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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Zacznę od dobrej wiadomości. Dobrej dla spanikowanego obozu władzy. Nikt was nie 
zamierza zmuszać do aborcji. Wasz wybór i wasza decyzja. Zrewanżujcie się więc tym sa-
mym. I przestańcie kłamać na temat jakiegoś mitycznego kompromisu aborcyjnego. Cze-
goś, co można by nazwać kompromisem akceptowanym przez ogół obywateli, nigdy nie 
było. Przecież nawet najbardziej załgany prawicowy fundamentalista wie, że co roku Polki 
dokonują ponad 100 tys. zabiegów. Wiedza o tym i o tej skali jest powszechna. Podobnie 
jak wiedza, że sprawcami wielu aborcji są też księża, zakonnicy, ultrakatolicy i prawicowi 
politycy. Tylko takich niechcianych ciąż jest grubo więcej niż ten oficjalny tysiąc aborcji.

W dniu, gdy grupka sędziów oddelegowanych do Trybunału przez PiS udawała, że pra-
cuje, doszło do ponad 300 aborcji. Tylko jednego dnia. A pomnóżcie to przez lata, jakie 
upłynęły od rzekomego kompromisu.

Moje pokolenie przyjmowało tę nowomowę o kompromisie jako dopust boży. Podob-
nie jak politycy wszystkich opcji z wyjątkiem małej grupy polityczek lewicy. I tak na kłam-
stwach i obłudzie upływały kolejne lata. Do czasu. Bo politycy zajęci jałowym pustosłowiem 
i oszukiwaniem wyborców nie zauważyli, że pod bokiem rosły im nowe pokolenia. Takie, 
które nie boją się biskupa ani proboszcza. Ani Kaczyńskiego. Dla ich rodziców i dziadków 
układanie się z Kościołem i przymykanie oczu na występki kleru było częścią DNA. Politycy 
uważali za oczywiste, że trzeba zabiegać o poparcie księży, podlizywać się im i wspierać 
hierarchów środkami z budżetu państwa czy samorządu. Długo tak było. Było, aż do tej 
jesieni. I koniec. To jest już proces zamknięty. Dla pokolenia, które masowo protestuje na 
ulicach, oczekiwania Kościoła i władzy są jakąś paranoją. Ono ani myśli podporządkowywać 
się tej obsesji, w jakiej żyli starsi.

Masowe protesty tak zaskoczyły PiS i przystawki partyjne, że kompletnie się pogubili. 
Pierwszy raz od lat. Ich szok jest tym większy, że protestujący publicznie i głośno mówią 
takim językiem, jakiego politycy zwykli używać między sobą. I który najlepiej rozumieją. 
Ból głowy obozu władzy jest tym większy, że do tych, którzy już protestują, mogą dołączyć 
kolejne grupy zawodowe. Chętnych nie brakuje, bo są realne rachunki krzywd i pretensji.

Jeśli w czasie pandemii skala protestów jest tak ogromna, to widać, jak wiele jest w Pol-
sce gniewu i frustracji. A gdy słucham kolejnych oświadczeń Kaczyńskiego i jego zaplecza, 
to widzę ludzi, którzy zostali na peronie i wrzeszczą, bo im pociąg odjechał. Widzę ich 
bezradność. I ogromne zaskoczenie tym, co się dzieje.

OLGA TOKARCZUK, 
noblistka
Religijny 
fundamentalizm 
zawsze niósł tylko 
cierpienie, tortury 
i śmierć.
Facebook

PAWEŁ GRZESIOWSKI, 
lekarz immunolog
Chorych w Polsce 
jest od 10 do 20 razy 
więcej, niż podają 
codzienne statystyki. 
Grubo ponad milion 
ludzi.
„Dziennik Gazeta Prawna”

DANIEL PASSENT, 
komentator
Prezes idzie na wojnę. 
Pachnie siarką.
„Polityka”

PROF. ZBIGNIEW 
ĆWIĄKALSKI, 
były minister 
sprawiedliwości
Jesteśmy jedynym 
krajem w Europie, 
w którym minister 
sprawiedliwości jest 
zarazem prokuratorem 
generalnym.
„Rzeczpospolita”

Władza została na peronie
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Prezes pod specjalnym 
nadzorem. W czasie gdy 
na ulice polskich miast 
wyszły tłumy rodaków, 
Jarosław Kaczyński 
ciężko pracował w Sejmie 
pod ochroną Straży 
Marszałkowskiej.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

  Drakońskie prawo przeciw aborcji
Wprowadzenie powszechnego zakazu aborcji przez Trybu-

nał Konstytucyjny jest perfidnym działaniem PiS pod wodzą 
Jarosława Kaczyńskiego, mającym 
na celu odwrócenie uwagi społeczeń-
stwa od klęski polityki ochrony zdro-
wia obywateli, prowadzonej od 1989 r. 
Aby odeprzeć zarzut, że poprzez swoją 
politykę PiS doprowadziło do tysięcy 
ofiar śmiertelnych, ekipa Kaczyńskiego 
postanowiła zamanifestować kontrolę 
nad sytuacją w kraju. Wprowadzono 

więc drakońskie prawo okrężną drogą, zwalając całe oburzenie 
społeczne na TK i grupę posłów. W ten sposób ekipa Kaczyń-
skiego chciała uniknąć rozłamu wewnątrz PiS oraz zamanife-
stować jedność i gotowość do działań niepopularnych. Teraz 
uzyskała także narzędzia prawne do dyscyplinowania swojej 
partii i koalicji. Ponadto zyskała wdzięczność Kościoła i jego 
poparcie w dyscyplinowaniu społeczeństwa w perspektywie 
nowych (być może przyśpieszonych) wyborów, które mogą 
być skutkiem spadku popularności polityki PiS. 

Forsowanie ustawy o ochronie zwierząt poważnie zachwiało 
wpływami PiS w środowisku wiejskim i ujawniło wewnętrz-
ne podziały w jego elektoracie. Potrzebne było wstrząśnięcie 
społeczeństwem i odbudowanie jedności. Przypadek prawa 
antyaborcyjnego pokazuje, jak bardzo antydemokratyczną in-
stytucją jest Trybunał Konstytucyjny, który pomyślany został 
jako instytucja w ręku rządzących kasująca ustawy. Hasłami 
obecnych demonstracji powinny być: „Zakaz aborcji nie za-
słoni masowych ofiar koronawirusa”, „Kobieta dysponentem 

własnego ciała” i „Precz z usłużnymi sędziami Trybunału Kon-
stytucyjnego”.

Dr Edward Karolczuk

Wiedziałam, że urodzę trupa 
Dlaczego ludzie ludziom gotują podły 

los? Z nienawiści, z kompleksów, dla for-
sy? A może z głupoty, z braku sumienia 
czy z braku empatii?

•
Jak zwykle wszystko sprowadzi się do zabiegów po kryjo-

mu. Z kolei minister Ziobro będzie mógł nagrywać swoje po-
kazówki z kolejnych zatrzymań ginekologów po prowokacjach 
tajnych agentów.

Maćko Lechita
•

A dlaczego państwowe – a więc pisowskie – USC nie 
wydają aktu istnienia człowieka i nie nadają numeru PESEL 
każdej zapłodnionej komórce? Dlaczego rząd nie wypłaca 
500+ kobietom w ciąży w czasie od zapłodnienia do uro-
dzenia? Czyżby pisowładza oficjalnie nie uznawała istnienia  
człowieka od chwili poczęcia?

Piotr Krzeszewski
•

Tego wszystkiego można było się spodziewać. Wyrosło ziar-
no zasiane nie tylko przez PiS. Wszystkie rządy od 1989 r. są 
winne tego, co teraz się dzieje na naszych oczach. Wygląda na 
to, że w najbliższym czasie będziemy przechodzić przyśpieszony 
proces ateizacji społeczeństwa.

Mariusz Wójtowicz

Prof. Grzegorz W. Kołodko
Chinizm a przyszłość świata

Biznesy w czasach 
pandemii

Schroniska pełne 
agresywnych psów

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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Zaradna rodzinka
Zaimponowała nam Natalia Hofman, 
profilerka behawioralna. A zwłasz-
cza jej ocena zachowania Kingi, 
córki prezydenta Dudy, na wiecu 
wyborczym. „Wypowiedź Kingi była 
przygotowana i wypracowana, a nie 
spontaniczna. Na temat równości i tolerancji mówiła tym samym 
rytmem i tonem co jej ojciec” („Wysokie Obcasy”).
Zgrabnie zagrana rólka prawie feministki bardzo się pannie Kindze 
opłaciła. Najpierw została oficjalnym doradcą tatusia. A później 
przeprowadziła się do Pałacu Prezydenckiego. Fajna miejscówka 
dla pani magister, po studiach, dobrze zarabiającej w kancelarii 
prawniczej. Darmowe mieszkanko, wikt i opierunek funduje jej bu-
dżet. Czyli my.

Będzie rzeź (kolejna)
Media pisowskie mają przerąbane. I to bar-
dzo. Przejechał się po nich redaktor cenzor 
z „Naszego Dziennika”. Z inkwizytorskim 
zapałem Sławomir Jagodziński rozliczył się 
z TVP 1. Za to, że informacje o wyroku trybu-
nału Przyłębskiej dała dopiero w 16. minucie 
wieczornych „Wiadomości”. Także z PAP, która od rana powielała 
lewacką nowomowę, i z Polskim Radiem, które jak opozycja biło na 
alarm i mówiło o protestach środowisk kobiecych. No, faktycznie. 
Trąd wdarł się podstępnie do pisowskiej propagandy. Dlaczego? 
Zdaniem Jagodzińskiego winne są niekompetentne kadry. Drżyjcie 
więc, robotnicy partii z Woronicza, Malczewskiego i Brackiej. Nad-
chodzi rzeź. Kolejna. Przyjdą studenci Rydzyka.

Sobiepan na Skrze
Krzysztof Kaliszewski, a nie Krzysztof 
Kalicki, jak błędnie napisaliśmy ty-
dzień temu w Giełdzie, to tupeciarz, 
którego nazwisko łączy się z ruinami 
po pięknym kiedyś stadionie war-
szawskiej Skry. Kaliszewski tak za-
rządzał tym stadionem, że wejście na 

obiekt grozi śmiercią lub kalectwem.
Gdyby było normalnie, to Kaliszewski byłby stałym gościem proku-
ratury. Nie jest. Bo prokuratura niewiele robi. Na złość Trzaskow-
skiemu! Niech się stadion zawali. Patrzą więc sobie, jak ratusz 
walczy z tym hucpiarzem. Sobiepan Kaliszewski uznał się chyba za 
właściciela stadionu, bo mówi, że „odejdzie na własnych warun-
kach”. Żali się, że mu zaspawano wejścia i nie może zarabiać na 
interesach, które tam się kręciły.

Tako rzecze Wróblewski
Na koniec trochę folkloru. Choć trafniej 
będzie napisać horroru. Jest taki jego-
mość, który w czasach inkwizycji mógłby 
się łapać na topienie czarownic. Nazywa 
się Bartłomiej Wróblewski. I jest oczywi-
ście posłem PiS. Po wygłupie Przyłębskiej 
przekazał rodakom takie oto egzotyczne 
myśli: „To wielki dzień dla dzieci i środowisk pro-life. To wielki dzień 
dla CAŁEGO NASZEGO NARODU”.
Wdzięczny naród zrobił tydzień protestów. I może urodzi się nowa 
świecka tradycja. Manifestacje w dniu wydania tego barbarzyń-
skiego wyroku. Miesięcznice Przyłębskiej.
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Ponad 5 tys. osób zmarło już w Polsce na COVID-19. 
Więcej niż w tym czasie w Chinach.

Polska znalazła się wśród 30 państw, które pod-
pisały deklarację w sprawie tzw. konsensusu 
genewskiego, który w praktyce oznacza ogranicze-
nie prawa kobiet do aborcji. Wśród partnerów Polski 
są m.in. Uganda, Arabia Saudyjska, Sudan, Libia, 
USA i Węgry.

Polskie Radio, które przed PiS miało charakter radia 
publicznego, błyskawicznie traci słuchaczy. Jedynka 
w okresie czerwiec-sierpień miała tylko 5,2% słucha-
czy, Trójka – 3,9%. A sprowadzone do roli partyjnego 
radiowęzła PR 24 – 0,6%. Polskim Radiem ręcznie 
sterują Krzysztof i Anna Czabańscy oraz Agnieszka 
Kamińska.

Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia, nazywa ban-
dytami tych, którzy przewodzą protestom. Tak bar-
dzo go zbulwersowała propozycja, żeby „wyp…”, że 
bredzi bez sensu. W normalnym kraju stanąłby przed 
prokuratorem i sądem za oszczerstwa i kłamstwa.

Ks. płk Stanisław Gulak, były rektor Podhalańskiej 
Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, 
któremu postawiono zarzuty plagiatu, mimo zawia-
domienia Prokuratury Krajowej przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie doczekał się jesz-
cze oficjalnego śledztwa. Minęło 10 miesięcy i cisza.

Uczestnicy i organizatorzy masowych protestów, 
strajków i manifestacji przeciw orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego, stanowisku rządu i Kościoła.

Niemal co czwarty pracownik korzystał w czasie 
epidemii z możliwości pracy zdalnej. Dostęp do in-
ternetu ma 90% gospodarstw domowych.

Prawie 346 tys. firm skorzystało z programu Pol-
skiego Funduszu Rozwoju dla mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Otrzymały ponad 60 mld zł.

Mirosław Wlekły, autor książki „Raban! O Kościele 
nie z tej ziemi”, i Agnieszka Pajączkowska za książkę 
„Wędrowny Zakład Fotograficzny” zostali laureatami 
Nagrody im. Beaty Pawlak za 2019 i 2020 r.

Agnieszka Dauksza, autorka biografii Marii Jaremy 
„Jaremianka”, otrzymała Górnośląską Nagrodę 
Literacką „Juliusz”.

Nagrodę „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnia-
nie” im. Feliksa Jasieńskiego za 2019 r. otrzymali: 
dr Joanna Hübner-Wojciechowska za książkę „Sztuka 
Skalnego Podhala. Przewodnik dla kolekcjonerów” 
(Arkady), utworzone przez Marka Roeflera prywatne 
Muzeum École de Paris Villa la Fleur w Konstancinie 
i Rafał Kamecki, twórca największego portalu rynku 
sztuki Artinfo.

FOT. YOUTUBE



Czy o kształcie prawa aborcyjnego 
powinno zadecydować referendum?

YTANIE
TYGODNIA

KAMILA FERENC,
prawniczka, Federacja na rzecz Kobiet 
i Planowania Rodziny

O kwestiach tak bardzo dotykających 
prywatności, intymności, zdrowia po-
winno się decydować przy użyciu takich 
instrumentów jak panel obywatelski – by 
osoby, których będzie dotyczyć ustawa, 
mogły zabrać głos. Poza tym na wynik 
referendum może wpłynąć kształt pytań 
(np. „Czy jesteś za zabijaniem dzieci?”), 
a te są ustalane przez Sejm, w którym 
większość ma koalicja niestosująca żad-
nego umiaru w lekceważeniu praw ko-
biet. I znowu ci politycy powiedzą: „My 
tylko zapytaliśmy, kto inny zdecydował”. 
Zdejmą z siebie odpowiedzialność, a to 
jej najbardziej się boją, dlatego w spra-
wie aborcji wybrali ścieżkę Trybunału 
Konstytucyjnego. Kolejny problem to 
frekwencja. Może się zdarzyć, że wy-
nik referendum będzie odzwierciedlał 
nie poglądy społeczeństwa, tylko to, 
kto w dobie epidemii i kryzysu mógł się 
stawić na głosowanie. Ktoś powie, że 
ultrakonserwatywni posłowie mogliby 
sami przegłosować zakaz aborcji, skoro 
mają większość. Tylko że wówczas każ-
dy z nich indywidualnie odpowiadałby za 
swoją decyzję przed społeczeństwem – 

tym samym, w którym większość wyda-
je się być za liberalizacją.

DR KATARZYNA DE LAZARI-RADEK,
etyczka, Uniwersytet Łódzki

Wyobrażam sobie, że byłoby to naj-
lepsze rozwiązanie, pod warunkiem że 
udział w głosowaniu byłby obowiązkowy. 
Wtedy nie musielibyśmy się martwić, 
czy frekwencja będzie wystarczająca, 
by wynik referendum był wiążący. Nie 
jestem jednak w stanie ocenić, czy na 
mój wybór nie ma wpływu to, że spo-
łeczeństwo jest przeciwne wyrokowi 
Trybunału Konstytucyjnego. Gdybyśmy 
mieli głosować np. nad przywróceniem 
kary śmierci, a większość obywateli po-
pierałaby takie rozwiązanie, miałabym 
prawdziwą zagwozdkę.

DR HAB. ANNA RYTEL-WARZOCHA,
konstytucjonalistka, Uniwersytet Gdański

Teoretycznie mogłoby ono zostać 
przeprowadzone na podstawie art. 125 
konstytucji, gdyż jest to niewątpliwie 
sprawa ważna dla państwa. Polska kon-
stytucja nie zakazuje referendów w spra-
wie praw człowieka (tak jak np. konsty-
tucja Słowacji). Uważam jednak, że 
prawa podstawowe i wolności jednostki 

nie powinny być przedmiotem referen-
dum. Ich poszanowanie w odniesieniu 
do każdego człowieka jest obowiązkiem 
państwa i innych ludzi, niezależnie od 
woli większości głosujących. Trzeba też 
zauważyć, że referendum może być for-
mą rozwiązywania istotnych problemów 
tylko wtedy, gdy spełnia określone stan-
dardy (np. co do sposobu formułowa-
nia pytań poddanych pod głosowanie), 
jest poprzedzone obiektywną i meryto-
ryczną kampanią – również w mediach  
publicznych, a organy władzy państwo-
wej są gotowe implementować do po-
rządku prawnego każdy jego wynik. 
Obecnie trudno oczekiwać, że warunki te  
byłyby spełnione. 

Czytelnicy PRZEGLĄDU                     
BARTŁOMIEJ BEDNARZ

Jak najbardziej, a mężczyźni powinni 
być pozbawieni prawa głosu.

BARBARA KRZEMIŃSKA-SOBCZYK
Referendum już się odbyło – na uli-

cach. Mimo niebezpieczeństwa zakaże-
nia tysiące ludzi wyraziło dobitnie swoje 
zdanie i chyba nie ma wątpliwości jakie.

Not. Michał Sobczyk
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Projekt społeczny: Stop2covid – trzymaj dystans, noś opaskę (www.stop2covid.org). 
Żółta opaska: dystans 2 m jest dla mnie OK. Czerwona opaska: trzymam jak największy dystans.
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Roman Kurkiewicz

Kulturalnie już było, nie słucha-
liście, to teraz tysiące kobiet w całej 
Polsce (ponad 200 miejscowości) 
skandują: „Wypierdalać”, władza ma 
strach w oczach, opozycja słania się 
ze zdumienia, a kościółkowi są jak 
po ciężkim nokaucie, wciąż nie wie-
dzą, czy jeszcze leżą, czy już usiedli. 
Gigantyczne protesty zainicjowane 
przez środowiska kobiecych akty-
wistek z czasów Czarnego Protestu 
w 2016 r. demolują właśnie scenę po-
lityczną w Polsce. Proponuję powołać 
Kobiecy Rząd Tymczasowy, niczego 
lepszego nie wymyślicie.

Katarzyna Wężyk, dziennikarka 
„Gazety Wyborczej”, komentowała: 
„To genialne – brawo Strajk Kobiet 
– hasło protestu: WYPIERDALAĆ. 
Ono zbiera gniew, który narastał od 
30 lat, a dostał przyśpieszenia przez 
ostatnie pięć. Na państwo, które na 
obywatela i obywatelkę się wypina. 
Na usługi publiczne, które ledwo 
zipią. Na szczucie na osoby LGBT. 
Na wszystkie dotychczasowe rzą-
dy, od udawanej lewicy do katopra-
wicy, które prawa kobiet uznawały 
za »temat zastępczy« i na wyścigi 
je przehandlowywały za poparcie 
Kościoła. I tak, na Kościół. Zwłaszcza 
na Kościół: instytucję patriarchalną, 
mizoginiczną, homofobiczną, prze-
mocową, szerzącą pogardę i mowę 
nienawiści, zaglądającą nam pod 
kiecki i do łóżka, i mimo tego mają-
cą status świętej krowy i monopol na 
pouczanie, zawstydzanie i stygma-
tyzowanie. No więc ten status i ten 
monopol się skończył. Zakończył go 
wyrok tzw. TK, o który Kościół lobbo-
wał od 30 lat, a potem triumfował”.

W tym jest moc

Ten protest jest inny, jak każda re-
wolucja jest inna. Na czele stoją ty-
siące nieznanych z nazwiska kobiet. 
I tak ma być. W tym jest moc, jakiej 
nie widzieliśmy od wielu lat, a może 

nigdy. To doświadczenie kobiecego 
oporu i determinacji już ma wymiar 
historyczny. Polska ani, w szczegól-
ności, polski Kościół już nigdy nie bę-
dą takie same. Tego protestu nie da 
się zamieść pod dywan. Polska to nie 
jest TVP Info Kurskiego i willa Kaczyń-
skiego na Żoliborzu.

Kiedy 22 października fasadowy 
Trybunał Konstytucyjny de facto 
uniemożliwił dokonywanie aborcji 
w przypadku ciężkiego uszkodzenia 
płodu (uznając za niekonstytucyjne 
zapisy ustawy z 1993 r.), w ciągu ty-
godnia przez Polskę przetoczyła się 
niespotykana fala protestów, odbył 
się nieformalny strajk kobiet o cha-
rakterze powszechnym, w setkach 
miasteczek zablokowano ruch ulicz-
ny, w miastach wiele ze spontanicz-
nych manifestacji wyruszało pod 
kościoły, siedziby biskupów, siedzi-
by PiS. Pokojowe protesty, organizo-
wane przez tysiące niezrzeszonych 

aktywistek, zapoczątkował Ogólno-
polski Strajk Kobiet, ruch społeczny 
powstały podczas Czarnego Pro-
testu w 2016 r. przeciwko odrzuce-
niu przez Sejm RP projektu ustawy 
„Ratujmy kobiety” i jednoczesnemu 
skierowaniu do prac w komisji pro-
jektu „Stop aborcji”.

Protesty miały swoje intensyw-
niejsze odsłony: demonstracja pod 
domem Jarosława Kaczyńskiego, 
protesty w kościołach, blokady ulic 
w miastach, strajk kobiet. Gdy za-
mykamy ten numer, zapowiadany 
jest marsz na Warszawę. Wszystko 
to w sytuacji ogłoszenia przez rząd, 
że cała Polska jest czerwoną strefą, 
i wynikających z tego obostrzeń, 
m.in. zakazu zgromadzeń ponad 
pięć osób, obowiązku zachowania 
dystansu, noszenia maseczek, ogra-
niczenia możliwości przemieszczania 
się osób po 70. roku życia oraz dzieci 
i młodzieży do lat 16.

Protesty zaskoczyły skalą, nieprze-
widywalnością scenariusza (najbar-
dziej charakterystyczne stały się prze-
marsze improwizowanymi trasami, 
np. w Warszawie jednego dnia tłum 
potrafił gromadzić się w okolicach do-
mu Kaczyńskiego, żeby przewędro-
wać w pobliże Sejmu i zakończyć na 
ulicy Parkowej, gdzie rząd dysponuje 
domami dla najwyższych urzędników 
w państwie). Na ulice wychodzą dzie-
siątki tysięcy osób, umawiających 
się przez media społecznościowe. 
Fenomenem jest dominujący udział 
kobiet i osób młodych, o bardzo 
szerokim przekroju społecznym. 
Najpowszechniej używanym hasłem 
stał się okrzyk „Wypierdalać”, skie-
rowany zarówno do postaci z rządu, 
Jarosława Kaczyńskiego i PiS, jak też 
do hierarchów kościelnych. Radykal-
ny wymiar miały hasła wymierzone 
właśnie w hierarchię i kler Kościoła 
katolickiego, oskarżanych o próbę 

narzucenia własnych reguł 
ogółowi społeczeństwa 
(„Nie chcesz aborcji, to jej 
sobie nie rób”, „Moja pusia, 
nie Jarusia”, „Moja macica 

to nie kaplica”). Wiele haseł żądało 
nieograniczonego prawa do aborcji, 
ucięcia wpływu Kościoła na politykę 
i ustawodawstwo. Były hasła skrajnie 
antypisowskie („Jebać PiS”), ale i wy-
mierzone w konkretne osoby, głów-
nie Jarosława Kaczyńskiego jako rze-
czywistego sprawcę uruchomienia 
ospałego i zarazem dyspozycyjnego 
Trybunału Konstytucyjnego z jego 
prezeską Julią Przyłębską, wcześniej 
przez lata szeregową sędzią, pry-
watnie znajomą Kaczyńskiego, żoną 
kontrowersyjnego ambasadora Pol-
ski w Niemczech, Andrzeja Przyłęb-
skiego. Pod ich berlińskim domem 
demonstrują tamtejsi Polacy z tym 
samym hasłem „Wypierdalać”. Ad-
resy nieakceptowanych przedstawi-
cieli władzy krążą w sieci. Nie tylko 
Jarosław Kaczyński przebywa po-
za swoim domem (chronionym jak 
Częstochowa przed Szwedami). Wy-
prowadziła się także była posłanka 

Te dni przeorają naszą niewolniczą mentalność

Młodzi przewrócili stół

Kobiety walczą o lepszą Polskę  
i lepsze życie w niej dla nas wszystkich.
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PiS, obecnie sędzia TK, Krystyna 
Pawłowicz. 

Rozmiar protestów i ich charakter 
zaskoczył rządzących i niemal całą 
klasę polityczną, oprócz grupy posła-
nek i posłów Lewicy, wspierających 
protesty na ulicach i w parlamencie. 
Przez prawie tydzień demonstracji 
nie komentowali ani premier, ani pre-
zydent. Policja, choć obecna bardzo 
licznie np. w okolicach domu prezesa 
Kaczyńskiego, zasadniczo interwenio-
wała incydentalnie, niekiedy reagując 
nadmiernie, w większości przypad-
ków jednak ograniczając się do blo-
kady i zabezpieczania przestrzeni. Blo-
kady ulic w ok. 200 miastach pokazały 
jej całkowitą bezradność przy tej skali 
i dynamice protestów.

Dopiero 27 października Jaro-
sław Kaczyński, 71-letni prezes PiS 
i obecnie wicepremier nadzorujący 
resorty siłowe (wojsko, policję, siły 
specjalne), wygłosił w mediach PiS 
oświadczenie. W bezprecedenso-
wym wystąpieniu (wciąż) faktyczny 
przywódca formacji politycznej rzą-
dzącej niepodzielnie Polską od 2015 r. 
wygłosił wiele konfrontacyjnych tez, 
wyraźnie dążąc do podgrzania na-
strojów na ulicach, nawet nie próbu-
jąc szukać politycznego rozwiązania 
konfliktu. Oskarżył manifestujących 
o narażanie życia w czasie pandemii, 
sejmową opozycję nazywał prze-
stępcami, oburzał się na wyrazisty 

język protestów, szukał politycznych 
inspiracji poza Polską, mówiąc, że 
demonstrujący byli szkoleni. W koń-
cu wystąpił z szokującym apelem do 
działaczy PiS oraz wspierających je 
środowisk, w domyśle prawicowych 
bojówek, kojarzonych z takimi inicja-
tywami jak tzw. Marsz Niepodległości, 
ONR czy środowiskami kibicowskimi, 
o fizyczną obronę kościołów, rzeko-
mo narażonych na ataki (w niedzielę, 
25 października, w kilku-kilkunastu 
kościołach miały miejsce protesty 
uczestniczących w nabożeństwach 
katolików przeciw antyaborcyjnej 
roli i aktywności politycznej Kościo-
ła). W histerycznym tonie Kaczyński 
zapowiedział zdecydowaną reakcję 
państwa na rozlewającą się falę pro-
testów: „Ci, którzy do nich wzywają, 
ale także i ci, którzy w nich uczestni-
czą, sprowadzają niebezpieczeństwo 
powszechne, a więc dopuszczają się 
przestępstwa, poważnego przestęp-
stwa. Władze mają nie tylko prawo, 
ale także obowiązek przeciwstawiania 
się tego rodzaju wydarzeniom”. 

Apel Kaczyńskiego już usłyszały 
prawicowe bojówki, atakując prote-
stujących, głównie kobiety, w kilku 
miastach: Poznaniu, Białymstoku, 
Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu. 
Inne grupy osiłków pilnują kościo-
łów, których nikt nie atakuje. Na razie 
więc Kaczyński ma krew na rękach, 
tylko czekać, kiedy wypuszczony 

z jego głowy dżinn przemocy zbierze  
śmiertelne żniwo.

Protestujące są niezwykle skutecz-
ne, bo działają w niehierarchiczny, 
nieskoordynowany (poza głównymi 
celami: marsz pod konkretną instytu-
cję, siedzibę partii lub dom polityka, 
strajk, blokada ulic, marsz na Warsza-
wę) sposób, komunikują się poprzez 
media społecznościowe. Uczestników 
demonstracji jest zbyt wielu, w zbyt 
wielu miejscach, żeby można było 
skutecznie ich powstrzymać. Docho-
dzą głosy, że również formacje poli-
cyjne nie są zachwycone swoją rolą 
w tłumieniu tych demonstracji, że sta-
nęła cała robota kryminalna, bo trze-
ba pilnować willi Kaczyńskiego, poza 
tym spora część policjantek i policjan-
tów podziela racje protestujących.

Protesty wspierane są przez sa-
morządowców, władze uczelni, naj-
rozmaitsze środowiska, w tym związ-
ki zawodowe – poza Solidarnością, 
pojawiają się głosy, że postulaty po-
winny zostać poszerzone o żądania 
o charakterze socjalnym, płacowym, 
społecznym.

Największym przegranym tego 
starcia jest Kościół katolicki, który al-
bo w triumfalnych zachwytach nad 
antykobiecą decyzją Trybunału, wy-
głaszanych przez takich hierarchów 
jak abp Jędraszewski, albo w wymi-
jających dokumentach episkopatu 
zdejmuje z siebie odpowiedzialność, 

Warszawa, 26 października 2020 r.
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przesuwając ją w stronę zwasalizo-
wanych przez siebie środowisk pra-
wicowych. Dziesiątki księży stanęło 
przed koniecznością bezpośredniej 
konfrontacji z rozwścieczonymi ko-
bietami, często kilkunastoletnimi 
dziewczynami, wobec determinacji 
których byli po prostu bezradni. Mury 
kościołów pokryły proaborcyjne graf-
fiti, na marszach wierni zamanifesto-
wali odmienny niż oficjalny pogląd. 
Uzbrojeni po zęby policjanci prewen-
cji strzegą siedzib biskupów i wejść 
do katedr. Czasami „asystują” bojów-
karzom narodowców w aktach prze-
mocy wobec protestujących kobiet, 
tak jak to było na schodach kościoła  
św. Krzyża w Warszawie. 

Przełamane zostało tabu zdejmu-
jące z Kościoła odpowiedzialność 
i zapewniające mu bezkarność. Ru-
nął gmach jego, wydawałoby się, 
nienaruszalnej władzy symbolicznej 
(„Jesteśmy córkami czarownic, któ-
rych nie udało się wam spalić” czy 
przedwojenne Boyowskie „Piekło ko-
biet” wykrzyczane księżom w twarz). 
To jest prawdziwy koniec projektu 
poczętego przez władze z Kościołem 
i trwającego przez cały okres powo-
jenny, z PRL włącznie.

Z przemocowcami 
się nie negocjuje

W tym proteście, co podkreśla 
też jego dosadny – inni powiedzą 
wulgarny – język, chodzi o coś wię-
cej niż „jebanie PiS”. Chodzi tak na-
prawdę o należne kobietom miejsce 
w społeczeństwie, faktyczną, a nie 
tylko formalną równość wobec prawa 
(„Gdyby ministranci mogli zachodzić 
w ciążę, to aborcja byłaby sakramen-
tem!”). Rewolucyjny wymiar tego 
protestu wyraziła doskonale Katarzy-
na Wężyk: „Dziś znowu mężczyzna 
pouczył mnie, że źle się bawię. Że mój 
tekst jest »emocjonalny«, wulgary-
zmy »niepotrzebne«. Sam protest zaś 
»efemeryczny«, do tego w temacie 
zastępczym. Czas pouczających star-
szych panów się skończył. Definityw-
nie. Ja wiem – sorry, edit, nie wiem, 
nigdy nie byłam w tej pozycji, wszak 
jestem tylko kobietą – wyobrażam 
sobie: to boli, jak cię nagle zrzucą 

z piedestału, jak przestają spijać z ust 
twych mądrości, jak twoje zmarsz-
czenie brwi już nie wystarczy, żeby 
niegrzeczna dziewczynka przeprosiła 
i wróciła na swoje miejsce w szere-
gu. Ale to się dzieje. Nie wierzysz mi, 
idź na protest. Zobacz te tysiące dwu-
dziestoparolatek z transparentami 
»no uterus, no opinion«, »jebać PiS«, 
»kastracja księży«, »this pussy bites 
back«, zobacz nastolatki krzyczące 
do księdza, żeby pokazał macicę albo 
wypierdalał, zobacz dziewczynę kwi-
tującą pultanie się narodowca, że na 
żadne profanowanie kościoła nie po-
zwoli, krótkim a celnym »mam na to 
wyjebane«. Na tweety zatroskanych 
»radykalizmem« i »niewłaściwym, 

szkodzącym sprawie językiem« od-
powiadają, owszem. Transparentami 
»uprzejmie proszę wypierdalać«.

Te protesty nie są po to, żeby wam 
się podobać. Nikt was, dzbany, nie 
pyta o pozwolenie i nikt was nie pyta 
o zdanie. Znosiłyśmy wasz mentorski 
ton, wasze protekcjonalne poucza-
nie, wasze infantylizowanie, wasze 
»gówno wiem i mnie to nie dotyczy, 
ale bardzo chętnie się wypowiem«, 
wasz mansplaining, wasze uciszanie 
i przerywanie, bo tak nas niestety 
socjalizowano. Do bycia grzeczną, 
miłą i sympatyczną, do unikania kon-
frontacji, do bania się, że ktoś nas nie 
polubi, do nierobienia problemów, 
do poświęcania się dla dobra ogółu, 
który to ogół zazwyczaj okazywał się 
waszym dobrem. Jak widać, te na-
stolatki i dwudziestolatki już nie są. 
Przyzwyczajajcie się, bo one to już 
w ogóle do dzbanów i boomersów 
(kategoria mentalna, nie wiekowa) nie 
mają cierpliwości.

Coś pękło i najlepiej to uczucie 
podsumowuje genialne – brawo 
Strajk Kobiet – hasło protestu: WY-
PIERDALAĆ. (…) Wypierdalać ozna-
cza, że doszłyśmy do ściany. Że ta 
ekipa rządząca, zblatowana z Kościo-
łem, nie zasługuje na nic innego. Że 
o jeden raz za dużo zostałyśmy po-
traktowane z buta, walnięte pięścią 
w splot słoneczny i oplute. Że o ten 
jeden raz za dużo odebrano nam pra-
wa w imię politycznych rozgrywek. 
Że przyzwolenie na tortury, że nakaz 
rodzenia bezczaszkowców, że uznanie 

naszego cierpienia i naszej woli za 
nieważne, to, surprise, jednak za du-
żo. Ta cipka się odgryza.

Ani rząd, ani Kościół nie zasługują 
dziś na zaproszenie do rozmowy, nie 
zasługują nawet na tzw. kulturalne 
wezwanie do odejścia. Z osobami 
odmawiającymi ci podmiotowości 
się nie rozmawia. Z osobami uwa-
żającymi, że zygota albo zaśniad ma 
więcej praw od właścicielki macicy, 
nie prowadzi się kulturalnych spo-
rów. Osoby przez lata używające mo-
wy nienawiści, szantażujące Hitlerem, 
wyzywające od morderczyń, uważa-
jące, że mogą dysponować ciałami 
kobiet, bo ich bóg i biskup tak chce, 
nie zasługują na dialog. Wchodzicie 

w nasze życie i nasze ciała, to 
się nie dziwcie, że wchodzimy 
wam do kościołów. Szerzycie 
z ołtarzy nienawiść, to się nie 
dziwcie, że ktoś przed nim staje 

z transparentem »Aborcja jest OK«.
Z przemocowcami się nie ne-

gocjuje. Przemocowcom każe się 
wypierdalać.

PS Wykrzyczenie, pełnym głosem, 
na ile maseczka pozwala, wypierdalać, 
jebać PiS, biskupie, mam cię w dupie, 
ma też efekt katartyczny i transgresyj-
ny. Tak bezwstydne, otwarte okazy-
wanie gniewu, w słowach, które »nie 
przystoją damie« i szargających tzw. 
świętości, jest symbolicznym prze-
kroczeniem granicy dzielącej stary 
porządek od nowego, który się, mam 
nadzieję, tworzy. Takiego, w którym 
kobieta traktowana będzie – tak, wiem, 
to radykalny postulat – jak człowiek”.

Odporność na plucie w twarz 
się skończyła

Tyle Katarzyna Wężyk. Była mini-
ster kultury Małgorzata Omilanowska 
wypowiedziała się w podobnym du-
chu: „Dziadersy i dziaderski, niezależ-
nie od głębi i szerokości waszych ra-
cji w krytyce skierowanej przeciwko: 
językowi, formie, działaniom, brakowi 
kultury osobistej, brakowi szacunku 
do K/kościoła jako instytucji i jako 
budynku, łamaniu norm społecznych 
itp., itd., informuję uprzejmie, że to już 
młodych nie obchodzi. Oni już wstali 
od stołu negocjacyjnego (którego im 
nigdy nie zaproponowaliście). Jak 
grzecznie chodzili pod czarnymi para-
solkami, toście zignorowali ich apele. 
Teraz możecie nawoływać o spokój 
i kulturę osobistą do wypęku”.

I PiS, i Kaczyński osobiście usłyszeli coś, co ich realnie przestraszyło: 
że mogą władzę stracić i może im nie ujść na sucho.
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A Inga Iwasiów, profesorka li-
teratury z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, straszona przez ministra 
edukacji, że zostanie ukarana za 
używanie wulgaryzmów, odpowia-
da: „Czy wulgarne hasło uderza 
w godność Uniwersytetu, nad-
szarpuje wizerunek uczonej, gor-
szy społeczeństwo? To śmieszne, 
absurdalne twierdzenie wynika 
z traktowania społeczeństwa jako 
maluczkich, sterownych i łatwych 
do zmanipulowania. (...) prawdzi-
we zgorszenie sieją ci, którzy nie 
bacząc na stan zdrowia publiczne-
go, wypychają nas na ulice – mają 
te swoje okryte sławą wielce za-
awansowanych grupy eksperckie, 
czyżby nie wiedzieli, że odporność 
na plucie w twarz się skończyła? 
Prawdziwym zgorszeniem jest po-
wołanie na ministra edukacji i na-
uki mizogina i homofoba z mikro-
skopijnym dorobkiem. Tak się zrywa 
komunikację. Nie bójmy się języka 
tego protestu, sami uczyliśmy, że sło-
wa powinny być adekwatne, że mają 
moc sprawczą. Uprzejmie zaprasza-
my na debatę – nie podziała. Jeśli 
słowa działają, mówmy, piszmy. Bez 
wulgaryzmów, dowolnym stylem, bo 
po wietrzeniu będzie za późno”.

I jeszcze głos Pauliny Młynarskiej, 
dziennikarki, pisarki: „Katolicy i ka-
toliczki, oburzający się »aktami wan-
dalizmu« wobec kościołów. Zaniepo-
kojeni agresją, wulgarnym językiem 
i wkurwem! Gwarantuję Wam, że 
chwila, w której dorosły facet gwałci 
dziecko, rozrywając mu narządy rod-
ne, odbyt i psychikę, to akt znacznie 
dalej posuniętej agresji niż wejście 
do świątyni z transparentem, po-
sprayowanie ścian i krzyknięcie »wy-
pierdalaj«. Gwarantuję Wam, że kie-
dy kolejny zaszczuty przez Waszych 
hierarchów nieheteronormatywny 
dzieciak podcina sobie żyły albo ska-
cze z mostu, albo po prostu ląduje na 
ulicy wywalony przez »kochających«, 
nakręconych przez proboszcza rodzi-
ców, to jest w tym znacznie więcej 
agresji niż w pomalowaniu pomnika 
czerwoną farbą. I gwarantuję Wam, że 
kiedy miesiącami torturuje się kobie-
tę i zmusza ją do urodzenia dziecka, 
które będzie konało na jej oczach, to 
jest w tym nieco więcej agresji niż 
w powiedzeniu zadufanemu w sobie 
dziadowi, który ustawia innym życie, 
a sam folguje sobie na każdym kroku, 
żeby wypierdalał”.

Są też postulaty, choć napisane 
nienamaszczonym językiem, akcep-
towalnym przez „poważnych” polity-
ków (czyli mężczyzn). Zebrał je Strajk 
Kobiet, przytaczam in extenso, z sza-
cunku: wypierdalać z oświadczeniem 
Przyłębskiej; wypierdalać z Przyłęb-
ską; chcemy prawdziwego TK; chce-
my prawidłowego SN, w całości; 
chcemy prawdziwego rzecznika praw 
obywatelskich; chcemy nowelizacji 
budżetu – kasy na ochronę zdrowia, 
pomocy dla pracowników, przed-
siębiorców, kultury i prawdziwego 
wsparcia dla osób z niepełnospraw-
nościami; chcemy pełni praw kobiet, 

legalnej aborcji, edukacji seksualnej, 
antykoncepcji; chcemy pełni praw 
człowieka; chcemy świeckiego pań-
stwa, w tym zaprzestania finansowa-
nia Kościoła z budżetu państwa i wy-
pierdalać z religią ze szkół; chcemy 
dymisji rządu.

Postulaty protestującej ulicy nie 
stały się dotąd nawet przedmiotem 
politycznej debaty. OSK zapowiedział 
„powołanie Rady Konsultacyjnej, któ-
ra będzie pracować nad tym, jak po-
sprzątać burdel po PiS”. 

Te dni nas zmienią

Nie wiemy, czym zakończy się ta 
fala protestów, wszak wybory dopiero 

za trzy lata, nie wiemy, co na 
dniach wprowadzi rząd (ko-
lejne obostrzenia, radykalną 
przemoc policji i wojska, 
stan wyjątkowy, nieposkro-
mienie prawicowych bo-
jówek). Nie wiemy, jak się 
odnajdzie klasa polityczna 
w tym klinczu i wobec no-
wej, potężnej graczki na 
scenie politycznej: polskich 
kobiet. Wiemy, że te dni 
przeorają naszą niewolniczą 
mentalność, że Kościołowi 
już nigdy nie będzie wolno 
tyle, ile jeszcze dwa tygo-
dnie temu, że zarówno PiS, 
jak i Kaczyński osobiście 
usłyszeli coś, co ich real-
nie przestraszyło: że mogą 
władzę stracić i może im nie 
ujść na sucho. Ale też inni 
usłyszeli „nie!” dla kunkta-

torstwa politycznego kosztem praw 
i zdrowia kobiet. Protestujące mówią 
twardo: „Trzeba było nas nie wkur-
wiać” i że nie ma powrotu do żadne-
go kompromisu.

W komentarzach pojawia się sce-
nariusz hybrydowej reakcji władzy: 
pomieszanie obostrzeń antycovido-
wych (kończą się łóżka i respiratory, 
ponad 20 tys. zarażonych dziennie, 
ponad 5 tys. ofiar śmiertelnych) 
z brutalizacją działań policji. Ktoś su-
fluje pomysł podważenia orzeczenia 
TK, ponieważ właściwie identyczny 
w treści wniosek o zakwestionowa-
nie zgodności z konstytucją przepi-

sów antyaborcyjnych 
składała wcześniej gru-
pa posłów, w tym Kry-
styna Pawłowicz, która 
obecnie wystąpiła w ro-

li sędzi, co zdaniem prawników jest 
ewidentnym przypadkiem sądzenia 
we własnej sprawie. Można by więc 
z tej eksplozji atomowej po cichu się 
wycofać. Wydaje się jednak, że prote-
sty poszły już dalej. Czas na realizację 
żądań, a nie na wycofanie pod forma-
listycznym pretekstem.

Kobiety walczą o lepszą Polskę 
i lepsze życie w niej dla nas wszyst-
kich. Winniśmy im wsparcie. Murem 
za kobietami, nie z przodu. I nie moż-
na tego tekstu zakończyć inaczej jak: 
„Wypierdalać!”.

Roman Kurkiewicz, 
wnuk Zofii i Jadwigi, syn Marii, 

ojciec Rut i Róży, dziadek Idy i Wandy
r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl

FOT. ZBYSZEK KACZMAREK/REPORTER, ARTUR BARBAROWSKI/EAST NEWS

Doświadczenie kobiecego oporu 
i determinacji już ma wymiar historyczny.

Kraków, 27 października 2020 r. 
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Beata Dżon-Ozimek

– Nie po to obrywałam w stanie 
wojennym, żeby znowu dziś wy-
chodzić na ulice w obronie praw 
człowieka – mówi niemal ze łzami 
Małgorzata, pracowniczka wiejskiej 
kultury. Była jedną z ok. 300 osób, 
które protestowały w liczącym 
21 tys. mieszkańców Prudniku na 
Opolszczyźnie. Tu mieścił się kiedyś 
Frotex, największy polski producent 
ręczników frotowych, a wcześniej za-
kłady włókiennicze rodziny Fränklów, 
jedne z najpotężniejszych w Europie.

Sobota, dwa dni po ogłoszeniu 
skandalicznego wyroku TK o nie-
zgodności z konstytucją prawa do 
aborcji w przypadku ciężkiego i nie-
odwracalnego upośledzenia płodu. 

Senne miasteczko, popołudniami 
wyludnione, tym razem jest pełne 
ludzi. Na płycie rynku z fontanną 
z dwugłowym orłem Habsburgów 
i figurą maryjną z 1696 r. słychać 
skandowane hasła, dźwięk syren. 
Dookoła zabytkowego ratusza prze-
pływają czarno ubrani, pełni energii 
młodzi, rodziny z dziećmi, starsi; 
dominują kobiety. Według policji 
maszeruje 110 osób, dwa razy ty-
le z czasem pojawia się jeszcze na 
rynku, mówi się o 300 uczestnikach. 
Idą, stoją w maseczkach, maksymal-
nie piątkami, w przepisowych odle-
głościach od siebie. Ci, co nie włą-
czają się do marszu, pokazują kciuki 
w górę, uśmiechają się, rzucają so-
lidarnościowe hasła. Okna i balkony 
kamienic wokół rynku też niepewnie 
się otwierają, ludzie przyglądają się, 
rynek zapełnia się samochodami. 
Kilkunastu policjantów spokojnie 
obserwuje wydarzenia. Takiego ener-
getycznego Prudnika najstarsi miesz-
kańcy nie pamiętają, chyba że z akcji 
protestacyjnej we Froteksie w 1980 r.

Okoliczne wsie uchodzą za ba-
stion prawicy, to z wioski obok po-
chodzi Katarzyna Czochara, posłanka 
PiS niedawno zawieszona w prawach 

członka partii za głosowanie przeciw 
„piątce Kaczyńskiego”, a pobliskie 
Głuchołazy wydały jednego z najbar-
dziej aroganckich posłów Porozumie-
nia Gowina, Kamila Bortniczuka; tutaj 
wygrywał Andrzej Duda. 

Grzeczniejsi niż w wielkich 
miastach 

– To megawyczyn jak na Prudnik! 
– mówi mi Bogna, 40-latka. Na plaka-
tach symbol czerwonej błyskawicy, 
a nie SS, jak chce Ryszard Terlecki 
z PiS. Obok błyskawic hasła: „Kobie-
ty są ważne”, „Macica nie ma lekkie-
go życia”, „Wolność wyboru zamiast 
terroru”, „Co z tobą Polsko”, „Myślą-
ca kobieta zagrożeniem dla władzy”, 
„Don’t touch my macica”, „Wybór 
nie zakaz”, „My body my choice”. 
I jako pierwszy, na początku marszu, 
plakat: „To jest wojna”, choć marsz 
jest pokojowy. Organizatorami de-
monstracji są Wiktoria, Kuba, Nata-
lia, Oliwia, Kamil, Sara, angażują się 
Mariusz i Bogna. Młodych wspierają 
rodzice, dziadkowie, nawet kibice 
lokalnego klubu Pogoń Prudnik, oku-
tani w szaliki w niebieskich barwach 
klubowych. „W dniu dzisiejszym 

na prudnickim rynku o godz. 17.00 
nasze kochane kobiety organizują 
protest przeciwko temu cyrkowi, 
jaki rząd im i nam oferuje. (…) Gro-
madzimy się w grupkach pięciooso-
bowych z zachowaniem wszelakich 
zasad bezpieczeństwa. Bądźcie tam 
z nami. Kobiety kochamy i wspiera-
my”, czytam na klubowej stronie. 

Nikt nie krzyczy „wypierdalać”, ta 
młodzież jest wciąż grzeczniejsza niż 
w wielkich miastach. Nikt nie prote-
stuje pod kościołami, nie wchodzi do 
nich. Marsz w obronie praw kobiet 
w Prudniku to pierwszy protest w re-
gionie poza Opolem, potem na ulice 
wyszli mieszkańcy Brzegu, Nysy i in-
nych miejscowości. W małych śro-
dowiskach, do tego konserwatyw-
nych, gdzie każdy zna każdego, jasne 
są zależności zawodowe, urzędnicze, 
towarzyskie, wiele się ryzykuje pu-
blicznym wyrażeniem opinii. 

A zaczęło się od nieśmiałego 
anonsu w mediach społecznościo-
wych: „Witam, przychodzę z pyta-
niem, czy gdyby zorganizować »mały 
protest« przeciw ustawie aborcyjnej 
w Prudniku, zrobić i wziąć plakaty, 
wieszaki i poudostępniać na różnych 
profilach, ktoś byłby chętny? (…) 

W małych, konserwatywnych środowiskach wiele się ryzykuje 
publicznym wyrażeniem opinii

Młodzież budzi senny Prudnik



132-8.11.2020 PRZEGLĄD

KRAJ

Wiem, że nie każdy ma możliwość 
pojechania do większego miasta, 
a każdy czyn się liczy. Może być to 
kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, 
myślę o sobocie 24.10 bądź niedzie-
li 25.10. Co myślicie, ktoś chętny? 
WALCZMY RAZEM! Miałoby się to 
odbyć na rynku”. 

Radny PiS obserwuje

– Prudnik nie jest dużym miastem, 
nie ma tutaj zbyt zróżnicowanych 
i zorganizowanych środowisk świa-
topoglądowych. W 2015 r. odbył się 
tu protest antyimigrancki. W ostat-
nich wyborach – parlamentarnych 
i prezydenckich – najwięcej wieców 
zorganizowało PiS. W Prudniku od 
kilku lat odbywają się Marsze dla 
Życia i Rodziny. Były też protesty 
w obronie sądów, ale pikietujących 
nie było wielu. Ten protest z tak dużą 
frekwencją na pewno zaskoczył nie-
jedną osobę i pokazał, że jego temat 
jest poza podziałami politycznymi. 
Publiczne wystąpienia w małych 
miastach nie są łatwe, ponieważ nikt 
tutaj nie jest anonimowy – wyjaśnia 
Andrzej Dereń, redaktor naczelny 
„Tygodnika Prudnickiego”, najważ-
niejszej lokalnej gazety.

Faktycznie, najgłośniejszy był ko-
mentarz lokalnego działacza PiS, 
Dariusza Kolbka, radnego powiatu, 
znanego z kontrowersyjnych wy-
powiedzi i wpisów w internecie, 

np. grafiki domu z kominem, z które-
go wychodzi dym w kolorach tęczy. 
Kolbek publikuje hasła: „Nie doty-
kać, chore lewactwo” obok modlitwy 
i zdjęcia krzyża chronionego przez 
uzbrojonych w karabiny maszyno-
we mężczyzn. Teraz napisał: „Dzięki 
protestowi w Prudniku już wiemy, 
kto gdzie i z kim. A można tam było 
zobaczyć skarbniczkę powiatu i jej 
latorośl i innych pracowników, rad-
nego powiatowego mocno wspiera-
jącego protestujących, osoby bardzo 
młode, żonę dziennikarza lokalnej 
gazety, bardzo poczytnej, kibiców Po-
goni o zgrozo, bo zawsze widziałem 
kibiców po prawej stronie, w obronie 
wartości i życia, a u nas wszystko od-
wrotnie. Być może wynika to z tego, 
że środowiska te są związane z rzą-
dzącymi w tym powiecie, a to nie-
stety przedstawiciele PO, lewactwa 
i kodziarstwa. Skąd tyle młodzieży, 
która przecież jeszcze nie zna życia, 
ale widać zostali przekonani do udzia-
łu w tych protestach. No cóż Minister 
Czarnek będzie miał wiele do zrobie-
nia, aby przywrócić do szkół wartości, 
patriotyzm, rodzinę, przyzwoitość, 
uczciwość, godność życia i normal-
ność. Ale to niestety praca na wiele 
lat. Ale my też możemy wiele zrobić 
i nie pozostawajmy obojętni, stańmy 
w szeregu, organizujmy się, przecież 
jest nas wielu. Nie bójmy się, bo jeśli 
przegramy to dla słusznej sprawy”. 
Sprzymierzeńcy radnego sięgają po 

„dzicz”, „lewactwo”, odbierają mło-
dym prawo do własnych poglądów, 
nawołują do nienawiści, co zgłoszo-
no do odpowiednich służb. Odkopa-
nie się z własnych szańców wygląda 
w Polsce na niemożliwe. 

Zwyzywani od najgorszych

– Mówiliśmy podczas marszu, 
że każdy ma prawo do swoich po-
glądów, nie możemy wymagać od 
kogoś tolerancji, nie będąc toleran-
cyjnymi, zdanie każdego człowieka 
jest ważne, tak jak i uczucia, a my 
walczymy o wybór. Nie podziela-
jąc czyjegoś zdania, zostawmy mu 
wybór – apeluje 19-letnia Wiktoria, 
liderka protestu, który zakończył się 
przemarszem pod biuro poselskie 
Katarzyny Czochary z PiS. Protestu-
jący zostawili jej plakat i znicz. Młodzi 
organizatorzy i uczestnicy demon-
stracji podkreślają postawę miejsco-
wej policji. Stała na straży porządku, 
zapewniała bezpieczeństwo, spokój, 
doceniała starania młodych ludzi, by 
trzymać się przepisów. – Cieszymy 
się, że policja nie chciała powtarzać 
scenariusza z Krakowa czy Warsza-
wy – mówi Wiktoria. Już w sąsied-
nich miastach, np. w Nysie, było ina-
czej. Starszy aspirant Andrzej Spyrka 
z KPP Prudnik: – Demonstracja prze-
biegała spokojnie, byliśmy cały czas 
w kontakcie z organizatorami. Nie 
było poważniejszych złamań przepi-
sów, jedynym incydentem było ob-
rzucenie jajkami demonstrujących, 
prowadzimy w tej sprawie czynności.

Jajkiem oberwały m.in. mama Wik-
torii i jej ciocia. – Moi rodzice i matka 
chrzestna są z nas, młodzieży, dumni. 
My kiedyś przejmiemy ten kraj, bę-
dziemy tu żyć. Chcemy mieć podsta-
wowe prawa. Nie chcemy wyjeżdżać 
z Polski. Biorę udział w wyborach, 
od kiedy mogę, bo chcę mieć trochę 
udziału w tym, co nas będzie otaczać 
i kto nami będzie rządził, a teraz musi-
my protestować. Przykre, że ja i moi 
koledzy zostaliśmy zwyzywani od naj-
gorszych, od kurw, ścierw; zarzuca się 
nam, że zmuszamy innych do zabija-
nia, że nie znamy życia, że propaguje-
my nienawiść. My staraliśmy się tylko 
pokojowo wyrazić zdanie – komentują 
smutno młodzi ludzie z Prudnika. 

Zrobili to najlepiej, jak tylko moż-
na. Oby nikt ich nie zastraszył, nie 
odebrał świeżości widzenia, nie znie-
chęcił do naprawiania świata.  n

W Prudniku demonstrowało ok. 300 osób, głównie młodzież, ale też ich rodzice, 
dziadkowie, nawet kibice lokalnego klubu.

FOT. ANDRZEJ DEREŃ/TYGODNIK PRUDNICKI
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Zuzanna Muszyńska

Żnin, 26 października
(24 tys. mieszkańców gminy; Duda Andrzej Sebastian: 
6322 głosy, Trzaskowski Rafał Kazimierz: 5583 głosy 
– wybory prezydenckie, lipiec 2020)

Pochód wyrusza o godz. 16.30 z Rynku Staromiejskie-
go. Na czele idą dwie kobiety w średnim wieku, z bane-
rem: „Wybór, nie zakaz”. Za nimi nie tylko młodzi; idzie 
dużo rodzin i matek z dziećmi. Maszerują też mężczyźni. 
Blisko czoła pochodu rzuca się w oczy męska grupa.

– Panowie za czy przeciw?
– Żeby się sprzeciwić! Tak jest, dla swoich kobiet! 

Mamy po 30 lat, mamy żony, które będą chciały rodzić. 
Chcemy mieć potomstwo, ale każda kobieta powinna de-
cydować o swoim ciele. Nie zgadzamy się na to, co nam 
zgotował ten rząd. Nie wiem, czy można to w ogóle na-
zwać rządzeniem. Nie zgadzamy się! Sprzeciw!

– Skąd panowie przyjechali?
– A tego nie możemy powiedzieć. Z niedaleka. Nie bę-

dzie kot decydował o naszym losie! – krzyczą na pożegna-
nie. – Sprzedawczyki!!! – to w kierunku wozu policyjnego, 
który stoi na rogu Szpitalnej i Aliantów, przy Biedronce. 

Ściemnia się, pod blokami i sklepikami czają się samot-
ni gapie. Marsz ma dobre tempo, zewsząd padają pomy-
sły, żeby zwalniać na przejściach dla pieszych, blokować 
ruch przy każdej okazji. Coraz trudniej oddychać, na prze-
ciwnym pasie stoją w korku auta. Niektóre trąbią.

– Proszę napisać: „rodzina z Cerekwic” – mówi młoda 
kobieta z dzieckiem na ręku. Obok niej maszeruje mąż 
z drugim w wózku. – Jesteśmy tutaj, żeby mieć prawo 
decydować, nie tylko dla mnie, dla męża też. Nie jestem 
za aborcją, ale nie podoba mi się, że nie mam wyboru.

Giną w tłumie ponad tysiąca protestujących, ale imion 
nie chcą podać. To pierwsza demonstracja Strajku Ko-
biet w Żninie. Udało się zablokować miasto! Spacerowi-
cze ciągną od rynku na Kopernika, Browarową i Tysiąc-
lecia, obok wieży ciśnień, Bricomarché, Media Marktu, 
kompleksu hotelowo-konferencyjnego Cukrowni. Ktoś 
filmuje z dźwigu, senator Brejza wrzuci to nagranie na 
Twittera.

– Dokąd oni idą, zimno jest, cała się spociłam – skarży 
się Dorota, upośledzona umysłowo uczestniczka marszu. 
Jedyna, która podaje imię, a nawet rękę na powitanie.

– Idą na Warszawę – rzucam. Tłumek rechocze nerwo-
wo. Ewidentny brak wiary w swoje możliwości.

– Jestem pierwszy raz na demonstracji, mieszkam 
w Żninie – dyszy do mikrofonu przystojny blondyn, 33 la-
ta, z dwulatkiem na ramionach, machającym tekturą z na-
pisem: „Wolność”. – To ostatni moment, żeby się obudzić. 
Wspaniała rzecz, tak się zjednoczyć. Tutaj chodzi o więcej, 
o prawa kobiet i mężczyzn. To, co się dzieje, to jakieś nie-
porozumienie. Jesteśmy manipulowani, przepychane są 
ustawy po nocach. Myślę, że nie będzie łatwo, góra się 
nie podda bez walki, ale dobro zwycięży.

Na rynku młodzież się rozkręca. Przedtem okrzyki były 
sporadyczne, choć głośne, tu panuje duch zdrowej walki: 
„***** PiS” i „Jarek, śmieciu, chodź na solo!”. Żadnych 

Męczy mnie Polska
Dotychczas protestowały duże miasta, teraz demonstrują Polki 

z małych miejscowości. U ich boku idą Polacy

To pierwsza demonstracja 
Strajku Kobiet w Żninie. 
Udało się zablokować miasto!
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rękoczynów, policja obstawia wszystkie kąty. Po chwili 
okazuje się, że niewiele trzeba, by przestraszyć dzieciaki. 
Rozlega się okrzyk: „Puśćcie go! Puśćcie go! ***** psy!”. 
Tłum rusza pod komisariat. W oknie na pierwszym piętrze 
ukrywa się za firaną barczysta postać. Nagle ktoś rzuca 
w szybę na parterze chyba butem. Ktoś kopie w drzwi. 
Znów okrzyki: „Wypuście ich!”. Jest już dwóch zatrzyma-
nych. Znów szarpanie za drzwi. Otwierają się, przed bu-
dynek wybiega zakapturzony młodzieniec. Oklaski. I dalej 
okrzyki: „Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!”. Z komisariatu 
wychodzą mundurowi, stają w szeregu. Młodzież w od-
powiedzi siada na ziemi.

Niedaleko siedzących stoją dwie blondynki, matka 
i córka. Nie krzyczą, ale nie przesuwają się ani o centy-
metr, kiedy zaczyna się dym pod komisariatem. Mama 
wskazuje córkę: – Ty mów, to twój protest.

– Mamy teoretycznie wolny kraj, a tak naprawdę odbie-
ra się nam wolność decydowania, nawet o własnym ciele. 
To nasza pierwsza demonstracja, jesteśmy ze Żnina. Oby 
to się skończyło jak najlepiej dla nas. Mamy nadzieję na 
lepsze. Nie chcemy być bierne. Nie, nie boimy się policji.

Zatrzymany wychodzi, witany oklaskami. Tłum krzyczy: 
„Dziękujemy!”.

Barcin, 27 października
(14 tys. mieszkańców gminy; Trzaskowski Rafał Kazimierz: 
3960 głosów, Duda Andrzej Sebastian: 2945 głosów 
– wybory prezydenckie, lipiec 2020)

Tłum wyrusza o godz. 18 spod urzędu miasta. Mniej 
rodzin, dużo par, wielu mężczyzn. Kobiety w różnym wie-
ku, trzymają się w grupkach, idą pod ręce. Pytane, dla-
czego tu są, nie chcą odpowiadać. Małym miastem rządzi 
zasada „co ludzie powiedzą”. A przecież to tu bije serce 
Polski. Na rynku dołącza do tłumu kilka osób w czarnych 
płaszczach. Najwyższy chłopak niesie plakat: „Martwię się 
o Ciebie, Polsko”.

– Chcę łączyć się z całym krajem, wierzę, że wszyscy 
razem możemy zdziałać bardzo wiele – mówi. – Jestem 
tu dla mamy, dla koleżanek, kolegów, dla nas wszystkich. 
Przypominając sobie ruch sufrażystek, o którym mówio-
no, że kobiety nie dadzą rady, uważam, że taką frekwen-
cją jesteśmy w stanie zdziałać naprawdę wiele. Wczoraj 
byłem w Bydgoszczy, dziś jestem u siebie. Chodzę do 
ostatniej klasy liceum, w tym roku głosowałem. Na pew-
no zagłosuję w 2023 r.

Tłum obchodzi dookoła rynek i zatrzymuje się na 
chwilę, ludzie klękają na asfalcie. Eskorta policyjna – je-
den samochód na przedzie, jeden z tyłu – daje po chwili 
zielone światło. Można wracać główną drogą, blokując 
ulicę 4 Stycznia na całej długości. Z podręcznego głośnika 
płynie akurat „Chcemy być sobą” Perfectu.

– Jestem tu z siostrą, mamą, sąsiadkami – deklaruje 
bardzo młoda kobieta, pierwsza, która zdecydowała się 
mówić. Prowadzi za rękę dziewczynkę, w drugiej nie-
sie plakat: „Męczy mnie Polska i wisi mi krzyż”. – Chcę 
wesprzeć wszystkie inne kobiety w tym, co się aktualnie 
dzieje. Nie boję się, nie ma się czego bać ani wstydzić. 
To moja pierwsza demonstracja. A słowa piosenki, które 
napisała Maria Peszek osiem lat temu, są aktualne do dziś.

Na skrzyżowaniu z ulicą Pakoską jakiś kierowca za-
czyna trąbić: tit-tit tit, tit-tit tit, ***** PiS. Pod kościołem 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego pochód zwalnia. Na 
schodach stali już przed godz. 18 i dalej stoją – na szero-
ko rozstawionych nogach, ubrani na czarno od butów po 
maski – młodzi mężczyźni. Leci w ich kierunku radosne: 
„Chodźcie z nami! chodźcie z nami!”.

– Pracuję na sali porodowej – opowiada wysoka ko-
bieta w czepku z czerwonym paskiem. – Jestem położną 
od 22 lat. Byłam przy porodach z komplikacjami, wytrze-
wieniami, zespołem Edwardsa – to, że dziecko umiera, 
to również dla położnej coś strasznego. Cieszymy się 
z życia, nie ze śmierci. Rozpacz rodziców to dla mnie 
coś okropnego.

– Brawo, Aśka! – krzyczą do niej koleżanki.  n

Nie boję się, 
nie ma się czego 
bać ani wstydzić. 
To moja pierwsza 
demonstracja.

FOT. ZUZANNA MUSZYŃSKA



PROTESTY
Kraków, Rynek Główny, protest „Zróbmy hałas”.

Warszawa, blokada na rondzie Waszyngtona.

Warszawa, protest pod Sejmem. Strajk Kobiet w Warszawie.



Warszawa, Nowy Świat.

Warszawa, blokada Puławskiej i Narbutta.

Poznań, rondo Kaponiera.

Warszawa, rondo de Gaulle’a.

Strajk Kobiet w Gdańsku.

FOT. ADRIAN WYKROTA, KARINA KRYSTOSIAK (2), KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, ANDRZEJ IWAŃCZUK/REPORTER, PIOTR MOLĘCKI/EAST NEWS, ŁUKASZ DEJNAROWICZ/FORUM, ZBYSZEK KACZMAREK/REPORTER, MAREK LASYK/REPORTER
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Bojan Stanisławski

Orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego zostało upublicznione 
22 października; dzień później do wy-
konywania tego wyroku na kobiety 
zabrał się, z zaskakującym zapałem, 
Szpital Bielański. 23 października za-
stępca dyrektora ds. lecznictwa i szef 
oddziału urologicznego dr Piotr Kryst 
wystosował pismo do ordynatora 
oddziału ginekologicznego.

„W związku z orzeczeniem Try-
bunału Konstytucyjnego zwracam 
się do Pana Profesora o niewyko-
nywanie w ramach działalności 
leczniczej i terapeutycznej w Klinice 
Ginekologii i Położnictwa aborcji 
w przypadku ciężkich wad płodu, 
czyli przerywania ciąży w wypad-
ku, gdy badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkie-
go i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu”, czytamy 
w dokumencie.

Uzasadniając wdrożenie nowej 
polityki antyaborcyjnej, władze szpi-
tala powołują się na opinię swojego 
radcy prawnego. Wynika z niej, że 
TK nie określił, kiedy zakwestiono-
wane przepisy stracą moc, to zaś 
„oznacza, że wyrok będzie miał moc 
zobowiązującą z początkiem dnia 
publikacji. Początkiem obowiązy-
wania jest godzina i dzień publikacji 
rozpoczynający się po godzinie 24 
dnia poprzedniego. Zatem może 
dojść do sytuacji, że akt prawny 
opublikowany przykładowo po po-
łudniu będzie obowiązywać wstecz 
od godziny 0.00 danego dnia”.

Dziennikarze Tok FM, którzy jako 
pierwsi podali do publicznej wiado-
mości decyzje dyrekcji Szpitala Bie-
lańskiego, ustalili, że przynajmniej 
jednej z już przyjętych pacjentek 
odmówiono zaplanowanego za-
biegu przerwania ciąży, wcześniej 

dopuszczalnego na podstawie prze-
słanek medycznych. Indagowana 
w tej sprawie dyrektorka szpitala Do-
rota Gałczyńska-Zych powiedziała 
jedynie: „Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego jest ostateczny i w związ-
ku z tym muszę się do niego do-
stosować. Nie chcę odnosić się do 
meritum sprawy, bo to, co zrobiono 
polskim rodzinom, a w sposób szcze-
gólny kobietom, w tej kwestii, jest 
trudne do ubrania w słowa”. 

Okoliczności nagle jednak się 
zmieniły w trakcie znaczonego maso-
wą mobilizacją społeczną weekendu 
24-25 października. W poniedziałek 

bowiem dyrektor Gałczyńska-Zych 
przed głównym wejściem do Szpi-
tala Bielańskiego stwierdziła w trak-
cie konferencji prasowej: „Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego nie 
spowodował zablokowania naszej 
działalności (...). Szpital Bielański 
zawsze pomagał i nadal pomaga  
kobietom w potrzebie”.

Po briefingu na stronie interneto-
wej placówki pojawił się podobny ko-
munikat, w którym Gałczyńska-Zych 
pisze m.in.: „W czwartki w Szpitalu 
Bielańskim odbywa się zwykle kwali-
fikacja pacjentek do zabiegu. Wyrok 
TK nie spowodował zablokowania na-
szej działalności”. Dodaje, że decyzja 
Trybunału czyni wykonywanie zabie-
gów aborcji problematycznym i sta-
wia personel w „odmiennej sytuacji”:  
„TK stworzył nową kategorię prze-
stępstwa zagrożonego karą pozba-
wienia wolności do lat 3”. Kończy po-
dziękowaniami dla prezydenta stolicy 
Rafała Trzaskowskiego i wiceprezy-
denta Pawła Rabieja, odpowiedzialne-
go m.in. za stołeczną służbę zdrowia, 
za podjęcie interwencji.

Po śmierci prof. Romualda Dębskiego zniszczono 
najlepszy oddział ginekologiczny w Polsce.

Antyaborcyjna nadgorliwość 
w Szpitalu Bielańskim

Skąd wziął się zapał dyrekcji do wykonywania nieopublikowanego 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Antyaborcyjna furgonetka przed Szpitalem Bielańskim nie jest już potrzebna.
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W rozmowie z dziennikarzem ra-
dia RMF FM 26 października późnym 
popołudniem powiedziała, że wy-
rok Trybunału „bardzo namieszał”, 
ale zapewniła, że wszystkie kobiety, 
które zostaną przyjęte do szpitala ze 
wskazaniem terminacji ciąży z powo-
du ciężkich wrodzonych wad płodu, 
uzyskają taki zabieg. Pismo dr. Kry-
sta z 23 października określiła jako 
„miękkie zalecenie”. Zaprzeczyła też 
informacjom Tok FM, jakoby komu-
kolwiek odmówiono aborcji na pod-
stawie przesłanek kwestionowanych 
przez Trybunał.

Rafał Trzaskowski i Paweł Ra-
biej, zważywszy, że Szpital Bielański 
ma status placówki miejskiej, użyli 
swoich prerogatyw i – jak się zdaje 
– wstrzymali osobliwą nadgorliwość 
jego dyrekcji.

Demonstracyjne podporządko-
wanie się dyrekcji szpitala wyrokowi 
TK, podobnie jak nagła wolta, stały 
się przedmiotem wielu komentarzy 
i domysłów, również ze względu na 
szerszy kontekst – historię niszcze-
nia tamtejszego oddziału ginekolo-
giczno-położniczego, którym kie-
rował światowej sławy specjalista 
prof. Romuald Dębski.

– Te najnowsze akrobacje dyrek-
cji Szpitala Bielańskiego mnie nie 
zaskakują – stwierdza kategorycznie 
były wiceprezydent Warszawy, od-
powiedzialny m.in. za służbę zdro-
wia, oraz osobisty przyjaciel rodziny 
Dębskich, Jacek Wojciechowicz. Je-
go zdaniem incydentu tego nie da 
się wyabstrahować z całego proce-
su niszczenia prof. Dębskiego i od-
działu, którym kierował.

Opinię Wojciechowicza zdają się 
podzielać byłe pacjentki prof. Dęb-
skiego. „Kochany profesor w niebie 
się przekręca, jak widzi, co się dzieje 
na jego oddziale. Wyrzucać kobiety 
bez pomocy, wysługując się nieist-
niejącym prawnie pseudowyrokiem 
pseudotrybunału. (…) Szpital, który 
miał zespół, jakiego zazdrościł nam 
świat cały, operacje, które w głowie 
się nie mieściły nikomu, szpital ostat-
niej szansy na życie, wyrzuca kobie-
ty”, pisze jedna z internautek.

– Proszę sobie wyobrazić, że na 
oddziale wykonywano operacje serca 

u płodu. Tylko trzy placówki na całym 
świecie przeprowadzają tego typu 
zabiegi. Nie sądzę, aby początko-
wa decyzja dyrektorki Szpitala Bie-
lańskiego, czy też jej zastępcy, była 
spowodowana jakimiś przesłankami 
ideologicznymi. Przekonanie takie 
mogło powstać ze względu na remi-
niscencje ataków środowisk nazywa-
jących się pro-life na prof. Dębskie-
go. To długa historia. On sam nigdy 
nie był jakimś wielkim zwolennikiem 
zabiegu przerywania ciąży, raczej 
popierał istniejące obecnie rozwią-
zania, ale fakt, że był przytomnym, 

racjonalnym człowiekiem i wyjąt-
kowym specjalistą, przysporzył mu 
bardzo wielu wrogów. W tym w pla-
cówce, w której był najważniejszą po-
stacią. Tym razem skłonny jestem to 
ocenić jednak nie jako ukłon w stro-
nę pro-liferów, tylko jako oportunizm 
połączony z nadgorliwością. Dość 
karykaturalny zresztą, bo trzeba by-
ło zaraz wszystko odkręcać. To był 
raczej ukłon w stronę władzy, dość 
pokraczny, niestety, i niepotrzebny. 
Pani dyrektor miała okazję i wszelkie 
przesłanki ku temu, aby zachować 
stosowne milczenie. Szkoda, że nie 
skorzystała z tej szansy – komentuje.

– To dobrze, że w końcu Trzaskow-
ski i Rabiej zabrali głos w tej sprawie, 
gdyż Szpital Bielański jest szpitalem 
miejskim. W tym kontekście począt-
kowa decyzja jego dyrekcji, zaraz po 
wyroku, wydaje się jeszcze bardziej 
kuriozalna – dodaje. – Jednak inter-
wencja ta była według mnie spowo-
dowana ogólnym oburzeniem po 
decyzji Trybunału i jej nadzwyczaj 
skrupulatnej i natychmiastowej im-
plementacji w Szpitalu Bielańskim. 
Zbyt wiele osób zabrało głos, aby 
dało się to ignorować. Podjęto zatem 
jakieś działania, ale szkoda, że dopie-
ro teraz. Teraz to była po prostu jakaś 
heca, a w zeszłym roku straciliśmy 
prawdziwą perłę polskiej i świato-
wej medycyny prenatalnej w postaci 
oddziału, którym kierował prof. Dęb-
ski. Po tym jak zmarł w grudniu dwa 
lata temu, zaczęto zwalniać lekarzy, 
w końcu z placówką pożegnała się 
też żona profesora Marzena Dębska. 
Po prostu zniszczono najlepszy od-
dział ginekologiczny w Polsce przy 
bierności władz miasta – podsumo-
wuje były wiceprezydent Warszawy.

Chwilowy kryzys na szczęście dla 
pacjentek, które oczekują na termi-
nację ciąży w Szpitalu Bielańskim, 
został zażegnany. Prawdziwy kosz-
mar nadejdzie w chwili publikacji 
wyroku i zmiany antyaborcyjnej 
ustawy z 1993 r. na jeszcze bardziej 
niehumanitarną.  n

W Szpitalu Bielańskim wykonywano operacje serca u płodu. 
Tylko trzy placówki na świecie przeprowadzają tego typu zabiegi.

Stanowisko Prezydium Rady „Kuźnicy” 
w sprawie protestów kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej

Stowarzyszenie „Kuźnica” przyłącza się do ogarniającej cały kraj akcji protestacyjnej 
przeciw wydanemu z naruszeniem prawa – z udziałem tzw. sędziów dublerów – wyroko-
wi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października br. Wyrok ten odbiera 
kobietom w Polsce przynależne im prawa i sprowadza Polki do roli „inkubatora”, nie licząc 
się z konsekwencjami zdrowotnymi i psychicznymi tej decyzji.

Wyrok TK Julii Przyłębskiej utrudni również dostęp do badań prenatalnych, a tym sa-
mym w praktyce uniemożliwi leczenie płodu jeszcze przed porodem oraz będzie stanowić 
zagrożenie dla zdrowia, a często także życia kobiety. Skutkiem zaś będzie wzrost odsetka 
Polek, które nie będą się decydować na posiadanie dzieci.

Wyrok z 22 października br. stanowi jawne złamanie przez polską prawicę tzw. kom-
promisu aborcyjnego z 1993 r., którego zapisy były skądinąd dalekie od rzeczywistego 
kompromisu społecznego i stanowiły efekt negocjacji centroprawicowych polityków 
z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Złamanie tego „kompromisu” – 
który pomimo wszystkich wad stanowił gwarancję względnej równowagi społecznej 
w kwestii aborcji w III RP – jest jasnym sygnałem dla wszystkich ludzi o postępowych 
i lewicowych przekonaniach, że nadszedł czas na walkę o pełnię praw reprodukcyjnych 
dla kobiet w Polsce. Dajmy kobietom prawo do decydowania o swoim losie!

Prezydium Rady „Kuźnicy”

FOT. MATEUSZ WŁODARCZYK/FORUM 
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Rozmawia Beata Igielska

Czy przy współczesnym stanie 
medycyny możliwa jest tak kolo-
salna pomyłka jak ta opisywana 
w mediach społecznościowych 
przez byłą zakonnicę, że jej przy-
jaciółka miała urodzić, zdaniem 
genetyków, dziecko dwugłowe, 
tymczasem urodziła zdrową 
dziewczynkę? Jak w XXI w. można 
takie bzdury wypisywać! Krąży też 
w społecznościówkach wywiad 
z piękną dziewczyną z rozszczepem 
kręgosłupa. Lekarz podobno zalecił 
matce aborcję. Rozszczep zazwy-
czaj niesie poważne konsekwencje, 
przypadek tej dziewczyny to raczej 
kategoria „cud” niż „reguła”.

– Nie wierzę w opowieści o dwu-
głowym dziecku. Oczywiście moż-
liwość pomyłki zawsze istnieje, ale 
jeśli badanie USG jest wykonywane 
przez wykwalifikowanego operatora, 
a mamy ich bodaj najwięcej w Eu-
ropie, robione uważnie i na dobrym 
sprzęcie, nie wyobrażam sobie aż 
takiej pomyłki. To niemożliwe. Co 
do rozszczepu kręgosłupa, byłbym 
również ostrożny, bo nie wiadomo, 
jak wyglądał komentarz lekarza. Tego 
typu grube sprawy nie powinny się 
zdarzać. Jeśli rodzice mają roszcze-
nia, powinni je zgłosić odpowiednim 
instytucjom specjalnie do tego celu 
powołanym. Owszem, pamiętam 

płód z dwiema głowami, ale to by-
ła ciężka patologia, odmiana bliźniąt 
syjamskich, gdzie u jednego nie roz-
winęła się dolna część ciała.
O rety!

– Jest pani przerażona, więc 
niech pani sobie wyobrazi, że jest 
w 12. tygodniu ciąży i przychodzi do 
nas na badania, robimy USG i mówi-
my: przykro nam, ale płód ma to i to. 
Co pani robi?
Wpadam w rozpacz, ryczę i miotam 
się kilka dni i podejmuję jedyną 
słuszną decyzję. Chyba...

– Ja panią tylko uczciwie informu-
ję, jeśli tego nie zrobię, trafię do sądu.
Jakie wady najczęściej wyłapujecie?

– Jedne to wady uwarunkowane 
genetycznie związane z nieprawidło-
wością w kodzie genetycznym, czyli 

DNA płodowym; aberracje chromo-
somowe – jest nieprawidłowa liczba 
chromosomów – to błędy przy po-
dziale komórkowym, w momencie 
powstawania zarodka. Ojciec daje 
połowę materiału genetycznego, 
matka połowę. Jeśli przejdzie za 
dużo od któregoś z nich, to mamy 
o jeden chromosom za dużo i tak 
powstają trisomie. To w ogromnym 
skrócie. Co ciekawe, trisomie po-
wstają nagminnie, z reguły są to wa-
dy śmiertelne i w ogóle nie rozwija 
się zarodek. Doprowadzają do ob-
umarcia ciąży na bardzo wczesnym 
etapie – to są te wszystkie wczesne 
poronienia, ciąże obumarłe.

Najlżejsza z trisomii to powszech-
nie znany zespół Downa. Ale są też 
trisomie pozwalające na rozwój 
płodu, który nie jest zdolny do ży-
cia poza łonem matki: jest trisomia 
w 18. parze chromosomów, czy-
li zespół Edwardsa, albo trisomia 
w 13. parze, czyli zespół Patau. 
O jakich liczbach możemy mówić?

– Wady uwarunkowane genetycz-
nie to ok. 30% wszystkich wad zarod-
ka ludzkiego. Pozostałe 70% to wady 
rozwojowe, uwarunkowane nie błę-
dem w materiale genetycznym, tylko 
jakimś szkodliwym czynnikiem, który 
zadziałał na etapie bardzo wczesnej 
ciąży i doprowadził albo do bardzo 
ciężkiej, albo do lekkiej wady rozwo-
jowej. Jeśli ktoś ma dodatkowy pali-
czek lub brakuje mu palca, trudno to 

nazwać ciężką wadą rozwojową. Ale 
jest np. wada zwana anencefalią, czyli 
brak czaszki, głowy – mówiąc wprost. 
Występuje raz na 1 tys. ciąż, czyli jeśli 
w Polsce jest rocznie 300-400 tys. 
ciąż, to mamy 300-400 przypadków 
bezczaszkowców. Nie trzeba być wy-
kształconym medycznie, żeby zro-
zumieć, że człowiek bez głowy żyć 
nie może. Bezczaszkowcy nie ma-
ją części przodującej, czyli główki, 
która indukuje czynność skurczową 
w 40. tygodniu ciąży, i najczęściej 
takie porody trzeba rozwiązać cesar-
skim cięciem. Nie chcę szokować, ale 
jest bardzo dużo innych naprawdę 
strasznych wad, gdzie nie trzeba być 
medykiem, żeby wiedzieć, że to bez-
nadziejna sprawa. 

Jeśli mamy olbrzymią przepu-
klinę pępkową, która powstaje na 
wczesnym etapie rozwoju ciąży, gdy 
nie zamykają się powłoki brzucha, 
gdzie wszystkie organy są na wierz-
chu w wielkim worku przepuklino-
wym, co z kolei powoduje patologicz-
ny rozwój kręgosłupa, to takie widoki 
powinien oglądać tylko specjalista, 
nie można nimi epatować, tak jak nie 
można epatować obrazami na bu-
sach antyaborcyjnych. Ale już wady 
rozwojowe typu wady serca da się 
zoperować w łonie matki. Ta dziedzi-
na prężnie się rozwija, mamy kilka 
ośrodków w Polsce, wykonują lase-
roterapię, fetoskopię, czyli wprowa-
dzenie do brzucha matki laparoskopu 
i wykonywanie operacji, która ratuje 
dziecko. Na otwartej macicy operuje 
się też przepukliny kręgosłupa. Jest 
wiele możliwości pomocy, ale naj-
pierw trzeba wiedzieć, jaka jest wada.

Jest bardzo dużo strasznych wad, w przypadku których nie trzeba 
być medykiem, żeby wiedzieć, że to beznadziejna sprawa.

PROF. DR HAB. PIOTR SIEROSZEWSKI
– specjalista perinatolog, położnik i ginekolog, prowadzi Klinikę Medycyny 
Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Gdyby nie badania prenatalne, kobiety 
i dzieci umierałyby z powodu niewiedzy

Nie ma cudów, 
są badania
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Słuchając pana, nie mogę pojąć, 
czego ci ludzie z Trybunału Konsty-
tucyjnego bronią.

– Oni są inteligentni, tylko się na 
tym nie znają, wydają wyrok w spra-
wie, o której nie mają pojęcia. Czy 
była opinia jakiegokolwiek biegłego?
Ojciec Rydzyk twierdzi, że z Du-
chem Świętym rozmawiał.

– Ale pomijając ezoteryczne wy-
powiedzi ks. Rydzyka, każda rozpra-
wa sądowa odbywa się na podstawie 
opinii biegłych. W tak ważnej spra-
wie ich opinia wiele by wyjaśniła. 
Mówię, jak jest od strony medycznej.
Czyli rekomenduje pan wykonywa-
nie badań prenatalnych?

– Absolutnie tak.
Co w największym skrócie ozna-
czałby brak dostępu do nich?

– Kompletną niewiedzę i wiele 
powikłań, których dałoby się unik-
nąć dzięki badaniom. Kobiety i dzieci 
umierałyby z powodu niewiedzy.
To dlatego Polskie Towarzystwo 
Ginekologów i Położników, którego 
jest pan wiceprzewodniczącym, 
zajęło mocne stanowisko w sprawie 
wyroku TK? Nie chowaliście głowy 
w piasek.

– Uważamy, że w przebiegu nie-
których ciąż zdarza się sytuacja dra-
matyczna, kiedy dochodzi do rozpo-
znania śmiertelnych wad u płodu, 
bo w obecnej „debacie” głównie 
zastanawiamy się nad letalnymi 
wadami. W tej chwili medycyna 
w specjalności położniczo-gineko-
logicznej, a konkretnie perinatologii, 

jest tak rozwinięta, że jesteśmy 
w stanie stwierdzić taką wadę 
ze stuprocentową pewnością 
bardzo wcześnie, niejedno-
krotnie już w 12. tygodniu 
ciąży. Następne pół roku, do 
momentu rozwiązania, cię-
żarna żyje w gigantycznym 
stresie, wiedząc, że nie jest 
w stanie pomóc dziecku, ob-
serwując swój rosnący brzuch 
i zdając sobie sprawę, że i tak 
nic z tego nie będzie. Korzyści 
z tego nie ma żadnych. Może 
tylko sama wymagać pomocy 
specjalisty, niekoniecznie po-
łożnika. Kobieta zostawiona 
bez wyjścia, świadoma kata-
strofy... Nie życzyłbym takiego 
stresu nikomu, kto ma rodzinę, 
kto ma pojęcie, czym jest ciąża, 
rodzenie dzieci.
Co to jest perinatologia i wada 

letalna?
– Wada letalna to wada śmiertel-

na, gdy rozwijający się płód nie ma 
szansy na samodzielne przeżycie. 
Letalne uszkodzenie nie podlega 
leczeniu ani wewnątrzmacicznie, 
ani po porodzie. Perinatologia zaś 
to wysokospecjalistyczna dziedzina 
położnictwa zajmująca się ciężką pa-
tologią ciąży, nie tylko wadami, ale 
i różnymi chorobami układowymi, 
nadciśnieniem w ciąży – stan prze-
drzucawkowy, rzucawka.

Czy w związku z wyrokiem TK boi 
się pan zakazu badań prenatal-
nych? Choć... właśnie premier po-
wiedział, że będzie zalecał badania 
prenatalne dla wszystkich kobiet.

– Na razie nawet wyrok nie został 
opublikowany, jest przygotowany do 
publikacji. Sytuacja jest dynamiczna. 
Zabieramy głos w tej sprawie jako 
naukowcy, a nie politycy. Według 
nas to ogromny krok wstecz. Ow-
szem, słyszymy głosy, że badania 
prenatalne służą wyłącznie wyłapy-
waniu wad i kierowaniu na aborcję...
Minister Jadwiga Emilewicz na 
Twitterze: „Życie ludzkie jest święte 
i nienaruszalne. Należy z całą 
stanowczością odradzać stosowa-
nia diagnozy prenatalnej w celach 
selekcyjnych. Jest to wyrazem 
okrutnej mentalności eugenicznej, 

która odbiera rodzinom możliwość 
przyjęcia i kochania swego najsłab-
szego dziecka”.

– Wygłaszanie takich poglądów 
wynika z totalnej niewiedzy. Bada-
nia prenatalne powinny obejmować 
100% ciężarnych. Bo, po pierwsze, 
97% ciąż przebiega fizjologicznie, 
czyli prawidłowo. Większość kobiet 
zatem te badania uspokajają, da-
ją pewność, że dziecko rozwija się 
prawidłowo. W pozostałych 3% ciąż 
rozwijających się nieprawidłowo ta-
kie wady jak konflikt serologiczny, 
anemia u płodu, zespół podkradania 
krwi u bliźniaków możemy po rozpo-
znaniu leczyć wewnątrzmacicznie. 
Jeśli zaś występuje wada niepodle-
gająca leczeniu w trakcie ciąży, mo-
żemy przygotować się na leczenie 
dziecka tuż po urodzeniu. 
Czyli badania prenatalne dają roz-
poznanie.

– Po drugie, wiemy, kiedy ciążę 
należy rozwiązać, jak ma być przy-
gotowany zespół lekarzy, który bę-
dzie leczył dziecko tuż po urodzeniu. 
Fatalnie jest, gdy ciąża przebiegająca 
nieprawidłowo zostaje rozwiązana 
daleko od szpitala referencyjnego, 
czyli takiego, w którym istnieją moż-
liwości leczenia. Samo oczekiwanie 
na transport to cenny czas, w którym 
dziecko może umrzeć. Natomiast 
jeśli wiemy, że jest wada serca, prze-
puklina pępkowa, wytrzewienie, czyli 

niezejście się powłok brzucha, kiedy 
jelita i narządy swobodnie pływa-
ją w płynie owodniowym, to dzieci 
trzeba natychmiast po porodzie ope-
rować. Ale jak o tym nie wiemy, nie 
pomożemy i dziecko umrze. W przy-
padku dzieci najciężej chorych, z wa-
dami letalnymi, nigdy nie stawiamy 
wskazań do przerwania ciąży. Uświa-
damiamy matkę i prowadzimy tę cią-
żę z najwyższą uwagą. Możemy też 
pokierować matkę do instytucji wy-
specjalizowanych nie tylko medycz-
nie, ale i psychologicznie. W Łodzi 
mamy np. Fundację Gajusz, która 
umożliwia porody hospicyjne.
Na czym one polegają?

– Kobiety mogą otrzymać wszech-
stronną pomoc. W fundacjach pracują 
położnicy, genetycy, psychiatrzy, oso-
by duchowne, psycholodzy, specjaliści 

Większość przeciwników badań prenatalnych nie rozumie, 
o co w nich chodzi.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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pourodzeniowej opieki paliatywnej. 
Współpracują z takimi szpitalami jak 
mój, uniwersytecki, umożliwiają mat-
kom decydującym się na ten trudny 
poród przejście przez traumę. Tak więc 
my, lekarze, stwierdzamy fakty w cią-
ży. Kobieta te fakty powinna znać, nie 
jest ubezwłasnowolniona. My musi-
my działać w zgodzie z Kodeksem 
etyki lekarskiej. Nie możemy zatajać 
wiedzy przed pacjentkami, to byłoby 
nieuczciwe. 
Czy nieinwazyjne badania pre-
natalne, które pozwalają w 95% 
przypadków ocenić stan płodu, są 
„niebezpieczne”, jak chcieliby ich 
przeciwnicy? 

– Te nieinwazyjne pozwalają nam 
na dokładną ocenę rozwoju płodu 
za pomocą badania ultrasonogra-
ficznego. Do USG dołączamy róż-
nego rodzaju testy biochemiczne, 

pokazujące ryzyko wad genetycz-
nych, a w ostatnich latach rozwinę-
ło się bardzo badanie wolnego DNA 
płodowego z krwi matki. Czasami 
jednak są potrzebne badania inwa-
zyjne polegające na pobraniu nie-
wielkiej ilości płynu owodniowego 
poprzez wkłucie się specjalną igłą 
pod kontrolą USG. Można wtedy 
ocenić garnitur chromosomowy, 
czyli czy nie ma wady genetycznej 
u płodu. Albo też pobieramy nie-
wielki fragment tkanki łożyskowej 
(trofoblastu), żeby, mówiąc ogól-
nie, ocenić prawidłowość chromo-
somów/genów dziecka. Olbrzymia 
większość badań ma charakter nie-
inwazyjny, np. test PAPP-A: badanie 
USG z oceną przezierności karko-
wej, ocena białka związanego z ciążą 
PAPP-A plus łożyskowego beta-hCG. 
Na podstawie tego wylicza się ryzy-
ko wad genetycznych. W tej chwili 
mamy już dużo dokładniejsze testy 
wolnego DNA, co oznacza, że jest 
dużo mniej wskazań do diagnostyki 
inwazyjnej. Przy niej istnieje jednak 
niewielkie ryzyko poronienia.
Program refundacyjny NFZ wciąż 
jest, mimo zamieszania z wyro-
kiem TK mamy w pakiecie bezpłat-
ne badania prenatalne. Bo testy 
wolnego DNA: NIFTY, Harmony, 
Panorama, Sanko kosztują 
2-2,5 tys. zł. 

– Program profilaktyczny NFZ do-
brze funkcjonuje. My, perinatolodzy, 
jesteśmy wdzięczni, że coś takiego 
istnieje. Są określone kryteria włącze-
nia do programu, np. wiek kobiety 
powyżej 35. roku życia, nieprawidło-
wości przebiegu poprzedniej ciąży, 
nieprawidłowy obraz USG czy badań 
biochemicznych, przez co nie obej-
muje on całej populacji kobiet ciężar-
nych. Program zawiera badania USG 
w 12. i 20. tygodniu ciąży, w pierw-
szym trymestrze refinansowany 
jest wspomniany test PAPP-A, który 
komercyjnie kosztuje 450 zł. Po wy-
liczeniu ryzyka aberracji chromoso-
mowych przedstawiamy je kobiecie 
(jeśli okazuje się ono wysokie, to jest 
konsultowane przez specjalistę gene-
tyka). Wtedy może mieć wykonaną 
diagnostykę inwazyjną, ale tylko kie-
dy się na nią decyduje.

Niektóre działaczki ruchów kobie-
cych sprawy widzą tak: nie strasz-
my, ten program istnieje i wbrew 
pozorom łatwiej będzie uzyskać 
dostęp do badań prenatalnych, bo 
teraz zdarzały się trudności, gdyż 
lekarze bali się je zlecać, gdy w per-
spektywie była aborcja. 

– To czyjaś interpretacja, trudno 
do tego się odnieść. Mam jednak 
nadzieję, że badania prenatalne bę-
dą kontynuowane. W nich jest więcej 
dobra niż zła. Powtórzę: dotychczas 
ciąże były przerywane w wyniku 
stwierdzenia ciężkiej, nieuleczalnej 

wady płodu, co było decyzją matki, 
a nie lekarzy. Przypominam sobie, 
jak jeden ze znanych dostojników 
kościelnych był przypadkowo świad-
kiem porodu hospicyjnego, wiedzie-
liśmy dzięki diagnostyce, że dziecko 
nie ma szansy na przeżycie, zmarło 
natychmiast, hierarcha udzielił mu 
ostatniego namaszczenia. Był zdru-
zgotany. Powiedział, że badania pre-
natalne są potrzebne, są narzędziem, 
które powinno się wykorzystywać do 
dobrych celów. Każdy człowiek po-
winien zrozumieć, że badania pre-
natalne służą ludzkości, kobietom 

ciężarnym, dzieciom nienarodzo-
nym. Już pomijam fakt, że matka 
może oglądać swoje dziecko od 12. 
tygodnia ciąży; jak nie było epide-
mii, ojciec też widział dziecko. To są 
wzruszające chwile, gdy obserwuję 
ich radość. Dla tych chwil wykonuję 
ten zawód. Jestem przekonany, że 
większość przeciwników badań pre-
natalnych nie rozumie, o co w nich 
chodzi.
Jaki przypadek szczególnie pan 
pamięta?

– Jako student szóstego roku 
medycyny, czyli na przełomie lat 
80. i 90., byłem na porodówce na 
dyżurze obserwacyjnym. Pamiętam 
poród ciąży bliźniaczej, która nie by-
ła rozpoznana, bo nie wykonywało 
się powszechnie USG, nie wspo-
minając o badaniach prenatalnych. 
Po porodzie dziecka macica się nie 
obkurczała, okazało się, że to bliź-
niaki. Gdyby podano środki obkur-
czające, to drugie dziecko udusiło-
by się. Na szczęście doświadczony 
położnik błyskawicznie się zorien-
tował w sytuacji. A przecież mogło 
nastąpić przedwczesne oddzielenie 
łożyska. Podaję prosty przykład, nie 
wchodzę np. w syrenomelię, czyli 
brak kończyn dolnych, zanik dolnej 
połowy ciała, na który nie można 
zaradzić żadnymi przeszczepami. 
Badania prenatalne to podstawa, że-
by chociaż wiedzieć, czy łożysko nie 
jest przodujące, bo to grozi krwoto-
kiem, po którym kobieta i dziecko 
mogą umrzeć. Albo czy łożysko nie 
wrasta w bliznę po cięciu cesarskim, 
bo w Polsce w tej chwili ok. 50% 
ciąż rozwiązuje się w ten sposób. 

Takie wrastanie zagraża życiu matki 
przy porodzie. Badań prenatalnych 
naprawdę nie można sprowadzać 
do zespołu Downa, jak to niektórzy 
próbują robić.
Ponoć wiele kobiet w ciąży na wsi 
nie wykonuje nawet podstawowych 
badań ciążowych.

– Nie byłbym takim pesymistą. 
Dziewczyny mają dostęp do interne-
tu i wiedzą tyle samo, ile te z miast. 
Świat bardzo się zmienił.

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl

Mamy wiele możliwości pomocy, ale najpierw 
trzeba wiedzieć, jaka jest wada.

Musimy działać w zgodzie z Kodeksem etyki lekarskiej. 
Nie możemy zatajać wiedzy przed pacjentkami.


