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KS. ADAM BONIECKI,
redaktor senior
Janowi Pawłowi II
teraz nie obrona jest
potrzebna, ale pełna
prawda.
„Tygodnik Powszechny”

MATTHIAS GEBAUER,
publicysta
Nie było jeszcze
prezydenta, za którym
zamkną się być może
drzwi nie tylko Białego
Domu, lecz także celi
więziennej.
„Forum” za „Der Spiegel”

JULIUSZ MACHULSKI,
reżyser
Jestem jakoś dziwnie
spokojny, że z młodymi
polskimi kobietami
PiS nie wygra.
„Polityka”

URSZULA DUDZIAK,
wokalistka
Dzięki sile umysłu
jesteśmy albo starzy
i zgrzybiali, albo młodzi
i pełni energii.
„Twój Styl”

MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański

Kłamią, bo mogą
Czasy takie, że pytań coraz więcej. A o sensowne odpowiedzi trudno. Nawet na pytania
najprostsze. Nie ja jeden mam wrażenie, że co innego widzę, a co innego słyszę. Politycy
dojnej zmiany bardzo skutecznie pozmieniali znaczenie słów. Już nic nie jest białe, nawet
jeśli faktycznie jest białe. Po pięciu latach rządów tej bardzo specyficznej odmiany prawicy
w pełni zrealizowano zapowiedź prezesa Kaczyńskiego: „Nikt nam nie wmówi, że białe
jest białe, a czarne jest czarne”. Jakie coś jest, a przynajmniej w jakich barwach powinniśmy to widzieć, mówią nam prawdziwi mistrzowie w odwracaniu sensu pojęć. Premier
Morawiecki i jego prawa ręka minister Dworczyk. Dla nich stan rzeczy jest taki, jaki oni
opisują. Są w tej swojej narracji bardzo konsekwentni. Ciągłymi kłamstwami obejmują
już wszystkie obszary.
Tego świata, jaki opisują, w realu oczywiście nie ma. Ale kłopoty, problemy i wszelkie
możliwe nieszczęścia, które wynikają z rządów tak miernych polityków, są rzeczywiste.
Bardzo konkretne. I niezwykle bolesne. Niestety, nie dla politycznych sprawców, ale dla
ofiar. Zwłaszcza dla ludzi, którzy umierają z powodu zapaści systemu ochrony zdrowia.
I dla najmłodszych, którzy zamiast dobrej edukacji dostają w większości byle co, za to tak
opakowane, jakby rzeczywiście mieli sensowną i pożyteczną naukę.
Zamiast jak najskuteczniejszej, w tych trudnych warunkach, walki z konsekwencjami
covidu mamy ciąg wrzutek odwracających uwagę ludzi od tego czarnego obrazu niemocy
i bałaganu. Do czasu, bo każda wizyta w szpitalu czy przychodni sprowadza na ziemię tych,
którzy uwierzyli w bajcarstwo premiera i jego ministrów.
Tak źle nigdy nie było. Nawet w pandemii można przecież funkcjonować mądrzej i skuteczniej. Mówią o tym także medycy powiązani z władzą. Dlaczego więc tak nie jest?
Ale czy obserwując kolejne działania prezesa PiS, liderów partii satelickich i ich czołowych polityków można było mieć nadzieję, że potrafią sprostać wyzwaniom? Nawet
w bardzo spokojnych czasach mieliby kłopoty, a co dopiero teraz. Widzimy, jakie są efekty
rządów tej bardzo słabej ekipy, która na dodatek celowo wyeliminowała wielu sprawnych
urzędników w ramach czystek politycznych. Słaba merytorycznie władza opierająca się
w rządzeniu na krewnych i znajomych nie mogła sobie poradzić.
Skutki tych rządów obserwujemy każdego dnia. Dlaczego w Polsce nie może być normalnie? Czy oczekiwanie, że władza będzie sprawna, przewidywalna i służebna wobec
społeczeństwa, to już tylko pobożne życzenie? Albo sen utopijnego marzyciela?
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Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
Prof. Lech Mażewski
Państwo, Kościół i Solidarność
w latach 1980-1981

Balon hipokryzji musi pęknąć

Dr Edward Karolczuk
Perfidne prawo
przeciw kobietom

Tekst prof. Mariana Szamatowicza pod tym tytułem jest świadectwem szczerej i prawdziwej troski o życie tysięcy polskich
rodzin. Mam szczególny stosunek do Pana Profesora i jego Zespołu. To ci lekarze uratowali życie mojej żony. Do końca moich
dni będę im wdzięczny. Podobnie jak lekarzom, pielęgniarkom
i całemu personelowi Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
którzy walczyli z sukcesem o życie mojego syna.
To, co gotują nam i naszym rodzinom
ideolodzy w zakresie naszego zdrowia, jest
zwykłym kuglarstwem. Niebezpiecznym,
niszczącym chore osoby i fizycznie, i psychicznie. Nasza służba zdrowia ma sporo
mankamentów. Za nimi jednak w głównej
mierze stoją konkretni ludzie, zwłaszcza zarządzający. Właśnie przypadki mojej żony
i syna są najlepszą tego ilustracją. W przypadku żony szybka diagnoza, decyzja i nowotwór został pokonany. Syn miał trochę
mniej szczęścia. Trafił na wspaniałych ludzi. Zrobili chyba nawet
więcej, niż mogli – niestety, urzędnicze procedury spowolniły,
a nawet cofnęły pewne możliwości rehabilitacji.
Mam nadzieję, jak Profesor, że przyjdą czasy, kiedy to lekarz
– fachowiec, specjalista, mistrz – wspólnie z pacjentem i jego rodziną będą podejmowali decyzje. Liczę na to, że obecny
ruch, który nazywam Ruchem „Wybieram Wolność Wyboru”,
bezpowrotnie wymiecie ideologię oraz biurokratyczne, bezduszne
procedury ze sfery dbania o nasze zdrowie.
Andrzej Antczak, Białowieża

Dr Krzysztof Chyliński
Wyciąć wadliwe
chromosomy

Antyszczepionkowcy, antycovidowcy, antymaseczkowcy i inni

Szerzeniu tych debilizmów sprzyja prawie nieograniczony dostęp do mediów. Każdy oszołom z komputerem może zostać specem od wszystkiego
na Facebooku czy YouTubie. Kiedyś te głupoty rozchodziły się tylko do rodziny i znajomych oszołoma, dziś może je chłonąć każdy.
Stąd popularność ruchów antynaukowych.
Michał Czarnowski

Dlaczego mimo kryzysu PiS lewica nie zyskuje w sondażach?

Bo nikt z Lewicy nie wyszedł na konferencję prasową i nie
powiedział: „Gdybyśmy teraz doszli do władzy, od jutra kwota
wolna od podatku wyniesie 24 tys. zł,
zaczniemy wygaszać 500+ dla zamożniejszych obywateli i przestajemy
finansować Kościół, żeby znaleźć kasę
na ratowanie służby zdrowia; ruszymy
z robotami publicznymi, żeby zapewnić pracę tym, którzy ją stracili z powodu kryzysu”. Do tego
można dodać trochę zdrowego populizmu w stylu: „Warszawa
wysysa ludzi z całego kraju, dlatego zdecentralizujemy urzędy;
zero tolerancji dla piratów drogowych i powiązanie mandatów
z zarobkami; zamiast nowych samochodów służbowych dla
urzędników kupujemy karetki; oderwiemy polityków od cyca
w spółkach skarbu państwa” (tutaj należy podać kwotę, którą
zarabiają ludzie z nadania politycznego w spółkach, ze szczególnym uwzględnieniem nadań PiS). I poparcie natychmiast skoczy.
Tomasz Szajer

ZDJĘCIe
TYG DnIa

Odeszła legenda piłki
nożnej. Cały świat
opłakuje śmierć boskiego Maradony. Bardzo
przeżywają to także
mieszkańcy Neapolu,
gdzie Diego grał
przez siedem lat.
FOT. FABIO SASSO/ZUMA PRESS/FORUM
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Prof. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich,
otrzymał Nagrodę Fundacji im. Janiny Paradowskiej
i Jerzego Zimowskiego „za dzielność obywatelską, determinację, odwagę, obronę zagrożonych praw obywatelskich, wzmocnienie instytucji RPO”.
Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski z „Gazety
Wyborczej” otrzymali Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za cykl artykułów o nieprawidłowościach przy zakupie maseczek i respiratorów przez
Ministerstwo Zdrowia.
Laureatami konkursu „Produkt w obiegu” organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostały spółka Bin za inteligentny kosz Bin-e całkowicie
wyręczający użytkownika w segregacji śmieci oraz
Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska
za Climate Garden, ogród wykorzystujący m.in. wody
deszczowe i odpady.
Krystyna Piórkowska z Nowego Jorku za własne
środki kupiła na aukcji sześć francuskich listów Adama Mickiewicza i podarowała je Bibliotece Narodowej.
Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstw
ubiegających się o dopłaty bezpośrednie wzrosła do
11,04 ha. Najwyższa jest w Zachodniopomorskiem
(31,75 ha), Warmińsko-Mazurskiem (23,25) i Lubuskiem (22,29). A najniższa w Małopolskiem (4,16), Podkarpackiem (4,94) i Świętokrzyskiem (5,88).

Na 135 polskich biskupów kard. Stanisława Dziwisza broni tylko garstka, a trafniej byłoby powiedzieć
garsteczka.
Paweł Jabłoński, pisowski wiceminister spraw zagranicznych, bredził w Telewizji Republika o „rasizmie
zachodnioeuropejskim wobec Europy Środkowej”.
Może myśli, że każdy, kto drwi z jego dyplomatycznych
gaf, to rasista?
Do 50 tys. wzrosła w zeszłym roku liczba przypadków unikania szczepień obowiązkowych.
Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, marnuje się na tej posadzie. Człowiek,
który o parlamentarzystach mówi: „tchórze kryjący
się za immunitetem”, ma kwalifikacje na rzecznika PiS,
a nawet prezesa K.
O 7,5% wzrosły ceny za użytkowanie mieszkania
w porównaniu z październikiem br., a ceny energii
o 11,7%.
Arkadiusz Piętka, komendant komisariatu policji
w podwarszawskim Józefowie, czaił się w cywilnym
samochodzie pod domem Romana Giertycha i próbował córce mecenasa wręczyć na parkingu wezwanie
dla ojca.
Tylko 135 km szybkich tras zostanie włączonych do
ruchu w 2020 r. Znacznie gorzej niż w 2019 r., gdy oddano 460 km dróg.

PRZEbłyski
Duńczyk o kłamstwach Macierewicza

Nawet w tygodniku „Sieci” mają dość bredni Antoniego Macierewicza o Smoleńsku. Opinia Duńczyka Glenna Jørgensena, który przez wiele miesięcy prowadził prace na tupolewie o numerze
bocznym 102, jest dla Macierewicza tak druzgocąca, że z przyjemnością ją przytaczamy: „Rozumiem, że znowu jest Pan w pilnej potrzebie PR-owej, aby opublikować pewne wstępne wyniki
na nadchodzący 10 kwietnia. I że właśnie z powodów PR-owych
najwyraźniej nie przejmuje się Pan jakością odpowiedzi, których
udziela (…). Wielokrotnie podkreślałem, że Pana potrzeby PR-owe
nie powinny mieć pierwszeństwa przed udzieleniem poprawnych
i prawdziwych odpowiedzi dotyczących naszych dochodzeń”.
No i co tu jeszcze dodać?

Kulasek z Kłeczkiem

Co wspólnego mają dwaj panowie MK? Oj, mają, mają. Marcin
Kulasek – ten z trudną do określenia funkcją: może sekretarz generalny SLD, a może Lewicy czy
Nowej Lewicy? Nie wiadomo, bo
w SLD dawno mu się kadencja skończyła, a w Lewicy nie zaczęła.
Kulasek pokazuje się w TVP Info na tle baneru z wieloma napisami
„Marcin Kulasek”. Skromnie, a godnie. Gorzej z wypowiedziami.
Od czytelników wiemy, że w przedostatnią niedzielę nie wydusił
z siebie nawet jednej niebanalnej myśli. A drugi? Miłosz Kłeczek.
Też z TVP Info. Równie niezborny w wypowiedziach. Człowiek od
glanowania słowem opozycji. I kobiet. Próbował się wedrzeć na
konferencję Strajku Kobiet.

Lisicki na trudne czasy

W ekipie, która własną piersią broni polskiego Kościoła przed
reformami papieża Franciszka, najwięcej zapału wykazuje Paweł Lisicki. Szef tygodnika „Do Rzeczy” jest przodownikiem tej
walki. Nawet abp Jędraszewski może przy nim uchodzić za liberała. W opisie sytuacji Kościoła w Europie Lisicki ma trafne obserwacje: zamykanie parafii, masowa apostazja i brak chętnych
do zawodu. Dla niego ostatnim ratunkiem jest Polska. I wiejskie
parafie, które jeszcze bronią się przed antychrześcijańską zarazą.
Plus grupka skupionych wokół Lisickiego walczaków. Wzorem
dla nich jest abp Lefebvre, choć odsunięty przez Jana Pawła II.
I abp Athanasius Schneider z Kazachstanu.

Do prezesa Stelmaszczyka

Jeśli jesteście klientami innogy Stoen Operator, to szybko dajcie
na mszę. Tylko opatrzność może was ochronić przed praktykami tej
firmy. Koniec listopada. 92-latka sama w starym domu w warszawskich Włochach. Schorowana i bezradna. Do skrzynki na listy wrzucają jej druczek o wstrzymaniu dostaw energii. Odcinają staruszkę
od prądu, czyli od ogrzewania. Siedzi po ciemku, w zimnie – 0 st. C
w domu – i płacze. Interwencje na infolinii nie pomagają. Podobno
nie ma montera. A przede wszystkim nie ma chęci. Pogotowie,
straż pożarna. Ofiara innogy przeżyła.
A Panu, jak się żyje? Pytamy prezesa zarządu Roberta Stelmaszczyka.

FOT. YOUTUBE, ARCHIWUM

w w w.sk lep. m lec zk o. p l

w w w. m l ec zk o. p l

Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI

YTANIE

W jaki sposób państwo
TYGODNIA powinno wspierać artystów?
PROF. DOROTA ILCZUK,
Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną
Uniwersytetu SWPS

Od osób oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę kulturalną kraju należy oczekiwać stworzenia solidnego systemu
odczuwalnego wsparcia, który uporządkuje kwestię uprawnień artysty zawodowego, obejmie i ubezpieczenia społeczne,
i różne formy pobudzania popytu w sektorze kultury. Będzie
uwzględniał strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, ale też profesjonalne monitorowanie i analizę sytuacji
artystów. System ten musi się zrodzić z otwartych konsultacji
z samymi zainteresowanymi, czyli artystami, twórcami i wykonawcami, a zawarte w nim rozwiązania powinny stymulować samoorganizację środowisk twórczych i profesjonalizację rynku pracy artystów. Chcemy bowiem, aby ten rynek był
wolny, ale nie dziki.

Rafał SkąpSki,
wydawca, były wiceminister kultury

Pomoc artystom, szczególnie w tak trudnym czasie, to
oczywisty obowiązek państwa. Winien on być realizowany
nie tylko poprzez bezpośrednie wsparcie twórców, ale także
na inne sposoby. Media rządowe powinny nadawać „tantiemowe” współczesne polskie utwory, w polskich wykonaniach.
Biblioteki, wsparte dodatkowymi środkami, powinny kupować
książki polskich autorów, co byłoby również pomocą dla wydawców. Teatry, kina, sale muzyczne itp. powinny być czynne,
jeśli tylko zagwarantują zachowywanie koniecznego dystansu
społecznego. Powinien zostać uruchomiony fundusz umożliwiający muzeom zakup polskiej sztuki współczesnej. Konieczny

jest program celowych stypendiów twórczych, aby pomoc dla
artystów nie była wyłącznie czymś w rodzaju renty socjalnej.
W tak zarysowaną akcję powinny być włączone wszystkie
związki twórcze, dzięki czemu kryteria przyznawania pomocy
będą możliwie obiektywne.

MaRta pSzonak,
rzeźbiarka, edukatorka artystyczna, Fundacja Działania

Wrzucenie do jednego worka, jakim jest Fundusz Wsparcia
Kultury, dużych instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców doprowadziło do zamieszania, dlatego powinny
obowiązywać osobne kryteria wyboru beneficjentów z każdej z tych grup. System powinien ponadto uwzględniać ich
wewnętrzne zróżnicowanie. Na przykład w trzecim sektorze
funkcjonują podmioty, które prowadzą działalność odpłatną
czy gospodarczą, ale i takie jak nasza fundacja, które nie generują zysków, ale utrzymują na umowach-zleceniach czy o dzieło
kilkunastu, a w niektórych okresach kilkudziesięciu artystów,
animatorów i edukatorów. Jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc,
to wzorem do naśladowania może być jednorazowy przelew,
który bez żadnych formalności otrzymali wszyscy członkowie
Związku Artystów Wykonawców STOART. Podobna bezwarunkowa pomoc „na życie” wydaje się szczególnie potrzebna
w przypadku twórców niezależnych, nierzadko młodych i jeszcze niezrzeszonych, bez stałego zatrudnienia i oszczędności.
Wsparcie ze strony państwa powinno wyrównywać szanse,
a nie pogłębiać przepaść między słabiej sytuowanymi artystami a przedsiębiorcami z branży artystycznej, zatrudniającymi
menedżerów czy fundraiserów.
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PUBLICYSTYKA
minęło kilka tygodni, a znów ruszył
do boju. Tym razem popierając decyzję Trybunału w sprawie ustawy
antyaborcyjnej, no i żądając zawetowania unijnego budżetu.
Skąd ten przypływ odwagi? Dlaczego Kaczyński nie potrafi Ziobry
powstrzymać? Jest kilka teorii, które
to tłumaczą. Przyjrzyjmy się im.

Teoria I: Kaczyńskiemu to się podoba.

Mistrz i uczeń
Dlaczego Kaczyński nie może
sobie poradzić z Ziobrą?
Nie chce? Nie umie? Nie musi?
Robert Walenciak
Wojna na prawicy trwa. Zbigniew
Ziobro, minister sprawiedliwości
przecież, już otwarcie wchodzi
w buty ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych,
wypowiadając się na temat naszych
kontaktów z Unią i o policji. Poucza
premiera i pyta, czy ten jest „miękiszonem”, bo będzie nim, jeśli nie zawetuje budżetu Unii.
Te występy nie tylko są upokarzające dla premiera. W kiepskim świetle stawiają także Jarosława Kaczyńskiego, który jako wicepremier jest
zwierzchnikiem Ziobry w rządzie. I aż
narzuca się pytanie, dlaczego Kaczyński na to pozwala.
Przecież jeszcze we wrześniu, gdy
kończyła się tzw. rekonstrukcja rządu, wydawało się, że prezes Prawa
i Sprawiedliwości ma Ziobrę pod butem. Wiele mówiła sytuacja po głosowaniu nad „piątką dla zwierząt”, gdy
przeciw propozycji prezesa oprócz
15 posłów PiS były Solidarna Polska
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i Porozumienie Gowina. Kaczyński zaraz po tym zwołał posiedzenie klubu
PiS i ogłosił, że „negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu nie mają sensu, skoro »dotychczasowi koalicjanci« (czyli Ziobro i Gowin) występują
z innym programem, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub”.
Mówił też, że jeśli sytuacja do tego
zmusi, rekonstrukcja rządu nastąpi bez
uzgodnień z Solidarną Polską i Porozumieniem. Jednocześnie wykluczył
opcję rządu mniejszościowego. „Jeżeli

Jeśli popatrzymy na kadrowe wybory Kaczyńskiego, to zdecydowanie
chętniej stawiał na radykałów niż na
osoby umiarkowane. Macierewicz
w Ministerstwie Obrony Narodowej,
Czarnek w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, Kamiński w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i Ziobro w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Poza tym, jeżeli przypomnimy sobie deklaracje Kaczyńskiego, to widać, jak mu blisko do Ziobry. O tym,
że trzeba „reformować” sądy, prezes
PiS mówi od pierwszych dni swoich
rządów. Dodając, że tylko „odważne”
reformy mają szansę. Podobnie jest
w sprawach europejskich. Tu Kaczyński jako pierwszy powiedział, że
w wypadku wprowadzenia mechanizmu ochrony praworządności polski
rząd będzie wetował budżet Unii.
Ziobro nic więc nadzwyczajnego nie
robi, powtarza tylko to, co Kaczyński
powiedział wcześniej.
Można powiedzieć: realizuje jego politykę. Dlaczego zatem prezes
miałby temu się sprzeciwiać? A że
Ziobro tym sposobem wchodzi w jego buty? No, to już jest inna sprawa.

Teoria II: Ziobro ma haki.

Jest też teoria, która mówi, że ministra sprawiedliwości nikt nie rusza
ze strachu. Ponieważ ma on na każdego haki. To, że je ma, a przynajmniej

Ziobro ma jeden z najwyższych wskaźników zaufania
w elektoracie prawicy, a nieufności – w elektoracie anty-PiS.
Idealnie polaryzuje scenę.
zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na
wybory. Oczywiście sami”, dodawał
z kolei szef klubu PiS Ryszard Terlecki.
Potem mieliśmy serię sondaży,
z których wynikało, że ziobrowcy
nie mają szans, by przekroczyć barierę 5%. Dlatego Ziobro wywiesił
białą flagę, został w rządzie. Ale nie

zbiera – jest bardzo prawdopodobne.
Za rządów pierwszego PiS (jeszcze
w koalicji z Giertychem i Lepperem)
ujawniono, że Ziobro zwracał się do
prokuratur, by przesyłały mu informacje o śledztwach, w których „przewijali się” politycy. Zapewne ten zwyczaj mu został.
fot. Jacek Domiński/RepoRteR

PUBLICYSTYKA
Zwróćmy poza tym uwagę, jak
prokuratura działa. Wobec „swoich” jest bardzo łagodna. Przykładem niech będzie sprawa „dwóch
wież” w Warszawie, czyli konfliktu
austriackiego biznesmena Geralda
Birgfellnera i Jarosława Kaczyńskiego. Birgfellner złożył na Kaczyńskiego doniesienie do prokuratury – a ta
odmówiła wszczęcia jakiegokolwiek
postępowania.
Na taki luksus nie mogą liczyć
politycy opozycji. Czego ostatnim
przykładem są losy Romana Giertycha. Zatrzymanego, potem, po odrzuceniu przez sąd wniosku o zatrzymanie, wypuszczonego. Być może

niewarte obligacje, które kupiło ponad 9 tys. osób, inwestując w nie
ponad 2,5 mld zł. To afera zdecydowanie większa niż Amber Gold.
A śledztwo trwa! I dotyczyć może
jeszcze ok. 70 osób.
Prokuratura może iść różnymi
ścieżkami. Może stawiać zarzuty
Leszkowi Czarneckiemu, którego
Idea Bank sprzedawał śmieciowe
obligacje, ale może też dociekać
powodów, dla których GetBackowi
udało się tak długo funkcjonować
na rynku. Skąd wzięła się ta bezkarność? A tu tropy prowadzą do

jego ludzie odpowiadali za kontakty z Konradem K. i prowadzili z nim
rozmowy. Można zatem to wszystko
w różnych kierunkach zwinąć i rozwinąć. I to jest siłą Zbigniewa Ziobry.

nie na długo, bo prokurator krajowy
Bogdan Święczkowski zdążył w mediach powiedzieć, że są nowe dowody przeciwko Romanowi G., więc…
Ale w działaniach prokuratury
chodzi nie tylko o ściganie opozycji.
Spójrzmy na jeszcze jeden przykład.
Pod koniec października do sądu
wpłynął akt oskarżenia w sprawie
afery GetBack. Obejmuje on 16 osób,
w tym prezesa firmy, Konrada K. Zarzuty dotyczą oszustw i wyprowadzania pieniędzy na łączną kwotę
ok. 3 mld zł! GetBack emitował nic

ludzi władzy. Obecnej władzy. I można przypomnieć, że już od grudnia
2017 r. instytucje państwowe, takie
jak Komisja Nadzoru Finansowego,
wiedziały, że GetBack jest niewypłacalny i sprzedaje obligacje, ale milczały. Dlaczego? Czy tylko dlatego,
że GetBack sponsorował imprezę
25-lecia „Gazety Polskiej”, a jego
prezes chwalił się, że jest sponsorem
„obozu niepodległościowego”?
Innymi słowy, afera może być
bardzo niewygodna dla PiS, no
i dla Mateusza Morawieckiego, bo to

ankietowanych, nie ufa – ok. 36%.
A gdy rozbijemy te liczby na elektoraty, okaże się, że ma on jeden
z najwyższych wskaźników zaufania
w elektoracie prawicy, nieufności
zaś – w elektoracie anty-PiS. Idealnie
więc polaryzuje scenę.
Kaczyński nie może już tak łatwo
go odsunąć, bo wyborcy prawicy
by tego nie zrozumieli. Poza tym, jak
dowodzą różne bunty na prawicy –
bunt Banasia, bunt Gowina, bunt
przeciw „piątce dla zwierząt” – prezes PiS przestał być w swoim obozie

Teoria III: Kaczyński nie ma już
siły, by uspokoić Ziobrę, bo ten jest
popularny w PiS i wśród wyborców
prawicy.

Gdy prześledzimy sondaże CBOS
badające poziom zaufania i nieufności do polityków, zauważymy,
że Ziobro w obu notowaniach
jest w czołówce. Ufa mu ok. 45%
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wszechmocny. Można mu się sprzeciwić i wygrać.
Ziobro to wie i testuje, na ile może sobie pozwolić. Zwłaszcza że w tej
chwili Jarosław Kaczyński dysponuje wobec niego tylko jedną bronią –
opcją atomową. Czyli wcześniejszymi
wyborami. Solidarna Polska ma
19 posłów, więc ich wyjście z koalicji

Teoria IV: W poszukiwaniu
równowagi.

Może tego nie zauważamy, ale
polska prawica jest mocno podzielona, są tam różne grupy i koterie,
a każda gra o swoje. Siła Kaczyńskiego polega na tym, że znakomicie tymi grupami administruje, umiejętnie
zachowując równowagę sił. Wie też,

Afera GetBack może być bardzo niewygodna dla PiS
i dla Mateusza Morawieckiego, bo to jego ludzie
odpowiadali za kontakty z Konradem K.
natychmiast czyni rząd Morawieckiego rządem mniejszościowym.
A tego Kaczyński chce uniknąć. Owszem, może wtedy doprowadzić (co
nie jest proste) do przyśpieszonych
wyborów i w ten sposób wypchnąć
Ziobrę i ziobrystów poza parlament.
Ale to tylko teoria. W praktyce byłaby to operacja bardzo trudna
i długa. Poza tym w ten sposób
Kaczyński być może pozbyłby się
Ziobry z parlamentu, ale czy wyeliminowałby go z polityki? Raczej nie.
Bardziej prawdopodobne, że w ten
sposób uczyniłby z niego swojego
naturalnego następcę, w przypadku
kłopotów PiS męża opatrznościowego prawicy, w dodatku skrzywdzonego. No i jeszcze jedno – wcale nie
jest przesądzone, że PiS te wybory
by wygrało.

że może, owszem, Ziobrę gdzieś zepchnąć, ale nie rozwiąże mu to wielu
problemów, bo natychmiast pojawią
się kolejni pretendenci, którzy będą
budować własną pozycję. Klasycznym tego przykładem jest Andrzej
Duda, który już oświadczył, że nie
poprze „piątki dla zwierząt”, zachęcał
natomiast Morawieckiego do wetowania unijnego budżetu. Zwróćmy

stawia. Być może więc taka pozycja
Ziobry ułatwia prezesowi PiS rządzenie prawicą, pomaga zachować wewnętrzną równowagę po tej stronie.
Pewnie przychodzi mu to tym
łatwiej, że lista jego skalpów, czyli
polityków z własnego obozu, których
odstrzelił, jest długa. Co na pewno
wzmacnia jego pewność siebie.

Teoria V: Teoria roweru.

Zwróćmy uwagę, jak Kaczyński reaguje na kolejne kłopoty. Raczej nie
próbuje uciszać awantury, lecz przykrywa ją kolejną, mocniejszą. Polityka to dla niego ciągły konflikt, walka.
W takich sytuacjach czuje się najlepiej. I co tu się rozwodzić – w ten
sposób prowadzi polską politykę od
pięciu lat. Bo od ponad pięciu lat mamy permanentną „wojnę na górze”.
Wojnę, w której to on wyznacza
pole kolejnych bitew, narzuca dyskurs
i społeczne zainteresowanie, a opozycja jest reaktywna. Ta wojna, jak widać
po wynikach kolejnych wyborów, ani

Ziobro testuje, na ile może sobie pozwolić. Zwłaszcza że przeciw
niemu Kaczyński ma tylko jedną broń – wcześniejsze wybory.
uwagę – na prawicy coraz rzadziej
mówią jednym głosem.
Swoje grają również inni i ewidentnie widać, że ofensywa Ziobry nie
jest im obojętna. Bo część jednoczy
się przeciw niemu, część na niego

Kaczyńskiemu, ani PiS nie zaszkodziła.
Dlaczego więc miałby porzucać coś,
co lubi i co przynosi mu korzyść?
Owszem, dla wielu ważnych polityków PiS nieustająca wojna jest męcząca. Chcieliby w spokoju spożywać
owoce zwycięstwa. Ale Kaczyński
wie, że oznaczałoby to koniec jego
formacji, bo to „spożywanie owoców” jest w Polsce rozumiane zbyt
dosłownie. We wszystkich partiach.
Dlatego, aby zachować rewolucyjną czujność, trzymać partię w jakiej
takiej dyscyplinie, kontrolować debatę publiczną i mieć swoich zwolenników, swój elektorat pod parą,
Kaczyński utrzymuje Polskę w stanie
ciągłego napięcia, niby-wojny. Polsce
może mało to służy, ale jego władzy
– jak najbardziej.

•

Różne zatem mogą być przyczyny
tego, że Kaczyński pobłaża Ziobrze,
że raczej mu ustępuje, niż go grilluje. Widocznie nie chce, nie może,
nie musi… Choć jedno jest pewne
– w tych zapasach to on jest faworytem, on jest silniejszy i określa warunki gry. Jeszcze.

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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Refleksje pesymisty
Andrzej Romanowski
Pięciolecie hańby

W

ybory z maja 2015 r., w wyniku których dr Andrzej Duda uzyskał prezydenturę, były uczciwe.
Choć można było się dziwić, że prezydentem
Rzeczypospolitej zostaje człowiek, który prywatne wyjazdy zarobkowe rozliczał oszukańczo jako działalność poselską. Wybory z października 2015 r., w których PiS zdobyło
większość parlamentarną, też były uczciwe. Choć można
było się zdumiewać, że kilkanaście lat wcześniej sąd państwa demokratycznego dokonał rejestracji partii o charakterze wodzowskim. Natomiast wybory parlamentarne
z jesieni 2019 r. oraz wybory prezydenckie z lata 2020 r.
nie były już uczciwe. Ale były legalne. Tyle że legalność
straciło wcześniej państwo.
Strażnikiem legalności, gwarantem ciągłości państwa
jest z natury rzeczy prezydent. Cóż, kiedy dr Duda ciągłości państwa nigdy nie uznawał. Zanim został prezydentem, śpiewał: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić,
Panie” (rozumiem, że teraz już tak nie śpiewa), a jako prezydent sądził, że w czasie II wojny światowej „instytucji
państwa polskiego nie było” (nawet Stalin uważał, że były). Jako prezydent dr Duda przysięgał wierność polskiej
konstytucji i wzywał na to Imię Boże (nikt nie zareagował
na krzywoprzysięstwo). Dlatego temu, co się stało w Pałacu Prezydenckim nocą z 2 na 3 grudnia 2015 r., trudno
nawet się dziwić. Za parę dni minie
piąta rocznica tego wydarzenia.
Trudno się dziwić, bo już przedtem obserwowaliśmy prawną ekstrawagancję pana prezydenta. Było
nią ułaskawienie niewinnego, a może w większym jeszcze stopniu – uzasadnienie tego ułaskawienia. Prezydent
uznał mianowicie, że od sprawy Mariusza Kamińskiego
trzeba uwolnić wymiar sprawiedliwości. Rzeczywiście,
uwalnianie wymiaru sprawiedliwości stało się odtąd znakiem rozpoznawczym tej władzy. Wkrótce potem, tamtej
właśnie grudniowej nocy, prezydent uwolnił od działania
Trybunał Konstytucyjny.
Przyjął wszak ślubowanie od ludzi wybranych do Trybunału w sposób nieprawomocny, na miejsca już zajęte
przez osoby wybrane prawidłowo. Czyli prezydent, strażnik konstytucji, naruszył legalny charakter organu orzekającego zgodność ustaw z konstytucją. Wywołało to – musiało wywołać – reakcję łańcuchową. W samym Trybunale
doszło do trzęsienia ziemi i niebawem zmienił się on
w atrapę, we własną karykaturę, w coś, co prof. Wojciech
Sadurski określa mianem „grupy znajomych mgr Przyłębskiej”. To ta grupa orzekła 22 października br. zakaz w Polsce praktycznie każdej aborcji. Co, jak wiemy, wywołało
masowe protesty. Zdewastowanie Trybunału Konstytu-

cyjnego umożliwiło zaś rozprawę z niezależnym sądownictwem. A to spowodowało – wielokrotnie już wyrażane
– sprzeciwy i protesty Unii Europejskiej. Tym sprzeciwom
premier Morawiecki dał zaś odpór w Sejmie 18 listopada:
obrzucił Unię obelgami, porównał ją do ZSRR i zagroził
zawetowaniem unijnego budżetu. Gdyby rzeczywiście do
tego doszło, w dodatku teraz, w dobie pandemii, byłaby to
katastrofa dla Polski i całej Wspólnoty. Tak czy inaczej faktyczny polexit dokonał się 18 listopada. Lecz jego źródła
biją wciąż w tamtej nocy sprzed pięciu lat, gdy chyłkiem
przyjęto niekonstytucyjne ślubowanie.
Dlaczego wtedy nie wyszliśmy na ulice? Dlaczego poparcie dla PiS nie spadło natychmiast do zera, niechby
do 4%? A przecież w historii tak właśnie bywa: przełomowy charakter danego wydarzenia widać w pełni dopiero
z dalszej perspektywy, a ludzie nie zawsze takimi sprawami się przejmują. W roku 1704, w momencie podpisania
polsko-rosyjskiego traktatu sojuszniczego w Narwie, nikt
sobie nie wyobrażał, że oto zaczyna się prawie 300-letni
okres rządów Rosji w Polsce. W roku 1795, gdy dokonywał się trzeci rozbiór, cała Polska składała wiernopoddańcze homagia nowym władzom, a na balach karnawałowych bawiono się dobrze jak nigdy. Mało kto żałował
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Z Polski w Unii został szyld, pusta powłoka, pozbawiona treści.
Jak z Trybunału Konstytucyjnego.
Dziś mało kto żałuje III Rzeczypospolitej. Bo mało kto
zdaje sobie sprawę, że tego państwa od pięciu lat już
nie ma, tak jak Polski w Unii Europejskiej nie ma faktycznie od 18 listopada. Z Polski w Unii został szyld, pusta
powłoka, pozbawiona treści. Jak z Trybunału Konstytucyjnego. A Polska została sama: bez Trójmorza, bez Wyszehradu, nawet bez wujka Trumpa za oceanem. Za to
z Węgrami i (w najlepszym razie) Słowenią. Nie wiemy
jeszcze, jak ostatecznie się skończy unijna batalia budżetowa, można tylko być pewnym, że nawet gdyby znów
był wynik 27:1, i tak zostanie to otrąbione jako sukces.
Ale mleko się wylało.
Jesteśmy bowiem sami – jak przed ponad 200 laty.
Wtedy nikt istnienia Rzeczypospolitej nie bronił, nawet
werbalnie. Rozbiorów nie uznała tylko Turcja. Więc może by i dziś udać się pod opiekę Recepa Erdoğana? Nie
zdziwiłbym się – wszak taka to nasza polityka zagraniczna.
I takie skutki tamtej grudniowej nocy.

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

a.romanowski@tygodnikprzeglad.pl
30.11-6.12.2020

PRZEGLĄD 11

WYWIAD

Rozmawia
Małgorzata Szczepańska-Piszcz
Napisał pan kilka dni temu
na Twitterze: „Czuję, jakby ktoś mi
dał w pysk”.

– Stworzyłem, pracując jako wolontariusz, wielką bazę danych o pandemii COVID-19, społeczny projekt,
który miał służyć ludziom. Jedni szyli
maseczki, a ja z sześciorgiem pomocników (których wcześniej nie znałem,
a zwerbowałem ich w 15 minut na
Twitterze) codziennie uzupełnialiśmy dane w tabelkach. Baza świetnie służyła naukowcom, studentom,
dziennikarzom, rządowym agendom
i każdemu, kto chciał się przyjrzeć
pandemii w liczbach. Korzystały z naszych arkuszy dziesiątki tysięcy ludzi
dziennie. I jedną decyzją głównego
inspektora sanitarnego, odcinającą
nas od danych z wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, uniemożliwiono nam
dalszą pracę. Od kilku dni wszystkie
dane w bardzo okrojonej formie podaje wyłącznie Ministerstwo Zdrowia. I nie można tych liczb w żaden
sposób zweryfikować.

A właśnie pan udowadniał, jak
niezbędna jest weryfikacja danych
z ministerstwa.

– Najdobitniejszym dowodem na
potrzebę weryfikacji jest to, że zagubili ok. 22,5 tys. przypadków zakażeń. A potem dopisali zgubę jak
gdyby nigdy nic do ogólnej liczby
przypadków. Takie działanie jest niedopuszczalne. Mnie, Rogalskiemu,

Rząd pokazał,
jak fatalnie traktuje dane
19-latek za dobrze opisywał pandemię

Michał Rogalski
– twórca bazy danych
„COVID-19 w Polsce”

o zarażeniach oraz zgonach. I koniec. Żadnych danych historycznych
czy archiwum. A przez to brakuje
porównań, odniesień. Mówienie,
że taka baza ma coś ułatwić, brzmi
fałszywie. Dobrze, że ktoś w końcu
zrozumiał, że należy ją stworzyć, ale
powinna ona istnieć i być rozwijana
od początku pandemii.
Gdy nagłaśniałem, że dane, które
podaje strona rządowa, są nieścisłe,
a skala błędu olbrzymia – i, jak się

Postanowiłem przyjrzeć się pandemii bez emocji.
Dlatego zacząłem gromadzić i upubliczniać czyste dane.
dokładny przyrost zakażeń dzień po
dniu może nie jest potrzebny. Ale już
naukowcom tak. Jeśli dane mają być
wiarygodne, nie można sobie ot tak
czegoś dopisywać. Po prostu rząd
pokazał, jak fatalnie traktuje dane.

Dopisali, bo pan im wytknął
nieścisłości.

– I teraz nikt im żadnych błędów
nie wytknie. Bo nie ma możliwości.
W zamian otrzymaliśmy bazę danych
Ministerstwa Zdrowia, która wygląda jak nieśmieszny żart. Rozpoczyna się dziewięć miesięcy po wybuchu pandemii. I zawiera najprostsze
informacje: dane z jednego dnia
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okazało, miałem rację – oczekiwałem poprawy polityki informacyjnej. Niestety, Ministerstwo Zdrowia
i główny inspektor sanitarny zamiast
zwiększyć liczbę przekazywanych
danych, poprawić ich transparentność i dostępność, przyjęli strategię odwrotną: odcinamy ludzi od
danych i likwidujemy w ten sposób
problem nieścisłości.

Ministerstwo twierdzi, że ta baza
jest w budowie, będzie rozwijana.

– To niech budują, rozwijają, ale
dlaczego odcinają nas od innych źródeł danych? Dlaczego blokują naszą,
dużo pełniejszą informację?

Nie chcą, żeby 19-latek wytykał im błędy. Jak wykryliście
te nieścisłości?

– Na ślad różnych nieścisłości
wpadaliśmy wcześniej, ale dopiero
gdy w listopadzie zaczęliśmy liczyć
dokładnie dane z powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych województw mazowieckiego i śląskiego
i porównywać je z ministerialnymi,
zorientowaliśmy się, że różnice zrobiły się naprawdę spore – kilkaset
brakujących przypadków dziennie.
4 listopada liczba zagubionych zarażeń dochodziła już do 3 tys. Najpierw
zaczęliśmy weryfikować nasze dane
i obliczenia. Sprawdzaliśmy, czy to
nie my popełniliśmy błąd. A gdy się
okazało, że nie, a różnica 11 listopada
urosła do ponad 14 tys. przypadków,
sprawę nagłośniliśmy. Zaznaczając,
że sprawdziliśmy tylko dwa województwa (z reszty niestety mieliśmy
jedynie dane z wojewódzkich stacji
sanitarno-epidemiologicznych), więc
najprawdopodobniej skala problemu
jest znacznie większa. Media wszystko
opisały. W rezultacie minister zdrowia
zarządził kontrolę. My nadal liczyliśmy
i doszliśmy do prawie 18 tys. różnicy;
gdy ministerstwo zakończyło kontrolę 24 listopada, dopisało ok. 22,5 tys.
zagubionych przypadków zakażeń.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

WYWIAD
Bo – najwidoczniej – nieścisłości wykryto także w innych województwach.
Rzetelności ministerialnych wyliczeń
nie ma jak sprawdzić, bo nie wiadomo, w jakim dniu i miejscu powstały
nieścisłości.

pewno kilkanaście godzin roboczych
każdego dnia.

zdobyć konkretną wiedzę z zakresu
marketingu, PR i socjologii.

Wiosną był pan jeszcze w klasie
maturalnej. Jak pan godził naukę
z tworzeniem bazy?

Ostatnio doliczyliście się, że
przekroczyliśmy próg kwarantanny
narodowej ustalony przez premiera
Morawieckiego na 70 zarażeń na
100 tys. mieszkańców.

Ale to nie przez bazę nie poszedł
pan na studia?

Zapełnialiście arkusze Excela przez
225 dni. Jeśli mimo nacisku rząd
się nie ugnie i będzie łamał ustawę
o dostępie do informacji publicznej,
zawiesi pan pracę?

– Powiedziałem: sprawdzam. I zaczęliśmy liczyć jeszcze raz, uwzględniając te zaginione zarażenia. Wyszło
nam, że próg kwarantanny przekroczyliśmy najprawdopodobniej już
11 listopada, gdy wykryto 71,5 zarażeń na 100 tys. mieszkańców. GIS
z naszymi wyliczeniami się nie zgadza. Zaproponowałem więc: podajcie dokładne dane, policzymy jeszcze
raz i przekonamy się, kto ma rację.

– Bez problemu.

– Nie, potrzebowałem czasu, żeby
dobrze wybrać. Nie chciałem wybierać studiów pochopnie, dlatego robię sobie rok przerwy. Pracuję teraz
w Łodzi jako grafik komputerowy.
Prowadzę bazę danych. I zastanawiam się nad dalszą drogą. Chcę

– Nie, nadal pracuję i będę pracował. Pewnie już sam. Na podstawie
danych z Ministerstwa Zdrowia. Ale
wiarygodność, jakość tej bazy będzie
– nie mam co do tego wątpliwości –
dużo gorsza. To już będzie inny projekt, inna baza.
m.piszcz@tygodnikprzeglad.pl

Jest nadzieja, że podadzą? W końcu to informacja publiczna, do której prawo dostępu ma każdy Polak.

– W sprawę zaangażowały się media, jak również rzecznik praw obywatelskich, Sieć Obywatelska Watchdog
Polska i parlamentarzyści, więc presja
na rząd się zwiększa. Jest nadzieja.

Czy oprócz zaniżania liczby wykrytych przypadków COVID-19 zauważyliście inne nieprawidłowości?

– Tak. Ministerstwo Zdrowia
w ogóle nie weryfikuje otrzymywanych i podawanych dalej liczb. Ostatnio w Lubuskiem, według wykazu
tamtejszego urzędu wojewódzkiego,
z dnia na dzień przybyło 114 respiratorów (wcześniej mieli 68). W kolejnym zestawieniu znów mieli 68. Ktoś
się pomylił, ale takich pomyłek jest
niemało. I te fałszywe liczby przepisywane do raportów ministerstwa
mącą obraz pandemii.

Kto panu pomagał naukowo przy
tworzeniu bazy danych? Jest ona
bardzo obszerna, przejrzysta
i profesjonalna.

– Jestem samoukiem. I to była
pierwsza baza danych, jaką stworzyłem. Uwielbiam liczby i opis świata ujęty liczbowo. Bo tylko liczby
pozwalają na racjonalne podejście
i przemyślane decyzje. Nie chciałem
bazować na krzykliwych nagłówkach
w mediach. Postanowiłem przyjrzeć
się pandemii bez emocji, na zimno.
Dlatego zacząłem gromadzić i upubliczniać czyste dane. Praca zajmowała kilka godzin dziennie. Plus praca współpracowników. To było na
30.11-6.12.2020
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Ozdrowieńcy
Z covidu wyleczyło się w Polsce ponad pół miliona osób.
W tym reporterka PRZEGLĄDU
Anna Brzeska
– Gdy wyzdrowiałam, była piękna,
jesienna pogoda, złote liście na drzewach, więc tuż po zakończonej izolacji
pojechaliśmy do lasu na spacer – mówi Paula Leśniewska, nasza redakcyjna ozdrowieńczyni, która chorowała
na COVID-19 w październiku (więcej
w ramce obok).
Łukasz, mąż Oli Bednorz (organizatorki
Strajku Kobiet Zabrze), najbardziej cieszy
się z odzyskania smaku: – Gdy w końcu
odzyskałem węch i smak, zjadłem kawałek kiełbasy. To była najlepsza kiełbasa
w życiu! Dopiero wtedy uwierzyłem, że
zdrowieję. Ale przestała mi smakować
kawa, choć jestem wielkim kawoszem.
Nie wiem jednak, czy to przez covid, czy
raczej dlatego, że już dość tej kawy w życiu się napiłem.
Z kolei Kasia, znajoma mama dwóch
córeczek, świętowała wyjście z choroby
czekoladą. Wiola – zajadała się mandarynkami. Wreszcie czuła ich smak.
W Polsce z covidu wyzdrowiało już
ponad 500 tys. osób. Dokładnie 516 636
– stan na 27 listopada, gdy oddaję tekst.
Tak mówią przynajmniej oficjalne statystyki Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, tworzone na
podstawie liczby zakończonych izolacji
u osób, które wcześniej miały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Wśród
ozdrowieńców są osoby znane, m.in.
aktorki Maja Ostaszewska i Olga Bołądź, Maryla Rodowicz, Jurek Owsiak
czy skialpinista Andrzej Bargiel, który
zjechał z K2.
Zakażonych do tej pory było niemal
milion osób (958 416). Walkę z chorobą
przegrało 16 147 osób – a więc nieco ponad 1,6% obecnej liczby pacjentów z pozytywnym wynikiem. Ile osób naprawdę
przeszło covid – mając niewielkie lub nietypowe objawy czy nie mając ich wcale
– nie wiadomo, ponieważ najczęściej nie
zostały przetestowane. Według Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zdecydowana
większość chorych (80-90%) przechodzi
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zakażenie SARS-CoV-2 w sposób
bezobjawowy lub skąpoobjawowy,
niewymagający hospitalizacji. Można
zatem sądzić, że realna liczba osób,
które zostały zakażone wirusem
i wyzdrowiały lub nie rozwinęła się
u nich choroba, jest o wiele większa
niż owe pół miliona.

Jak chorujemy, jak się leczymy
Na szczęście ogromna większość
chorych nie potrzebuje żadnego leczenia poza wypoczynkiem – sprawny układ immunologiczny sam zwalcza wirusa. Jeśli więc mamy objawy
covidu, nie wpadajmy w panikę, lecz
posłuchajmy tych, którzy wyzdrowieli bez specjalnej interwencji, mimo że przebieg ich choroby wcale
nie był łagodny.
Wiola, znajoma mama trójki dzieci: – Na początku miałam silny ból
głowy – mniej więcej przez tydzień,
później doszedł ból gałek ocznych.
Potem w nocy zaczęło mnie ściskać

w klatce piersiowej – jakby ktoś butem na mnie stanął. Do tego doszło
ogromne zmęczenie. Od razu wiedziałam, że to covid. Nie da się tego
pomylić z niczym innym.
U Wioli również zniknęły smak
i węch. I to nagle. – Rano byłam
w łazience i jeszcze czułam zapach
odświeżacza. Niedługo potem poszłam do kuchni i chciałam obierać czosnek do żurku – i już nic nie

Kasia: – U mnie choroba zaczęła się od ogromnego kataru i zatkanych zatok. Byłam pewna, że to
nie covid, bo wszyscy trąbili, że katar nie jest jego objawem. Później
jednak odczułam zmiany w smaku
i węchu. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy to nie „to”, zwłaszcza że
zaraz potem zrobiła sobie test moja ciocia, z którą miałam kontakt –
i miała pozytywny wynik. W końcu

Poczułam, jakby życie dało mi jakąś nową szansę.
czułam. Mąż śmiał się, że to pewnie
dlatego, że czosnek chiński. Po kilkunastu minutach straciłam jednak
również smak. Zupa po prostu była
ciepła i tyle – opowiada.
Wiola żali się, że nie dostała od
lekarza żadnych zaleceń. – Podczas
teleporady powiedziano mi tylko,
by w razie silnych duszności wzywać karetkę. I o tym, by zbijać wysoką gorączkę.

dostałam też zapalenia krtani i miałam mokry, odrywający się kaszel,
który nie chciał przejść przez dwa
tygodnie. Potem dwa dni ulgi – ale
zaraz zaczęły się okropne duszności,
jakby dorosła osoba siedziała na
mojej klatce piersiowej. Bardzo się
nimi stresowałam, więc wisiałam na
telefonie z koleżanką, która radziła
mi, by w razie większych duszności
wystawić głowę przez okno czy

Paula Leśniewska: Bałam się, że zaraziłam rodziców i babcię
Na COVID-19 chorowała – i wyzdrowiała! – nasza redakcyjna
koleżanka, Paula Leśniewska. – Dziś czuję się już dobrze – mówi.
– Najdłużej utrzymał się brak smaku i węchu. Cały czas próbowałam wąchać różne rzeczy, ale to wszystko wracało bardzo,
bardzo powoli.
Paradoksalnie lęk przed chorobą dotarł do Pauli, dopiero
gdy objawy złagodniały. – Wcześniej, gdy byłam najbardziej
chora, odpychałam od siebie złe myśli – starałam się zapomnieć o wszystkich relacjach chorych walczących o każdy
oddech. Najbardziej bałam się zresztą nie o siebie, ale o to, że
mogłam zarazić rodziców lub babcię – stwierdza. – Wprawdzie z babcią widziałam się tylko przez chwilę, ale miałam
świadomość, jak bardzo zaraźliwy jest wirus. Miałam też kontakt z rodzicami. No i wreszcie – redakcja. Stresowałam się,
że mogłam tu kogoś zarazić.
Obawy Pauli okazały się na szczęście bezpodstawne, nikt
się nie zaraził. Nieprędko jednak wróciła do stacjonarnej pracy, mimo że czuła się dobrze. – Szef długo jeszcze zabronił mi
przychodzić do redakcji – śmieje się. – Przez dobre pięć tygodni
pracowałam więc zdalnie.
Paula opowiada też o swojej walce z chorobą: – Zaczęło się
od lekkiego kaszlu i stanu podgorączkowego. Cała rodzina mi powtarzała, że to na pewno zwykłe przeziębienie. Ale ja na wszelki
wypadek przestałam chodzić do redakcji.
Już następnego dnia zorientowała się, że to jednak koronawirus: – Gorączka skoczyła, a pod prysznicem zauważyłam, że mój
żel nie ma żadnego zapachu. Potem wąchałam olejki eteryczne
i także nic nie czułam. Straciłam również smak. Wiedziałam już
wtedy, że koniecznie muszę się zbadać.
I tu zaczął się horror. – Rozchorowałam się akurat na weekend. W niedzielę przychodnia oczywiście nieczynna. Na infolinii

NFZ powiedziano mi, że muszę czekać do poniedziałku. W poniedziałek przez kilkadziesiąt minut próbowałam dodzwonić się
do przychodni. Wreszcie zapisałam się na teleporadę i dostałam
skierowanie na test. To było o godz. 16. Lekarka powiedziała mi,
że jeden punkt pobrań w Warszawie jest dłużej otwarty, więc
pojechaliśmy tam z moim chłopakiem. Przez godzinę staliśmy
w kolejce na deszczu. I nie doczekaliśmy się. Punkt zamykano
o godz. 18 – co najmniej 40 osób, w tym ja, zostało z niczym.
Trzęsłam się z zimna w mokrej kurtce. Następnego dnia pojechaliśmy już do punktu drive-thru – nie chciałam więcej marznąć.
Ale i nie zdążyłam się przetestować.
Chłopak Pauli jeździł z nią po całej Warszawie. Dopiero we
Włochach udało im się zrobić test. Wynik przyszedł po nieco
ponad dobie. Pozytywny.
– Po tej całej jeździe następnego dnia podniosła mi się gorączka i zaczęłam strasznie kasłać – opowiada Paula. – Gorączka trzymała mnie pięć dni, było coraz gorzej. Każdy dzień był
inny: raz bolało mnie całe ciało, wszystkie mięśnie, innym razem
miałam duszności. Okropne było też poczucie osamotnienia.
Wiedziałam, że bliscy nie mogą nas odwiedzić, ale i tak było
mi przykro, że rodzice tylko stawiają nam torby przed drzwiami
i wieją. Taki irracjonalny smutek, że „wszyscy się od nas odcięli”.
Jeśli chodzi o leczenie, Paula otrzymała głównie zalecenie
wypoczynku i podniesienia odporności przez picie soku z malin,
jedzenie miodu lub czosnku. Na ból – przeciwzapalny ibuprom.
Powrót do zdrowia? – Pod koniec izolacji chciało mi się
chodzić. Czułam, że jestem chora już głównie przez to, że siedzę w domu. W dodatku była wtedy piękna pogoda, złote
liście na drzewach, więc tuż po zakończonej izolacji pojechaliśmy do lasu na spacer.
Pauli życzymy dużo zdrowia!
30.11-6.12.2020
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nawet włożyć głowę do lodówki. Bałam się, co będzie z córką – karmię
piersią, jest przyzwyczajona do zasypiania ze mną. Nie wyobrażałam
sobie pójścia do szpitala.
Wśród moich znajomych ozdrowieńców jest też Ola Bednorz, organizatorka Strajku Kobiet w Zabrzu:
– U mnie zaczęło się od bólu bioder,
miednicy. Mojego męża drapało
w gardle, pobolewało w kościach.
Sądziliśmy, że to przeziębienie. Ale
potem, gdy nasza najmłodsza córka
zrobiła bardzo brzydką kupę, okazało
się, że on w ogóle nie poczuł żadnego
zapachu. Następnego dnia obudziłam
się już z bólem całego ciała. Potem
było coraz gorzej. Non stop spaliśmy,
coraz więcej i więcej. Kosmosem było
nawet naszykowanie jedzenia – gdy
przechodziłam z pokoju do kuchni,
robiło mi się ciemno przed oczami.
Coraz gorzej było także z oddechem.
Straciłam również węch i miałam problemy ze wzrokiem – wszystko było
jak za pofałdowaną szybą. Momentami bałam się, że nie dożyję następnego dnia. No i ten lęk – co z dziećmi?
Teściowa sama ma problemy ze zdrowiem, siostry mieszkają daleko, jedna
jest w ciąży. Najgorsze było poczucie,
że jesteśmy zdani na siebie i po prostu musimy przetrwać.
Łukasz, mąż Oli: – U mnie właściwie
zaczęło się od biegunki i strasznego
bólu głowy. I... przeszło. Po dwóch

– Wciąż czekam na powrót formy,
zdarza się, że nawet jeśli mam do
przejścia 200 m, jadę samochodem,
bo nie mam siły. Nie wiem, ale myślę, że ten wirus czasem po prostu
umiejscawia się w człowieku na dobre – mówi.

Powroty do żywych

Maja Ostaszewska: Podróż do kuchni
czy łazienki była wyzwaniem.
dziwny lęk. Do tego zawroty głowy.
Już wtedy wiedziałam, że to nie jest
zwykła choroba. A później już poleciało: wymiotowałam pianą przez
dwa dni, kompletnie nie miałam sił,
w uszach szum, jakieś omamy i szelesty. Straciłam węch i smak.
Paulina wspomina, że to wszystko
w połączeniu z niedrożnym nosem
dało poczucie zatkanej całej głowy:
– Raz tylko z nosa poleciało coś żrącego, dosłownie. W akcie desperacji
wkładałam do nosa czosnek, lałam
wodę utlenioną.

Wzięłam się do rzeczy, które wcześniej odkładałam na później.
Zrozumiałam, że tego później może już nie być.
dniach jednak zaczęły się kaszel i drapanie w gardle. Pracuję na zewnątrz,
więc sądziłem, że to zwykłe przeziębienie. Żartowałem nawet w pracy
z kolegami, że „to pewnie cholerny
covid”. No ale to rzeczywiście był
covid. Zrozumiałem to, gdy straciłem
węch. Chorowaliśmy oboje co najmniej dwa tygodnie.

Czy wyzdrowiałam? Nie wiem
Najbardziej wstrząsająca jest jednak relacja Pauliny. – Mogę ci opowiedzieć o zdrowieniu, ale problem
w tym, że od zachorowania minęło
niemal 10 miesięcy, a ja jeszcze nie
doszłam do siebie – stwierdza. – Zaczęło się od tego, że było mi non
stop zimno i bolała mnie głowa. Miałam też arytmię serca, odczuwałam
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To wszystko trwało pięć tygodni.
– W międzyczasie zaliczyłam wizytę
na SOR z podejrzeniem udaru – straciłam precyzję w ręce, pojawił się
ból pod łopatką. I wciąż te bóle głowy. Zrobili mi tomografię z kontrastem – na szczęście wynik był prawidłowy. Tydzień później dostałam
zapalenia zatok, na które lekarz POZ
przepisał mi antybiotyk. Po nim na
trzy minuty znalazłam się niemal „po
tamtej stronie”. Przyjechała karetka,
dali mi adrenalinę.
Paulina wraca do zdrowia, ale
wciąż wypadają jej włosy, zdarza się
arytmia, ma napady lęku. Schudła
5 kg, spadła jej odporność, więc łapie kolejne infekcje. Miewa też różnego rodzaju dolegliwości, np. ból
ucha, choć teoretycznie nie ma tam
stanu zapalnego.

Wiola: – Moim sposobem na wyzdrowienie było leżenie w łóżku. Leżałam, ile mogłam, bo czułam, że to
najbardziej pomagało. Wraz z ustępowaniem uczucia ucisku w klatce
piersiowej wracały siły. Pamiętam
również, jak mój synek obierał mandarynki i w końcu poczułam ich zapach. Rzuciłam się więc na nie i zjadłam z pół kilograma od razu!
Kasia, gdy się jej polepszyło,
zaczęła bardziej doceniać swoje
zdrowie: – Wzięłam się do tego, co
wcześniej odkładałam na później,
wiedząc, że w każdym momencie
może już tego później nie być. Zaczęłam robić drzewo genealogiczne
dla naszych córeczek, by miały jakiś ślad po przodkach. Tylko ja pamiętam jeszcze opowieści dziadka
o przeszłości rodziny; zrozumiałam,
że gdyby mnie zabrakło, nikt już naszym dzieciom tego nie przekaże.
U Kasi wraz ze stopniowym odzyskiwaniem smaku przyszła typowa dla covidowców poprawa
apetytu. – Pierwszą rzeczą, którą
zjadłam po odzyskaniu smaku, była
czekolada – śmieje się. – Może to
dlatego, że przez kilka dni jeszcze
miałam gorzki posmak w ustach,
którego nie mogłam się pozbyć,
nawet myjąc zęby. Poza tym leczyłam się, pijąc dużo wody – jeszcze
więcej pił jej mój mąż, który miał
łagodniejszy przebieg choroby, ale
bardzo się pocił. Zaczęliśmy też
brać witaminę D, ale sami o tym
zdecydowaliśmy. Na własną rękę
podjęłam też decyzję o inhalacji
z pulmicortu, który miałam w domu dla dzieci. Lekarz nie udzielił
mi żadnych wskazówek, więc nie
wiem, czy dobrze zrobiłam.
Druga Kasia (również chorowała około dwóch tygodni): – Byłam
w kontakcie z lekarzem. Na początku
zalecił mi tylko zbijanie temperatury,
potem przepisał sterydy w tabletkach
i antybiotyk. Gdy poczułam się lepiej,
wzięłam się do wszystkiego, czego
nie mogłam zrobić podczas choroby

KRAJ
– np. chowania letnich ubrań i wyjmowania zimowych.
Żali się jednak, że choć czuje się
lepiej, nadal ma problemy z koncentracją. – Pracuję jako położna. Zawsze pamiętałam, która pacjentka
z czym przychodzi. Po chorobie muszę wszystko sprawdzać w notatkach
i książkach, umykają mi rzeczy, których
nie zapisałam. Z drugiej strony zawsze
byłam uporządkowana aż do przesady, więc myślę, że może teraz mi się to
wyrówna i nie będę tak cisnąć wszystkich dookoła – śmieje się.
Ola: – Ja poczułam, jakby życie
dało mi jakąś nową szansę.

prekursorem glutationu, głównego
antyoksydantu w organizmie człowieka, więc wpływa na poprawę naszej odporności.
Na tym etapie nie powinno się natomiast stosować glikokortykosteroidów (potocznie zwanych sterydami),
ponieważ w tym stadium choroby
mogą nasilać namnażanie się wirusa. Leki te powinny być stosowane
dopiero w leczeniu szpitalnym lub na
wyraźne polecenie lekarza. Nie bierzmy ich na własną rękę!

Najstarszą ozdrowieńczynią świata jest 113-letnia Hiszpanka,
w Polsce chorobę pokonała 103-latka.

Sterydy, inhalacje? Uważajmy
Z rozmów z osobami, które przeszły zakażenie, wynika, że utrudniony dostęp do lekarzy POZ skutkuje
tym, że szukamy porad u znajomych
i w internecie – i coraz bardziej kombinujemy, lecząc się na własną rękę.
Jak więc powinniśmy leczyć
się w domu? Zalecenia co do terapii w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 wydane przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych zależne są od
stadium choroby.
W pierwszym – czyli tym, na którym choroba kończy się w przypadku ogromnej większości zakażonych
– nie wymagamy leczenia w szpitalu. Zalecany jest odpoczynek, picie
dużej ilości płynów, przy ewentualnych bólach głowy czy mięśni możemy pomóc sobie lekami przeciwbólowymi na bazie ibuprofenu lub
paracetamolu.
Niektórzy lekarze polecają też
preparaty wspomagające odporność czy takie leki jak ACC Optima,
który rozrzedza śluz w płucach i jest

krtani i zimne powietrze zmniejszyło
jej obrzęk. Niestety, warto wiedzieć,
że suche, zimne powietrze może z kolei wywołać skurcz oskrzeli. Dlatego
jeśli już nas korci, by duszności „leczyć” w ten sposób, uważajmy, czy to
nie pogarsza sytuacji.
Jeśli cierpimy na duszności, powinniśmy zaopatrzyć się w pulsoksymetr – mierzy on tzw. saturację, czyli
wskaźnik nasycenia krwi tlenem.
Najtańsze kosztują ok. 50 zł, dobrej
jakości od 150 zł w górę. Saturacja

Andrzej Bargiel: Nie ma mocnych
na koronawirusa.
Czy dobra była natomiast rada,
by włożyć głowę do lodówki lub wystawić przez okno na mróz? Trudno
powiedzieć – wzięła się zapewne
z przekazywanej przez media historii o pewnej mamie, która uratowała
malutkie dziecko, pozwalając mu podczas nocnego ataku kaszlu oddychać
powietrzem z zamrażarki. Okazało
się, że maluch cierpiał na zapalenie

Przybywa dawców osocza
– W całej Polsce od początku pandemii miało miejsce 5,2 tys. donacji. Ocenia
się, że już ponad 8 tys. osób otrzymało osocze – mówi lek. med. Dariusz Średziński
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. – Tylko
w ubiegłym tygodniu pobrano w Polsce aż 1,3 tys. donacji, z których uzyskano 3,5 tys.
dawek terapeutycznych. Widać więc, że skala dawstwa osocza, dzięki nagłośnieniu
przez media, znacząco się zwiększyła. Mimo wszystko wciąż nie zaprzestajemy apeli,
gdyż osocze nadal jest bardzo potrzebne.
Wszystkie RCKiK, od których udało się nam uzyskać dane, poinformowały, że są
w stanie w 100% pokryć obecne zapotrzebowanie szpitali na osocze w ich województwach – jednogłośnie potwierdzają bardzo duże zainteresowanie ozdrowieńców
oddaniem osocza.

powinna wynosić powyżej 95%.
Jeśli spadnie poniżej 94%, należy
koniecznie wezwać karetkę.
Pogorszenie saturacji, silne duszności, zaburzenia świadomości czy
znaczny wzrost częstotliwości oddechów oznaczają wejście w drugie
stadium choroby, wymagające hospitalizacji. Chorzy leczeni są za pomocą terapii tlenowej, mogą także
wymagać terapii przeciwzakrzepowej. Właśnie wtedy leczy się ich też
przeciwwirusowym remdesiwirem
oraz ewentualnie osoczem uzyskanym od ozdrowieńców.
Trzecie stadium covidu to „burza
cytokinowa”, czyli nadmierna reakcja układu odpornościowego na
obecność wirusa. Pobudzające go
cytokiny działają wtedy również na
tkanki organizmu, niestety, w niszczycielski sposób.
W czwartym stadium choroby
dochodzi do ostrej niewydolności
oddechowej i pacjent wymaga już
leczenia na OIOM, bo może być
konieczne zastosowanie wentylacji
mechanicznej. Dwa najcięższe stadia
choroby dotykają najczęściej seniorów, ponieważ proces starzenia negatywnie wpływa na działanie układu
immunologicznego.
Nie martwmy się jednak na zapas:
w kwietniu media informowały, że
z covidu wyleczył się stulatek (pacjent
szpitala MSWiA w Warszawie), w maju chorobę pokonała zaś 103-latka.
Najstarszym ozdrowieńcem świata,
a właściwie ozdrowieńczynią, pozostaje 113-letnia Hiszpanka.
Zatem – byle do szczepionki!

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

fot. Krzysztof ŻuczKowsKi, ViPHoto/East NEws, DawiD zucHNowicz/agENcja gazEta
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Ewa Smolińska-Borecka
Dochodzi siódma, poranek w przeddzień Święta Niepodległości. Jedni
myślą o swoim jutrzejszym występie
w roli patriotów na ulicach Warszawy. Drudzy zebrali się pod centrum
krwiodawstwa i krwiolecznictwa
na warszawskiej Saskiej Kępie. Nikt
z oczekujących nie ma biało-czerwonej naszywki na rękawie ani orła
na bluzie. Nikt nie mówi, że jest patriotą, chociaż swoją postawą jasno
to zaświadczają. Przychodzą tu od
kilkunastu albo kilku lat, regularnie
lub sporadycznie. Niektórzy są po
raz pierwszy. Z powodu pandemii do
honorowych dawców krwi dołączyli
ozdrowieńcy, którzy przeszli zakażenie
koronawirusem. Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami oni i tylko
oni mają w sobie taką moc, że za każdym razem, kiedy oddadzą osocze,
mogą pomóc trzem chorym na
COVID-19 w krytycznym stanie.
Pierwszy ozdrowieniec jest zapisany na godz. 7.30. To Milena,
33-latka wyglądająca jak dziewczynka, szczupła i wiotka. Kilka
minut wcześniej pojawiła się Barbara, wysoka i postawna 29-latka.
Też ozdrowieniec, ale bez zapisu.
Przyszła, bo wygospodarowała
trochę czasu. Tylko trochę, więc
patrzy nerwowo na zegarek. Liczy,
że jednak dziś odda osocze.

Faza pobierania i oddawania

Dawcy osocza
Coraz więcej ozdrowieńców zgłasza się
do centrów krwiodawstwa, chcąc nieść
pomoc chorym na COVID-19
Jak twierdzi dr Wojewoda, na
każde 100 telefonów do centrum
w sprawie możliwości oddania osocza jedynie 10 osób zaprasza się na
ul. Saską na pobranie. Z tych 10 na
różnym etapie także mogą odpaść kolejne osoby. Bo od dawców wymaga
się dobrego zdrowia. A nie wszystko
udaje się ustalić w czasie rozmowy
telefonicznej z dr Anną Ćwiakowską,
która kwalifikuje ozdrowieńców do
pobrania krwi.

Joanna Wojewoda: Standardowo pobie-

ramy 600 ml osocza, które jest dzielone
Niektórzy o osoczu słyszeli
na trzy porcje po 200 ml.
w szkole, ale dawno o tym zapomnieli. Teraz stało się ono jednym
z najmodniejszych słów. Oznacza
– Bardzo ważne jest ustalenie, jaki
i nadzieję, i poświęcenie, i miłość do
czas upłynął od ustąpienia objawów
ludzi. Osocze jest jednym ze składCOVID-19 lub zakończenia izolacji
ników krwi. Stanowi 55% jej obję– wyjaśnia dr Wojewoda. – Dawtości. Samo osocze w 91% to woda.
ca musi być osobą zdrową. Chodzi
Uzyskuje się je z krwi dawcy metodą
o bezpieczeństwo osocza, bo elimiplazmaferezy. Pozostałe składniki krwi
nacja wirusa może nie być całkowicie
wracają do organizmu dawcy.
zakończona. Dlatego za ozdrowień– Standardowo pobieramy 600 ml
ców uznajemy osoby dopiero 18 dni
osocza, które jest dzielone na trzy
od zakończenia izolacji albo 28 dni od
ustąpienia objawów. Takie są rekoporcje po 200 ml każda – wyjaśnia
mendacje WHO i Rady Europy.
Joanna Wojewoda, kierownik Działu
Po przyjściu do centrum potencjalDawców i Pobierania Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczny dawca jest szczegółowo przepytynictwa w Warszawie. – Zabieg trwa
wany przez dr Ćwiakowską, wypełnia
ankiety z drobiazgowymi pytaniami,
od 30 do 40 minut. Jest faza pobiezostaje od niego pobrana krew do
rania i faza zwrotu. Trzeba wykonać
badania. Z rozmowy i ankiet można
kilkadziesiąt takich faz, żeby uzyskać
600 ml osocza.
się dowiedzieć, czy nie cierpi na cho18 PRZEGLĄD
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roby, które wykluczają go jako dawcę,
np. ma padaczkę i przyjmuje leki albo
przeszedł zawał serca. Z badania krwi
może zaś wyniknąć, że ma zbyt niski
poziom hemoglobiny albo zbyt wysoką leukocytozę. Takie osoby nie będą
mogły oddać osocza.
Jak często się zdarza, że ktoś, kto
był w stanie krytycznym z powodu
zakażenia koronawirusem i otrzymał
osocze ozdrowieńca, wyzdrowiał?
W centrum nie mają takich danych.
– Takie leczenie nadal jest traktowane
jako eksperyment medyczny – informuje dr Wojewoda. – Bazowaliśmy
na doświadczeniach z innych krajów. Dotyczyły one zakażeń innymi
wirusami SARS, wirusami ptasiej
grypy czy eboli. Dopiero po paru latach i po wielu takich przetoczeniach
będziemy mogli wyciągnąć wnioski
dotyczące leczenia covidu. Dotychczasowe kilkumiesięczne obserwacje
wykazują, że podanie osocza jest skuteczne. Osocze dostarcza przeciwciał,
które wytworzył pacjent po przechorowaniu covidu. Możemy je podać
choremu, który nie zdążył jeszcze
ich wyprodukować.
Leczenie osoczem zostało dołączone do procedur obowiązujących
na oddziałach zakaźnych jako leczenie równoważne. Średnio do stacji
przy ul. Saskiej wpływają zamówienia
dla 30 pacjentów dziennie. I średnio
dziennie pojawia się 30 dawców osocza. Zainteresowanie jego oddawaniem rośnie w Warszawie. Jest moda
na pomaganie.
Wszystkie porcje osocza niemal
natychmiast są wysyłane do szpitali.
Niemal, bo osocze po pobraniu jest
poddawane różnorodnym procedurom. – Na przykład dezaktywacji
patogenów, bo trzeba zniszczyć bakterie, wirusy czy pierwotniaki – mówi
dr Wojewoda. – Trwa to kilka godzin.
Sprawdza się też, czy liczba przeciwciał jest odpowiednio duża, by osocze
uznać za lek. Jeśli okaże się, że jest
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Średnio w centrum krwiodawstwa
na ul. Saskiej pojawia się 30 dawców
osocza dziennie.
Po decyzji o zakwalifikowaniu do
zabiegu Milena dostaje żeton na kawę z automatu albo 200 ml soku.
Decyduje się na cappuccino. Ledwie
dopija kawę, już musi iść na pierwsze
piętro, gdzie mieści się druga poczekalnia przed salą pobrań. Kiedy stamtąd zejdzie, za jakieś 30 albo 40 minut,
szatniarka wręczy jej pudełko z dziewięcioma czekoladami. Ale nikt tu nie
przychodzi z powodu czekolad.

Sami młodzi

zbyt mała, zostanie ono wykorzystane choćby u chorych z zaburzeniami
krzepliwości krwi.
Jeśli osocze ma odpowiednią
liczbę przeciwciał, dawca zostanie o tym poinformowany i zaproszony na dwa kolejne pobrania,
w odstępie tygodnia.

Dzielna, choć wiotka
W poczekalni ponad 20 osób.
Głównie dawcy pełnej krwi, mniej
dawców płytek, najmniej ozdrowieńców. Każdy ozdrowieniec na początek
trafia do dr Anny Ćwiakowskiej, która
staje się jego przewodnikiem w centrum. Milena już oddała krew do badania i czeka na wynik. Barbara, która
przyszła bez zapisu, wstępnie została
zakwalifikowana do oddania osocza.
Ale będzie musiała poczekać.
Z dr Ćwiakowską trudno porozmawiać. Ciągle pędzi, a to z jednym
ozdrowieńcem, a to z drugim. Milena czeka na kolejne procedury, ma
chwilę na rozmowę. Dlaczego zdecydowała się oddać osocze? Patrzy
zdziwiona – dla niej odpowiedź jest
oczywista. – Skłoniła mnie do tego
chęć pomocy, po prostu, a także poczucie odpowiedzialności. Chorowałam na covid pod koniec września.
Do tej pory mam osłabiony węch
i smak, nie wiem, czy kiedykolwiek
je odzyskam. U mnie przebieg choroby był łagodny. Najpierw przez
jeden dzień miałam podwyższoną temperaturę i lekki ból gardła.
Fot. KRZYSZtoF ŻUCZKoWSKI

Myślałam, że to zwykłe przeziębienie.
Te objawy ustąpiły, więc przestałam
się nimi przejmować. A tydzień później straciłam węch i smak. To był dla
mnie sygnał, że może chodzić o covid. Zgłosiłam się do lekarza. Chorowałam w domu. Każdemu życzę,
żeby – jeśli miałby chorować – przechodził to zakażenie jak ja.
Zaczęło się od spotkania w gronie
kilku znajomych. Cztery dni potem
Milena i inni jego uczestnicy mieli objawy, które mogły zaniepokoić. Wtedy
się okazało, że jedna z dziewczyn jest
zarażona covidem. – U mnie w rodzinie zakażenie przeszła też mama, ale
bezobjawowo – opowiada Milena.

Dr Anna Ćwiakowska rozpoznaje dawców osocza, których już dziś
przyjęła w gabinecie, po oczach. Rozgląda się po poczekalni i wyłuskuje
osoby, które są pod jej opieką, czyli
ozdrowieńców. – Ja pana szukam,
a pan tu sobie siedzi – mówi z wyrzutem do młodego mężczyzny. I zaraz
go porywa do kolejnego etapu procedury kwalifikacyjnej.
Na oddanie osocza czeka Łukasz
Karaszkiewicz. Ma 32 lata. Dlaczego
tu przyszedł? – Cały czas są informacje, że brakuje osocza – wyjaśnia.
– Niektórzy znajomi też chorowali
w tym samym czasie, bo razem byliśmy na spotkaniu towarzyskim i razem się zaraziliśmy. Spotkanie było
w sierpniu, do końca sierpnia chorowałem, równocześnie z narzeczoną,
która też wtedy ze mną była. Przebywaliśmy w domu. Ona przechodziła

Za ozdrowieńców uznajemy osoby dopiero 18 dni
od zakończenia izolacji albo 28 dni od ustąpienia objawów.
– Dowiedziała się po fakcie, bo zrobiła
sobie test i wyszło, że ma przeciwciała. Ale to nie z powodu mamy zdecydowałam się oddać osocze, ale dlatego, że jeżeli jest coś, w czym mogę
pomóc, to pomagam. Zwłaszcza że
w tym przypadku nie kosztuje mnie
to absolutnie nic poza czasem, jaki tu
spędzę. Oddawałam kilka razy krew,
ale nie bywam tu regularnie. Pozostałych znajomych, którzy zarazili się na
tym samym spotkaniu, będę zachęcać, by byli dawcami.
Milena pracuje zdalnie. Ale zgłosiła
przełożonemu, że chce oddać osocze.
Nawet był zadowolony. Jej korporacja zachęca do tego ozdrowieńców.

chorobę bezobjawowo, ja znosiłem ją
ciężko, ale obyło się bez szpitala. Dla
mnie choroba była szokiem, bo nigdy
nawet na grypę nie chorowałem.
Łukasz dziś idzie do pracy na popołudnie, więc nie musiał nikomu
zgłaszać, że pójdzie oddać osocze.
– Już wiele razy oddawałem krew –
wyjawia. – Na przykład kiedy chorował mój tata.
Aleksandra Katana i Rafał Kalinowski mają po 26 lat, są znajomymi
i przyszli razem. Aleksandra właśnie
skończyła wypełniać kolejną ankietę
i ma wolną chwilę. Jak wcześniejsi
rozmówcy bagatelizuje wagę decyzji o oddaniu osocza. – Sytuacja jest
30.11-6.12.2020
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kiepska, nie tylko w naszym kraju. Jeśli
można komuś pomóc, warto to zrobić.
Ja przeszłam chorobę lekko. Chorowałam w październiku. Na decyzję duży
wpływ miała mama. Ona codziennie
czyta prasę i tam trafia na wezwania
do oddawania osocza. Jestem honorowym dawcą, zazwyczaj oddaję pełną
krew. Czy może się okazać, że nie ma
przeciwciał? Jestem przekonana, że
mam. Te przeciwciała to również dla
mnie bezpieczeństwo.
I tak oto znalazła się dziś na Saskiej.
Aleksandra wykonywała testy prywatnie. Kiedy trzy kolejne testy były ujemne, wiedziała, że wyzdrowiała. Jej kolega Rafał nie finansował sam testów,
korzystał z jednego, jaki zaoferował
mu NFZ. W rezultacie nie uchwycił
momentu, kiedy wyzdrowiał. Dlatego
dr Ćwiakowska nie mogła na razie podjąć decyzji o pobraniu od niego osocza.
– W przypadku decyzji o pobraniu
osocza chodzi o czas, który upłynął
od ustąpienia objawów – mówi Rafał.
– Każdy przypadek i każda osoba jest
indywidualnie rozpatrywana. Chodzi
o to, żeby organizm zdążył wytworzyć
przeciwciała. Ja wykonałem jedynie
test, który zweryfikował, że byłem osobą zakażoną.
Aleksandra i Rafał wzięli dzień urlopu, żeby przyjść do centrum i oddać
osocze. Ona za chwilę przejdzie do
drugiej poczekalni, on będzie musiał
jeszcze poczekać. Ale jest pewien, że
też dziś odda osocze.

Tak niewiele potrzeba
Hubert Kmieć z poczekalni przez
szklane drzwi obserwuje ozdrowieńca podłączonego do aparatury. Widok
z jednej strony budujący, z drugiej stresujący. Kiedy widzi się rurki wyprowadzające krew i te, które ją z powrotem
wprowadzają do krwiobiegu, robi się
nieswojo. Hubert ma 29 lat i jest wykładowcą wyższej uczelni. Czy się boi?
– Nie, jestem honorowym dawcą
krwi – wyjaśnia. – Chorowałem na covid pod koniec sierpnia. Wtedy też zachorowała moja ówczesna narzeczona,
teraz żona, i wiele osób z jej rodziny,
m.in. rodzice, siostra, brat, dziadek,
a potem dołączyły chrzestna i ciocia.
W mojej rodzinie zachorowała tylko
mama. Musiała leżeć w szpitalu, miała
zapalenie płuc, ale respirator nie był potrzebny. Wspólnie z rodziną narzeczonej
zdecydowaliśmy, że razem będziemy
chorować w jej domu rodzinnym, żeby

nie zarażać innych osób. W sumie było nas dziewięcioro. Po wyzdrowieniu
wzięliśmy ślub. Nie tak sobie wyobrażaliśmy nasze wesele, ale trudno.
Hubert sam zdecydował o oddaniu
osocza. Sądzi, że żona, choć też jest
ozdrowieńcem, nie zostanie dawcą, bo
ma osłabioną odporność. Musi przerwać rozmowę, bo właśnie wyczytywany jest jego numer. Przez szklane drzwi
widać, jak lokuje się na fotelu, a personel podłącza go do maszyny.
Roman Gąsiorowski ma 32 lata. Też
czeka na swoją kolej. – Chorowałem na
przełomie lipca i sierpnia. Spędziłem
trzy tygodnie na kwarantannie w warunkach domowych, natomiast badałem się w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Nie miałem poważniejszych
objawów: duże osłabienie, utrata smaku i węchu, silne bóle mięśni. Nie miałem kaszlu ani gorączki. To trwało około
tygodnia. Ale smak odzyskałem dopiero po miesiącu. To ciekawe, że miałem
kontakt z wieloma osobami: w pracy,
w domu, w samochodzie, więc kiedy okazało się, że zachorowałem, aż
30 osób robiło test wymazowy. Byłem
zaskoczony – nikogo nie zaraziłem!
Na pytanie, dlaczego zdecydował się
oddać osocze, uśmiecha się. Dla niego
to jasne: – Wśród znajomych mam
przypadki ciężkiego przechodzenia choroby. Wcześniej oddawałem krew, więc
dlaczego teraz nie miałbym oddać osocza, skoro jest bardzo potrzebne. O tym
się mówi i pisze. To pocieszające, że
tak niewiele potrzeba, by uratować
kilka osób.
e.borecka@tygodnikprzeglad.pl
PS 24 listopada w prestiżowym magazynie medycznym „The New England
Journal of Medicine” ukazał się artykuł
z wnioskami z badań przeprowadzonych między majem a sierpniem tego
roku w 12 ośrodkach w Argentynie.
Wzięło w nich udział 333 pacjentów,
228 otrzymało 500 ml osocza ozdrowieńców, a 105 placebo. Badania nie
potwierdziły, że osocze ozdrowieńców
wpływa na poprawę zdrowia chorych
na COVID-19. Dokładny wniosek jest
następujący: zastosowanie terapii osoczem oprócz standardowego leczenia pacjentów z ciężkim zapaleniem
płuc wywołanym przez COVID-19 nie
zmniejszyło śmiertelności ani nie poprawiło innych wyników klinicznych
w 30. dniu w porównaniu z placebo.
Ma więc rację dr Wojewoda, że leczenie osoczem wymaga dalszych badań.

