jest 229, a na 
20 respiratorów przeznaczonych dla 
pacjentów z COVID-19 zajętych jest 
15. Poważne utrudnienie to braki 
kadrowe w szpitalach, wynikające 
z wieloletnich zaniedbań”.

Zwrócił też uwagę, że ok. 10% za-
każonych w województwie stanowią 
pracownicy ochrony zdrowia. Dodał, 
że jedynie trzy powiaty: człuchowski, 

sztumski i malborski, są w ostatnich 
tygodniach mniej dotknięte korona-
wirusem, a dwie trzecie przypadków 
COVID-19 w regionie to zakażenia 
rozproszone, niezwiązane z żadnymi 
ogniskami, co utrudnia służbom dzia-
łania prewencyjne. 

Ewa Maziarka, kierownik Sekcji 
Higieny Komunalnej Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Sopocie, z którą rozmawiam 
14 października, podkreśla, że naj-
trudniejsze są w jej pracy urywające 
się telefony, niekończące się skargi 

ludzi i ogromny natłok spraw. – Lu-
dzie mają pretensje o wszystko, wy-
lewają wszystkie swoje żale, czy nas 
to dotyczy, czy nie. Lekarz czegoś 
nie dopowiedział przy teleporadzie 
– dzwonią do nas; nie dał zwolnie-
nia, a osoba jest w izolacji – dzwonią. 
Ktoś był w sklepie i zauważył, że inny 
klient jest bez maseczki – od razu do 
nas monit. Odbieramy pytania z pen-
sjonatów i hoteli odnośnie do zasad 
przygotowania stołów do śniadania, 
korzystania z basenów, z saun, prze-
bywania gości przy recepcji. Ludzie 
pytają nawet o zasady najmu krót-

koterminowego w czasie epidemii, 
wnoszą skargi w sprawie remontów 
budynków mieszkalnych w tym okre-
sie. Staramy się interweniować, np. 
rozmawiamy ze spółdzielniami i re-
komendujemy, by remonty odbywa-
ły się bez wchodzenia do mieszkań. 
Oddzwaniamy na wszystkie telefony, 
ale czasem poważne sprawy mogą 
się nie przebić.

W Sopocie od 4 do 14 paździer-
nika wydano 74 decyzje o kwaran-
tannie wobec 125 osób, a 55 osób 
zostało objętych nadzorem, w tym 
okresie wydano też cztery opinie 
w sprawie nauczania hybrydowego 
lub zdalnego. Do Państwowej In-
spekcji Sanitarnej w województwie 
pomorskim od 1 września do 22 paź-
dziernika wpłynęło 569 wniosków 
od dyrektorów szkół, dotyczących 
zmiany trybu nauczania. Powiatowi 
inspektorzy wydali w tym okresie 

469 opinii o nauczaniu zdalnym/
hybrydowym, 94 wnioski rozpatrzo-
no negatywnie, sześć jest w trakcie 
rozpatrywania. Z potwierdzonym za-
każeniem jest 260 nauczycieli i 282 
uczniów, w kwarantannie jest ponad 
6 tys. uczniów i 470 nauczycieli. 

Od wielu dni media donoszą 
o narastaniu w całej Polsce, także 
w Pomorskiem, sprzeciwu dyrekto-
rów szkół, którzy samowolnie prze-
chodzą na tryb zdalny lub hybry-
dowy, nie czekając na rozpatrzenie 
sprawy przez sanepid. Swoją de-
cyzję dyrekcje uzasadniają ochroną 
uczniów i pracowników, poza tym 
obawiają się pozwów rodziców.

Tomasz Augustyniak w audycji 
„Bądź zdrów” 22 października mó-
wił, że każda pomoc jest dla służb 
sanitarnych na wagę złota. Dwa dni 
wcześniej taką pomoc sanepidowi 
zadeklarowały władze samorządowe 
województwa. W liście do wojewody 
marszałek pomorski oraz prezydenci 
Gdańska, Sopotu i Gdyni zapowie-
dzieli, że oddelegują urzędników 
do wykonywania zadań sanepidu. 
„Oznacza to zarówno wskazanie ta-
kich osób, jak i pokrycie ich wyna-
grodzeń”, wyjaśnili.

Ponadto władze Gdańska i woje-
wództwa pomorskiego wyraziły go-
towość przekazania obiektów, w któ-

rych odbywały się Międzynarodowe 
Targi Gdańskie, na potrzeby szpitala 
tymczasowego. Samorządy Gdyni, 
Sopotu i Gdańska przekażą też kon-
kretne środki finansowe działającym 
już w Trójmieście szpitalom.

– Choć wielu pracowników jest 
zmęczonych, mają niewykorzysta-
ne urlopy, robimy, co możemy, że-
by przystopować rozwój epidemii. 
Przychodzą do naszych powiato-
wych stacji członkowie rodzin osób 
objętych kwarantanną, rozmowy 
czasem mają przebieg dramatycz-
ny, lepiej, żeby takich rozmów było 
jak najmniej – podsumowuje Anna 
Obuchowska.

  •
23 października Tomasz Augusty-

niak poinformował, że jest zakażony 
koronawirusem.

Helena Leman

Zabraknie chłodni na zwłoki 
i pieców w krematoriach – 
przepowiada tygodnik „NIE” 

w najnowszym numerze.

Dwie trzecie przypadków COVID-19 w regionie to zakażenia 
rozproszone, niezwiązane z żadnymi ogniskami.

Ludzie mają pretensje o wszystko, wylewają 
wszystkie swoje żale, czy nas to dotyczy, czy nie.
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FELIETON

Roman Kurkiewicz
„Dołącz do zespołu! Chcesz włączyć się do wyjątkowej 

walki i pomagać? Masz wykształcenie? Nie boisz się nowych 
wyzwań? Dołącz do nas! Oferujemy pracę w pierwszym (…) 
w Warszawie. Tworzymy zespół, który pokaże, że (...) da się 
pokonać profesjonalizmem i solidarnością! Szukamy ludzi 
z pasją, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu!”. To rekla-
ma nowego banku? Internetowego start-upu? Nowej sieci 
kawiarni? Nie. To zaproszenie do pracy w Szpitalu nad Szpi-
talami, w Kostnicy nad Kostnicami – Szpitalu Narodowym. 
Jeśli nie umie się zbudować, wyposażyć, zatrudnić personelu 
w szpitalu, należy powołać Szpital Narodowy.

W dawnych czasach władza miała nieodpartą potrzebę 
chrzczenia wszystkiego określeniem socjalistyczny, choć 
z socjalizmem najczęściej nie miało to żadnego związku, 
a słowo opatrzone przymiotnikiem socjalistyczny często tra-
ciło swój sens. Jerzy Fedorowicz nazywał nawet ten przy-
miotnik anihilującym. Przymiotnik ów niemal całkowicie znik-
nął z naszego języka (niekiedy tylko występuje jako oblega, 
obraza, zarzut), ale potrzeby władzy pozostały. A potrzeby 

władzy nie znoszą próżni. Od dwóch-trzech dekad zatem, się-
gając głęboko do XIX- i XX-wiecznej, najgorszej z możliwych 
polskich tradycji politycznych, w triumfalnym pochodzie wra-
ca słowo narodowy. Narodowe czytanie, narodowy piknik, 
narodowe rekolekcje, pamięć narodowa i jej instytut, inne 
instytuty narodowe, narodowa myśl, narodowe wszystko, co 
się rusza, nawet jeśli nienarodzone, albo szczególnie wtedy, 
bo jak się narodzi, to już tylko kłopot.

Stadion Narodowy oczywiście powstał, żeby naród pa-
trzył, jak narodowa reprezentacja gra w piłkę; problem 
w tym, że gra rzadko i na dodatek mało narodowo, czyli sła-
biutko. Mamy więc na Narodowym narodowy żużel, narodo-
we deski z narodowym żaglem na narodowej sztucznej fali, 
narodowy lód na lodowisku, narodowe komórki do wynajęcia 
dla tzw. byznesu, narodowe śpiewanie disco-narodo-polo, 
wszystko, co narodowe, na Narodowym się pomieści, a co 
się tam wydarzy, to już jest tym samym narodowe. 

Czas więc na największą klęskę od lat, czyli pandemię 
COVID-19, która zbiera krwawe żniwo, ponieważ walkę z nią 
rządzący zawiesili w powietrzu, żeby wygrać wybory prezy-
denckie. Dzisiaj za to płacimy, to znaczy płacą ci, co cierpią, 
umierają, i ich rodziny. Ale narodowy prezydent wybrany 
z godnością milczy. Narodowo.

Tak więc, ponieważ szpitale osiągnęły pułapy swoich moż-
liwości, brakuje łóżek, personelu, karetki godzinami krążą od 
szpitala do szpitala odsyłane jak od Annasza do Kajfasza, 
ludzie w tych ruchomych punktach niepomocy UMIERAJĄ, 
a władza w osobie premiera Morawieckiego wciąż widzi 
nieprzebrane zasoby łóżek, minister Sasin zaś wyrzeka na 

służbę zdrowia, głównie lekarzy, że bez zaangażowania wal-
czą z koronawirusem – rodzi się szatański w swojej odwadze 
i bezkompromisowości pomysł. Szpital na Narodowym. Na-
rodowy Szpital na Narodowym Stadionie. Wszystkie łóżka, 
widoczne dla Morawieckiego, a niewidoczne dla dyrektorów 
i ordynatorów – na Narodowy. To już będą łóżka narodowe. 
Trzeba zespołu, bo tamten zaharowany, zakwarantannowany, 
zdziesiątkowany, wyczerpany. Hopsa, z pełnym entuzjazmem 
do pracy na Narodowym w Narodowym! To, że nie bardzo 
się nadaje, że nie ma żadnej infrastruktury szpitalopodobnej 
– betka. Słowo narodowy znosi te ograniczenia. Nie niweluje, 
tylko uwzniośla i wyposaża. A ludzie? Znajdą się entuzjaści 
narodowego zrywu szpitalnego.

Sami politycy PiS przyznają, że przespali ostatnie mie-
siące, bo ważna była kampania prezydencka, bo trza było 
pohandryczyć się o stołki w nowym rozdaniu rządowym, bo 
mamy taki rząd narodowo-recyklingowy, odnawiany wciąż, 
a jakby stary. Gdzie tu mieć głowę do jakiejś grypy? Obu-
rzony były marszałek Senatu, w końcu profesor medycyny, 

zdziwiony pyta: „A co, mieliśmy szpitale budować?”. A gdzie, 
skąd? Po co szpitale dla chorych, nikt nie wpada na taki po-
mysł! Ale sytuacja nie tyle wymyka się spod kontroli, ile wali 
we własną stronę falą tsunami, nie oglądając się na zapew-
nienia premiera „Pinokia” Morawieckiego, że niegroźnie i że 
wszystko pod kontrolą. Polacy zakażają się już w liczbach 
powyżej 10 tys. dziennie, umierają każdego dnia prawie dwa 
tupolewy. Czas na ruch. Narodowy. I taki mamy. Przekształ-
cenie stadionu w szpital.

Czy jak stadion wypełnimy ściankami działowymi, to ma-
my szpital? Działający? Ta władza lubi, żeby było ją widać 
na sporym tle. Kiedy KGHM zorganizował na polecenie pre-
miera transport milionów bezużytecznych, jak chwilę póź-
niej się okazało, maseczek ochronnych z Chin, płacąc za nie  
czterokrotnie więcej, niż można by tutaj, maseczki przyleciały 
największym samolotem transportowym świata, a cała wier-
chuszka pławiła się w ryku silnika i świetle lamp TVP. Dzisiaj 
wiemy, że była to operacja, na której uwłaszczył się polski 
wywiad albo jakaś jego odnóżka. 

Może należałoby, przy indolencji i braku kompetencji tej 
władzy, przyśpieszyć obsługę wirusa i zamiast chałupniczo 
skleconego Szpitala Narodowego od razu i z hukiem otworzyć 
Cmentarz Narodowy. Na takim cmentarzu to i śmierć od razu 
zyskuje wizerunkowo, a wizerunek to dzisiaj wszystko albo 
i trochę więcej. Narodowy – rzecz jasna – wizerunek. Naro-
dowe łopaty, narodowe trumny, narodowi grabarze. Nie jako 
metafora. Jako opis stanu Polski.

r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl

Lewomyślniej

Nasza narodowa śmierć

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl


