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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

PROF. GRZEGORZ W. KOŁODKO, 
były wicepremier
Gorbaczow pomylił się niczym Kolumb. 
O co innego mu chodziło, a co innego 
z tego później wyniknęło.
„Rzeczpospolita”

ED WONG, 
amerykański popularyzator nauki
Wirus tysiąc razy mniejszy od kurzu 
powalił najpotężniejsze państwo świata
„Forum”

CYTATY

Gdy mówią o historii, zawsze kłamią

Spadkobiercy szmalcowników, kolaborantów i bandy-
tów mordujących i okradających Polaków, Żydów, 
Rosjan, Słowaków i kogo tylko się dało piszą swoją 

wersję historii. Jaką? Widzimy i słyszymy. Corocznego 
gloryfikowania „żołnierzy wyklętych” przez zna-
nych z prawdomówności polityków prawicy 
nie mącą fakty. Odsłanianiu kolejnych tablic 
pamiątkowych towarzyszą peany niezłom-
nego prezydenta na cześć niezłomnych 
„wyklętych”. I opowieści Morawieckiego 
o bohaterskich czynach własnej rodziny.

Ci dwaj, gdy mówią o historii, za-
wsze kłamią. Duda potrafił powiedzieć, 
że w każdym polskim lesie byli po wojnie 
„prawdziwi patrioci”. Prezydent udaje, że 
nie wie, że ofiarami tych „patriotów” byli wiej-
scy nauczyciele, geodeci dzielący ziemię między 
bezrolnych chłopów, sołtysi, kobiety i dzieci. Wychwala 
„wyklętych”, a w pogardzie ma miliony Polaków, którzy 
odbudowali kraj z ruin.

Z rąk „wyklętych” zginęły po wojnie 5143 osoby. Co 
powinno zmuszać każdego człowieka, a nawet polityka, 
do głębszej refleksji. Bo przecież jeśli są ofiary, to muszą 
też być sprawcy. Jak można pogodzić wiedzę o brutalnej 

śmierci 187 dzieci w wieku do 14 lat ze składaniem hołdu 
ich mordercom? Znane są miejsca, gdzie dochodziło do 
zbrodni. Ofiary mają imiona i nazwiska. Niestety, nie mają 
nawet skromnych tabliczek na murze ani kamienia na polu 

czy w lesie, gdzie dopadła je śmierć.
Słowa wygłaszane 1 marca są zamierzoną ma-
nifestacją. Niemądrą. Ideologicznie zacietrze-

wioną. Kłamstwem kwestionującym nawet 
ich, IPN-owskie, opracowania. A pomysł, by 
nominacje generalskie powiązać z „żołnie-
rzami wyklętymi”, jest głupotą upokarzającą 
tych oficerów.

Kiedy PiS czciło swoich bohaterów: 
„Ognia”, „Burego”, „Łupaszkę”, „Bohuna” i in-

nych, bandytów mających na sumieniu wiele 
cywilnych ofiar, w tym kobiety i dzieci, to rodziny 

zamordowanych opłakiwały swoich krewnych.
Nie pamiętam, by był w PiS choć jeden sprawiedliwy, 

który pochylił się nad cierpieniami tych ludzi. Politycy 
weszli w rolę spadkobierców „wyklętych”, a nie ich ofiar. 
Jednym tchem wymieniają postacie tak skrajnie różne jak 
„Bury”, „Łupaszka” i „Ogień” oraz gen. August Fieldorf 
„Nil” czy rtm. Witold Pilecki. Przecież to oczywista para-
noja. I plugawienie pamięci faktycznych bohaterów.
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  Legendarna armia 
Gdyby Tomasz Greniuch korzystał 

w swoich badaniach „naukowych” z mo-
ich wspomnień z lat powojennych jako 
źródła informacji, mam nadzieję, że nie 
powstałaby jego rozprawa doktorska 
zatytułowana „Chrystus za nas, my za 
Chrystusa”. 

W maju 1945 r. moja rodzina zamieszkała w Czechowicach-
-Dziedzicach (wówczas były to oddzielne miejscowości) przy 
Rynku nr 1, w domu Mikołajczyków (rodziców późniejszego 
dziennikarza Edwarda). Nie było tu jeszcze polskiej szkoły, gdy 
syn Mieczysława Łaszczuka, zamordowanego przez hitlerow-
ców harcmistrza, organizował drużynę harcerską, do której od 
razu wstąpiłem. Jedynym zadaniem drużyny było wówczas ma-
szerowanie w niedzielę do kościoła na mszę. (…) 

Jako harcerz co kilka tygodni otrzymywałem z miejscowej 
komendy milicji „wezwanie” do udziału w uroczystym pogrzebie 
kolejnego zamordowanego milicjanta lub działacza politycznego. 
Byli to mało ważni ludzie, rangi gminnej, chyba nigdy powiato-
wej. „Wezwania” na pogrzeb podpisywał sam komendant – po-
czątkowo Zimmermann, później Zamorski (nie wiedziałem, że to 
ta sama osoba), co mi bardzo pochlebiało. (…) 

Pewnego razu nasza drużyna spotkała się na cmentarzu 
z bardzo liczną delegacją górników kopalni Silesia w Dziedzi-
cach. Chowano wtedy przewodniczącego rady zakładowej tej 
kopalni Józefa Szczotkę i jego żonę, zamordowanych przy użyciu 
granatu. W tej delegacji był mój ojciec. Znany mi jako twardy 

górnik, zadziwił mnie swoim poruszeniem śmiercią szefa rady 
zakładowej. Opowiadał mi o jego zapobiegliwości w sprawach 
bytowych górników, w tamtym czasie niemal dramatycznych.

Mam nadzieję, że gdyby bohaterowie Greniucha wiedzieli,  
kogo mordują, nie daliby temu „naukowcowi” pretekstu do 
stworzenia tak podniosłego hymnu: „Legendarna armia Pod-
ziemnej Polski, w której tysiące chłopców i dziewcząt w swej 
młodości i entuzjazmie, zapalonych idealizmem i wiarą, szły do 
walki, a tarcze ryngrafów z Matką Bożą chroniły ich młode piersi 
przed wrogą kulą”. A prezydent Andrzej Duda nie mógłby mia-
nować pośmiertnie majorem i odznaczyć Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski dowódcy tej „legendarnej armii” z po-
wiatu bielskiego, Henryka Flamego.

 Tadeusz Kucharski

 Zapis TVN na PRZEGLĄD
TVN, Polsat... to nie są media wolne, 

ale prywatno-biznesowe. Nie są wolne od 
presji oglądalności, chęci zysku, a więc 
dostosowują ofertę do masowego odbior-
cy i jego poziomu. W tym są rzeczywiście 
wolne. Część czerpie zyski z reklam, raczej niemałe, ale za do-
stęp do atrakcyjnych treści zwykły odbiorca musi zapłacić – ze-
wsząd ma być dochód. Trudno dopatrywać się w tym wszyst-
kim wolności – to jest biznes i tyle. Być może wolnych mediów 
w ogóle nie ma? 

Piotr Krzeszewski

FOT. JAKUB PORZYCKI 

Pielgrzymka chasydów na grób cadyka Dawida Bidermana w Lelowie. Żydzi z całego świata co roku przez kilka 
dni modlą się, tańczą i śpiewają. Autor zdjęcia, Jakub Porzycki, został nominowany do tytułu Fotoreportera Roku 
i nagrodzony w kategorii Kultura i obyczaje w konkursie Stowarzyszenia Fotoreporterów.



Duńczyk o Macierewiczu
Co się dzieje? Kto by się spodziewał, 
że tygodnik braci Karnowskich „Sie-
ci” tak potraktuje Antoniego Macie-
rewicza? Zwłaszcza że Macierewicz 
ma do dyspozycji „Gazetę Polską” 
i może się odwinąć. Nie bacząc na 
to, „Sieci” opublikowały niezwykle krytyczny tekst Duńczyka Glen-
na Jorgensena. A to przecież nie byle kto. Przez osiem lat był człon-
kiem podkomisji badającej katastrofę smoleńską. I – co na prawicy 
dużo ważniejsze – jest mężem reżyserki Ewy Stankiewicz. Tej od 
zamachu na samolot.
Co mówi Jorgensen? Że Macierewiczowi brakuje kompetencji, że 
doprowadza sprawy do absurdu. Że komunikaty, które wygłasza, są 
najeżone błędami i wręcz niezgodne z prawdą. Że Macierewicz two-
rzy wrogów, miesza rzeczy istotne z błędnymi, oszukuje partnerów 
itd. Uf! Toż to obraz intryganta i patologicznego kłamcy.

Z kamerą przez życie
Skoro transmisja ze ślubu Jacka Kur-
skiego z Joanną Klimek była w „Wia-
domościach”, to pewnie przyjście na 
świat ich córki też zostanie pokazane. 
A później chrzest i kolejne etapy. Aż do 
momentu, gdy prezes TVP przejdzie do 
korpusu byłych prezesów. 

Cieszmy się więc tym, co widzimy. Czyli piękną, bo dojrzałą miło-
ścią. Pan Jacek, lat 55 i troje dzieci, i pani Joanna, lat 48 i dwóch 
synów, nie są debiutantami. Wręcz odwrotnie. Drugi ślub kościelny 
rozwodników w Łagiewnikach to ewenement. Nawet jak na ela-
styczność polskiego Kościoła. Niełatwo będzie to przebić. Chyba 
że namówią prezesa Kaczyńskiego, by wszedł do rodziny i został 
ojcem chrzestnym córki. Transmisja murowana.

Dyrdymały Kalety
Jak ten czas leci. Pięć lat minęło od obiecanek 
dojnej zmiany, że ustawą zakończy reprywa-
tyzacyjną przestępczą reprywatyzację kamie-
nic. W ustawę nikt już nie wierzy. Gangsterka 
ciągle górą. Przybyło niestety ofiar, które po-
traciły mieszkania. Tylko obiecywacze porobili 
kariery. Patryk Jaki jako europoseł kosi euro. 
A jego następca, Sebastian Kaleta, kosi jako przewodniczący komi-
sji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. I jako wicemi-
nister sprawiedliwości. Jako poseł od Ziobry też. I co za to wszyst-
ko dostajemy? Hucpiarskie dyrdymały. Bo nawet taki Kaleta musi 
rozumieć, że bez ustawy jego opowieści to kłamliwa propaganda.

Plus na zero
Nasz czytelnik, który pożegnał się z siecią Plus, bo mu chcieli 
wcisnąć w ramach premii za wieloletnią wierność nowy telefon 
droższy niż na Allegro, dostał przesyłkę z Polkomtela. Wypasiona 
koperta i faktury. Zdziwił się, bo wszystko zapłacił. Ale jeszcze bar-
dziej zdziwiła go kwota na fakturze. Do 04.03.2021 ma zapłacić 
0,00. Biedne lasy. Biedna poczta. I biedny pracownik/pracowniczka 
Polkomtela, który(a) tak się nabiedził(a).
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30% najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 
znajduje się w Polsce.

Po pięciu latach od decyzji o powołaniu Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na 
Rakowieckiej realne są tylko koszty. Na płace idzie 
co roku 700 tys. zł, a na utrzymanie tego niebytu 
w 2020 r. poszło 2,2 mln zł. W tym roku będzie to 
prawie 7 mln zł.

W 2018 r. 36% osób w wieku 25-34 lata mieszka-
ło z rodzicami. Więcej mężczyzn (43%) niż kobiet 
(29%). Chyba nikt nie powie, że teraz jest lepiej?

Piotr Schab, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, 
odmówił przywrócenia sędziego Tulei do orzekania. 
Nie, bo nie – i co mu zrobicie?

Tomasz Duklanowski, autor licznych ataków na 
marszałka Senatu w TVP i TVP Info, zasłużył na duży 
awans. Z reportera na zastępcę redaktora naczelne-
go Radia Szczecin.

Polska Fundacja Narodowa sfinansowała film 
o 11-letnim Mateuszku (Morawieckim), który obalił 
„imperium zła” i wyrósł na świetnego przywódcę. 
Za ten kuriozalny wygłup zapłacili polscy podatnicy.

Mamy 580 samochodów na 1000 mieszkańców, ale 
30% ma ponad 20 lat, a 73% powyżej 10 lat.

257,6 mld zł, czyli 57,9 mld euro, dostanie Polska 
z budżetu UE na wsparcie gospodarki w ramach Kra-
jowego Planu Odbudowy.

Elżbieta Podleśna, Anna Prus i Joanna Gzyra-Iskan-
dar, które w 2019 r. rozlepiły wokół kościoła w Płoc-
ku wlepki z Matką Boską w tęczowej aureoli, zostały 
w pierwszej instancji uniewinnione. 

Sędzia Igor Tuleya ma immunitet sędziowski i cały 
czas może orzekać. Tak uznał Sąd Apelacyjny w War-
szawie w składzie sędzia Marzanna Piekarska-Drążek, 
przewodnicząca, oraz Dorota Tyrała i Przemysław  
Filipkowski.

Ponad 400 tys. egzemplarzy „Wiedźmina” Andrzeja 
Sapkowskiego sprzedano w zeszłym roku w Rosji.

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe określiło 
datę budowy jednej z prawdopodobnych rezydencji 
Mieszka I na lata 936-985. Palatium miało charakter 
pałacowo-sakralny.

Jagoda Grondecka została laureatką nagrody me-
dialnej Pióro Nadziei przyznawanej przez Amnesty 
International za działania na rzecz praw człowieka.

Lubiatowo i Żarnowiec to lokalizacje rozpatrywane 
w związku z budową pierwszej polskiej elektrowni 
atomowej. A wystarczyło kontynuować prace nad 
planowaną już w latach 70. elektrownią w Żarnowcu.

FOT.  YOUTUBE (3)



Czy Polacy powinni mieć prawo wyboru 
rodzaju szczepionki na COVID-19?

DR GRAŻYNA CHOLEWIŃSKA,
mazowiecki konsultant wojewódzki  
w dziedzinie chorób zakaźnych

Nie znam kraju w Europie, w którym pacjent może wybrać, 
jakim preparatem na wspomnianą chorobę chce zostać zaszcze-
piony. Rozważania na temat takiej możliwości nie mają sensu, bo 
dostęp do tych szczepionek determinują odgórne systemy ich dys-
trybucji i moce przerobowe producentów. Poza tym mówimy o na-
rodowym programie, w ramach którego państwo, zgodnie z moż-
liwościami, mimo dramatycznych niedoborów na rynku zdobywa 
i finansuje obywatelom profilaktykę zdrowotną. W tej sytuacji 
można się zaszczepić albo nie zaszczepić, ale nie ma co kaprysić. 
Kontekst jest bowiem zupełnie inny niż w przypadku tzw. szczepień 
zalecanych, gdzie dostępnych jest po kilka płatnych preparatów. 
I wówczas tłumaczymy pacjentowi czy rodzicowi dziecka, że  
np. szczepionka A zabezpiecza od razu przed kilkoma chorobami, 
ale jest znacznie droższa od B – i niech sam podejmie decyzję.

DR HAB. DOROTA KARKOWSKA,
Fundacja Ius Medicinae, kancelaria Karkowska & Orzechowska

Pacjent powinien mieć zagwarantowaną realizację prawa do 
informacji o następstwach zastosowania u niego wyrobu me-
dycznego czy produktu leczniczego – wypływa to z jego prawa 
do bezpieczeństwa, do poszanowania godności i innych podsta-
wowych praw obywatelskich. Abyśmy mogli podejmować świa-
dome decyzje, powinno nam się jasno tłumaczyć, jakie są różni-
ce w składzie szczepionki Pfizera i firmy AstraZeneca, dlaczego 

w przypadku tej drugiej częściej zdarzają się reakcje alergiczne 
itd. Medycy uspokajają, że wedle ich obecnej wiedzy obie są 
bezpieczne, ale trzeba tłumaczyć, dlaczego są bezpieczne, by pa-
cjenci wiedzieli, co dostaje się do ich organizmu. W przestrzeni 
publicznej brakuje takich informacji. Być może decydenci uznali, 
że sama konieczność powszechnych szczepień dla wspólnego 
dobra zwalnia z obowiązku informowania, co zawiera szczepion-
ka i jak działa. A przecież brak rzetelnych i przekazanych zrozu-
miale informacji to woda na młyn twórców teorii spiskowych. 
Ja mogłam się zwrócić do osoby o odpowiedniej wiedzy, ale nie 
każdy ma takie szczęście. Dopiero gdy wysłuchałam wyjaśnień, 
moje lęki opadły i poddałam się szczepieniu, do którego byłam 
uprawniona jako przedstawicielka zawodu medycznego.

DR MAGDALENA KOZELA,
Instytut Zdrowia Publicznego,  
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Docelowo pacjenci powinni mieć możliwość wyboru, tak jak 
w przypadku szczepień na inne choroby. Jednak na froncie wal-
ki z epidemią, kiedy zależy nam, aby jak najszybciej uodpornić 
jak najwięcej osób, trzeba szczepić tym, co jest. Oczywiście nie 
oznacza to dowolnych preparatów, jedynie te, których bezpie-
czeństwo i skuteczność zostały potwierdzone w wiarygodnych 
badaniach naukowych i mają akceptację Europejskiej Agencji 
Leków. Wybór zostawmy na czas, kiedy sytuację uda się opa-
nować – obecnie większą wartością jest dążenie do odporności 
zbiorowiskowej. Walka z epidemią rządzi się swoimi prawami.
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Marek Czarkowski

Kiedy niemal co tydzień dostaje-
my informacje o opóźnieniu dostaw 
szczepionek od kolejnych zagranicz-
nych koncernów, nie sposób dojść do 
wniosku, że powinniśmy produkować 
je w Polsce, na przykład na licencji.  
Powodów jest kilka, do rozstrzygnię-
cia są kwestie, kto powinien podjąć 
się produkcji, ile ma to kosztować 
i jak to zrealizować.

PO CO?
O tym, że nasz kraj powinien mieć 

nowoczesną fabrykę szczepionek, 
w kręgach akademickich mówiono 
od dawna. W 2013 r. w udzielonym 
portalowi Nauka w Polsce wywiadzie 
„Po co nam własne szczepionki?”, 
prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja z In-
stytutu Biochemii i Biofizyki PAN mó-
wił, że kraj powinien mieć zabezpie-
czenie w postaci własnego potencjału 
produkcyjnego. Bo to daje lepszą po-
zycję negocjacyjną w razie epidemii.

28 lutego br. w wywiadzie dla 
Polskiej Agencji Prasowej premier 
Mateusz Morawiecki stwierdził: „Ko-
nieczne jest zainwestowanie w bu-
dowę fabryk lub linii produkcyjnych 
szczepionki w Polsce. Jesteśmy na 
to przygotowani. Odbudowa siły 
polskich firm farmaceutycznych to 
jeden z priorytetów na najbliższe la-
ta. Zwłaszcza na początku epidemii 
widzieliśmy, w jakiej pułapce znalazła 
się niemal cała Europa ze względu na 
outsourcing produkcji leków czy wy-
robów medycznych do państw azja-
tyckich. Tego błędu w przyszłości nie 
możemy powielać”.

Premier wskazał źródło finansowa-
nia – środki pochodzące z Krajowe-
go Planu Odbudowy, który zostanie 
sfinansowany z pieniędzy unijnych. 
Mamy otrzymać 23,9 mld euro do-
tacji i ponad 34 mld euro pożyczek. 

Orientacyjny koszt budowy fabryki 
szczepionek – zdaniem rządu – to za-
ledwie 250 mln zł.

Prawie nie zdarza nam się chwalić 
Mateusza Morawieckiego, lecz tym 
razem chapeau bas! Powinniśmy 
mieć taką fabrykę! Bo tylko tak bę-
dziemy mieli szansę skutecznie obro-
nić się przed kolejną pandemią. Lecz, 
jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach.

Premier w cytowanym wywiadzie 
wspomniał, że krajowe firmy farma-
ceutyczne gotowe są zaangażować 
się w wytwarzanie szczepionki prze-
ciw SARS-CoV-2. Nie powinno to 
dziwić, gdyż spółka, która na zlecenie 
rządu będzie budowała taką fabrykę 
lub instalowała linie technologiczne, 
otrzyma potężny zastrzyk gotówki. 

KTO?
Od kilku miesięcy krążyły po War-

szawie wieści o dialogu rządu z bran-
żą farmaceutyczną. 13 listopada ub.r. 
premier Morawiecki z przedstawi-
cielami koncernu Pfizer rozmawiał 
o dostawach szczepionki do Polski. 

Podobne rozmowy prowadził wice-
premier Jarosław Gowin. Ostatnie 
spotkanie odbyło się 3 marca br. 
Uczestniczyli w nim m.in. biochemik 
i prezes Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej prof. Maciej Żylicz, biolog, spe-
cjalista w zakresie wirusologii oraz 
prof. Krzysztof Pyrć, prof. Marcin 
Drąg, chemik, laureat Nagrody Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej, a także 
przedstawiciele branży farmaceutycz-
nej. Temat – produkcja szczepionki 
i leków na COVID-19 w Polsce. 

Jeśli wicepremier Gowin chciał 
mieć wpływ na decyzje o podziale 
środków na ten cel, to może o tym 

zapomnieć. Bo gdy krajowi koryfe-
usze w dziedzinie chemii, biologii 
i nauk medycznych dyskutowali z Ja-
rosławem Gowinem, inny wicepre-
mier, Jacek Sasin, brał byka za rogi. 

17 lutego br. w wywiadzie dla 
Polsat News przyznał, że produkcja 
szczepionki w Polsce – w odróżnieniu 
od konfekcjonowania – to kwestia lat. 
– W produkcję potrzeba zainwesto-
wać ok. 3 mld zł – ocenił. A 1 mar-
ca br. w „Salonie politycznym Trójki” 
oświadczył, że Polska obecnie ma 
jedną poważną firmę farmaceutycz-
ną, którą jest spółka skarbu państwa 
Polfa Tarchomin. – Polski przemysł 
farmaceutyczny przez ostatnich 
30 lat był rozprzedawany, niszczo-
ny – grzmiał Sasin – ale rząd dąży 
do odbudowy polskiego przemysłu 
farmaceutycznego!

Uchylił też rąbka tajemnicy, mó-
wiąc, że w maju w Polfie Tarchomin 
rozpocznie się montaż linii do am-
pułkowania szczepionek, a jesienią 
zakład będzie gotowy do ich rozle-
wania. Słuchacze Trójki dowiedzieli  
się, że firma prowadzi rozmowy 

na ten temat z dwoma zachodnimi 
koncernami. Nieoficjalnie może cho-
dzić o Pfizera i AstręZenecę. Sasin 
napomknął, że choć dziś Polfa Tarcho-
min nie mogłaby się podjąć produkcji 
szczepionki, to po wnikliwych anali-
zach, przy pełnej determinacji i decy-
zji kierunkowej byłoby to możliwe.

A ponieważ prawdziwa władza po-
lega na posiadaniu możliwości dzie-
lenia publicznych pieniędzy, pozycja 
Sasina jest o niebo lepsza od pozycji 
Gowina. Gdyby dzisiaj miała zapaść 
decyzja, gdzie zostanie wybudowana 
nowa polska fabryka szczepionek, to 
z pewnością w Tarchominie. Obecnie 

Orientacyjny koszt budowy fabryki szczepionek 
to – zdaniem rządu – zaledwie 250 mln zł.

Polska musi mieć 
fabrykę szczepionek
Tylko tak będziemy mogli się obronić 
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Polfa jest modernizowana, a rząd postrzega 
tę spółkę jako jedną z kluczowych. 20 grudnia 
2019 r. premier Morawiecki podjął decyzję 
o dokapitalizowaniu tego zakładu 200 mln zł. 
Jeśli otrzyma jeszcze 250 mln zł albo więcej, 
to na rozlewnię szczepionek, o której wspo-
mniał Sasin, wystarczy.

ZA ILE?
To pytanie nurtuje wielu. Zadeklarowane 

przez rząd ćwierć miliarda złotych to za mało. 
Lecz nawet gdyby miała kosztować miliard, 
i tak przy spełnieniu pewnych warunków by-
łaby to opłacalna inwestycja. Zapewniłaby 
Polakom większe bezpieczeństwo i uchroniła 
gospodarkę przed groźnymi wstrząsami. Ile 
zatem mogłaby kosztować? 

– Oczywiście trzeba będzie ponieść wydat-
ki na wyposażenie techniczne, budynki i in-
ne środki trwałe, lecz najistotniejsi są ludzie 
– mówi dr Maciej Wieczorek, prezes spółki 
Celon Pharma, współzałożyciel i akcjonariusz 
biotechnologicznej spółki Mabion SA.

3 marca br. podpisała ona umowę z ame-
rykańską firmą Novavax Inc w sprawie pro-
dukcji serii technicznej antygenu do NVX-
-CoV2373 oraz serii testowej, jak podano 
w komunikacie, „kandydata na szczepionkę 
przeciw COVID-19”. Na początku lutego Eu-
ropejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła 
proces dopuszczenia szczepionki do obrotu. 
Nasz kraj zakontraktował 8,4 mln dawek.

Umowa to duży sukces polskiej spółki. Po-
jawiły się głosy, że szczepionka Novavaksu 
będzie produkowana w Polsce. – Rozłożony 
na lata koszt, jaki ponieśliśmy, budując Ma-
bion, z pewnością był wyższy niż 250 mln zł. 
Lecz nie w tym rzecz. Największym kapita-
łem są pracownicy, bez których nie osiągnę-
libyśmy pozycji, jaką mamy. Biotechnologia 
jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną. 
Wręcz rewolucyjną. Nie tylko my potrzebuje-
my specjalistów. A oni kosztują – podkreśla 
prezes spółki Celon Pharma.

Na pytanie, jak ocenia rządowy pomysł bu-
dowy w Polsce fabryki szczepionek, dr Maciej  
Wieczorek odpowiada: – W Europie toczy się 
ożywiona debata na temat potrzeby unieza-
leżnienia się od dostawców substancji czyn-
nych oraz innych komponentów do produkcji 
leków z Chin i Indii. Jestem przekonany, że to, 
co robimy, temu właśnie służy. Mogę zapew-
nić, że Mabion ma dziś zdolność produkcji 
antygenu z wykorzystaniem technologii re-
kombinacji białka, które może być użyte ja-
ko szczepionka przeciw COVID-19. Myślę, że 
pomysł budowy fabryki szczepionek będzie 
ewoluował. Nie uważam, by wszystko zosta-
ło już przesądzone. Także jeśli chodzi o koszt 
inwestycji. Lecz o szczegóły należałoby pytać 
przedstawicieli administracji rządowej. 

Fabryka koncernu AstraZeneca we francuskiej Dunkierce.

Fabryka Pfizera w Puurs w Belgii.

Fabryka firmy BioNTech w Marburgu w Niemczech.

FOT.  AFP/EAST NEWS, REUTERS/FORUM (2)
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Na Węgrzech rząd Viktora Orbána 
podjął decyzję, by w kraju urucho-
miono produkcję własnych prepara-
tów przeciw COVID-19. Mają powstać 
Narodowa Fabryka Szczepionek oraz 
Narodowa Fabryka Szczepionek prze-
ciw Koronawirusowi. Ta druga zosta-
nie ulokowana w Debreczynie i ma 
się zająć produkcją szczepionki opra-
cowanej przez tamtejszy uniwersytet. 
Pierwsze dawki mają zejść z linii pro-
dukcyjnej pod koniec 2022 r. Plano-
wany koszt inwestycji to ok. 152 mln 
euro, czyli ponad 680 mln zł. 

W maju 2020 r. szwajcarska spółka 
Lonza Technologies podpisała umo-
wę z amerykańską firmą biotech-
nologiczną Moderna Therapeutics, 
dotyczącą współpracy przy produk-
cji szczepionki przeciw COVID-19 
z wykorzystaniem technologii mRNA. 
W głównym zakładzie firmy w miej-
scowości Visp w kantonie Valais miały 
powstać trzy nowe linie produkcyjne, 
każda o wydajności 100 mln dawek 
rocznie. Koszt – 210 mln franków 
szwajcarskich, czyli ok. 860 mln zł. 
Termin realizacji – osiem miesięcy, za-
miast ponad dwóch lat przy projekcie 
tej wielkości. – Wszystko będzie go-
towe do produkcji pierwszych dawek 
w grudniu – zapewnił kierownik zakła-
du Torsten Schmidt. I było. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę ta-
lenty organizacyjne obecnej ekipy 
rządzącej, to budowa polskiej fabryki 
szczepionek będzie kosztowała po-
datników grubo ponad miliard złotych  
i potrwa kilka lat. 

JAK?
Wbrew opiniom polityków PiS 

o konieczności odbudowy w Polsce 
przemysłu farmaceutycznego, ten 
ma się nie najgorzej. Niestety, jest 

prywatny, co w oczach rządzących 
stanowi okoliczność obciążającą. 
Jesteśmy liczącym się europejskim 
producentem leków generycznych. 
Lecz produkcja nowoczesnych szcze-
pionek to poważne wyzwanie, kosz-
towne i ryzykowne. Zdaniem przed-
stawicieli branży farmaceutycznej 
przed wybuchem pandemii balan-
sowała ona na granicy opłacalności. 
Dlatego nad Wisłą od lat praktycznie 
nie wytwarzano szczepionek. Jedy-
nie Biomed Lublin oferował i nadal 
oferuje własny specyfik przeciwgruź-
liczy BCG 10.

Wiosną zeszłego roku Komisja Eu-
ropejska oraz rządy Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych, chcąc za-
chęcić koncerny farmaceutyczne do 
szybkiego opracowania szczepionek 
przeciw COVID-19 i ograniczyć po-
noszone przez nie ryzyko finansowe, 

zaoferowały liczone w miliardach 
dolarów i euro kontrakty na dosta-
wy. Mimo że dopiero rozpoczynano 
badania kliniczne i nikt nie miał pew-
ności, czy szczepionki Moderny, Pfi-
zera, CureVacu, AstryZeneki, Johnson 
& Johnson bądź Novavaksu okażą się 
skuteczne i bezpieczne dla pacjentów. 

Decyzja o budowie fabryki szcze-
pionek w Polsce wiąże się także z ry-
zykiem finansowym. Żadna rodzima 
firma farmaceutyczna nie dysponuje 
dziś odpowiednią technologią. W grę 
wchodziłby jedynie zakup licencji. 
Na razie gotowość jej udostępnienia 
zadeklarowali rosyjscy producenci 
Sputnika V i koncern AstraZeneca. 
Sytuacja pewnie zmieni się za kilka 

miesięcy, gdy w Europie zarejestro-
wane i dopuszczone do obrotu zosta-
ną szczepionki innych producentów, 
co zaostrzy konkurencję. Rząd Mo-
rawieckiego mógłby zorganizować 
konkurs lub przetarg, którego zwy-
cięzca otrzymałby środki na zakup 
licencji i linii technologicznej do pro-
dukcji szczepionki przeciw COVID-19.  
Tylko co będzie, jeśli wygra  firma 
prywatna?

3 marca br., w trakcie wspomnia-
nego już spotkania wicepremiera 
Gowina z naukowcami i przedstawi-
cielami przemysłu farmaceutycznego, 
padła propozycja, by rząd zamiast na 
budowę fabryki przeznaczył fundusze 
na ośrodek naukowy, który podjąłby 
badania nad bakteriami i wirusami 
oraz prace nad technologiami pro-
dukcji szczepionek, które potem tra-
fiałyby do przemysłu.

Wydaje się jednak, że najlepszym 
rozwiązaniem jest to, co chcą ro-
bić Węgrzy – ośrodek naukowo-ba-
dawczy i fabryka szczepionek. Dziś 
w pewnym sensie próbuje to realizo-
wać spółka Mabion, która z zapowie-
dzianym 40-milionowym wsparciem 
ze strony rządowego Polskiego Fun-
duszu Rozwoju znalazła amerykań-
skiego partnera. 

Obawiam się jednak, że zapowie-
dzi premiera Morawieckiego budowy 
fabryki szczepionek i odbudowy ro-
dzimego przemysłu farmaceutyczne-
go skończą się tym, co zwykle. Środki 
na zakup linii produkcyjnej oraz licen-
cji na produkcję szczepionek otrzyma 
Polfa Tarchomin. Za jakiś czas z pew-
nością uruchomi produkcję, która 
okaże się niezbyt konkurencyjna wo-
bec szczepionek importowanych. Na 
koniec z informacji Najwyższej Izby 
Kontroli opinia publiczna dowie się, 
że szczepionki Sasina kosztowały nas 
bardzo dużo.

Czy po doświadczeniach z rato-
waniem przemysłu stoczniowego, 
planach produkcji nad miliona sa-
mochodów elektrycznych, budowy 
100 tys. mieszkań stać nas na kolejne 
rozczarowanie? 

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Naszemu Przyjacielowi i Autorowi „Przeglądu”

prof. Andrzejowi Werblanowi
serdecznie współczujemy po stracie Żony

prof. Lidii Werblan
Wyrazy głębokiego żalu kierujemy do Córki Hanny i Bliskich

Jerzy Domański, Paweł Dybicz, Robert Walenciak

Krajowe firmy farmaceutyczne gotowe są zaangażować się 
w wytwarzanie szczepionki przeciw SARS-CoV-2.
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Beata Igielska

Mamo, przepraszam cię, chciałam 
się zabić – płacz w telefon. Jest wie-
czór, 1 marca. Droga z Warszawy do 
Gdańska. Licealistka rzuca się pod 
samochód, kierowca odbija w ostat-
niej chwili. Delikatne draśnięcie. 
Gwałtowne hamowanie. Kilka sa-
mochodów w ostrej kolizji. Dym 
i smród, obawa, że coś wybuchnie. 
Dziewczyna siada na poboczu.

„Zatrzymujemy się. Żona, peda-
gog szkolny, rozmawia z nastolatką, 
głaszcze ją i trzyma za rękę, bierze 
telefon, żeby poinformować matkę, 
że obrażenia są raczej niewielkie. Ale 
nie pozwala dziewczynie wstać, boi 
się o stan jej nóg. Matka – prawie 
zawał. Ja pocieszam kierowcę sa-
mochodu. To starszy pan, około sie-
demdziesiątki, któremu przed chwilą 
świat spadł na głowę. Dzwonię do je-
go dzieci, bo w takim stanie nie może 
prowadzić auta”, relacjonuje na Face-
booku świadek próby samobójczej. 
Na miejscu pojawiają się pogotowie, 
policja, straż pożarna.

„Mamo, jeśli moje życie ma tak 
wyglądać, to ja nie chcę żyć”, oznaj-
mia Mikołaj, 15-latek o szerokich 
horyzontach, laureat wielu olimpiad 
przedmiotowych. „Nie widzę sen-
su uczenia się w tych warunkach”, 
stwierdza. Rodzice robią wszystko, 
żeby go wyrwać z tego stanu. Ponie-
waż jest nastoletnim mistrzem spor-
tu, jedzie na mistrzostwa Polski. To 
go ustawia do pionu na kilka tygodni. 
Ostatnio do rodziców: „Jak długo 
można żyć przez internet?”.

Dagmara, lat 13, kilkakrotnie traci 
przytomność. Ratownicy z pogotowia 
za każdym razem długo przywracają 
ją do życia. Diagnoza: nerwy, brak 
kontaktu z rówieśnikami. Na to nie ma 
leków. Dagmara zawsze była świetną 

uczennicą, otrzymywała stypendium 
wójta. Teraz więc siedzi przed kom-
puterem całe dnie. Gdy pierwszy raz 
straciła przytomność, pan od wuefu 
kazał zrobić 6 tys. kroków i przysłać 
zrzut ekranu smartfonu. Dagmara mi-
mo wyczerpania wyszła z psem. Ten 

jej uciekł. Padła na ulicy. Zauważyła to 
matka. Żałuje, że wywierała na córkę 
niesamowitą presję – zmuszała ją do 
poprawiania nawet czwórki z plusem. 
Zorganizowała młodej wypad z kole-
żankami do galerii handlowej, dostały 
po 100 zł, żeby mogły wydać, na co 
chcą. Dziewczynka trochę stanęła na 
nogi. Na jak długo?

Obrabowano ich  
z rytuałów młodości

„Z młodzieżą – dramat. Im sia-
da psychika. Nic im się nie chce. 

Nawet wrócić do szkoły. Rwą im 
się przyjaźnie i znajomości. Jestem 
wychowawczynią II klasy. Do szkoły 
chodzili pół roku, zaczęli się zgry-
wać, czuć jak klasa. Potem pół roku 
na zdalnym. Świadectwa dostali do 
ręki, w reżimie sanitarnym. Na za-

kończeniu roku uczennica, 
17-latka, zapytała, czy mo-
że się do mnie przytulić. Za 
nią poszli inni. Oni się do 
siebie tulili! Od września 

sześć tygodni w reżimie sanitarnym, 
w salach śmierdzących odkażaczem. 
I w stanie zawieszenia, ale względnie 
normalnie. Znów zaczęli się wdrażać. 
A potem ciach i zdalne. A za chwilę 
III klasa i koniec, bo moi uczniowie są 
po gimnazjum. Nawet jeśli wrócą do 
szkoły, nie będzie to klasa, ale gru-
pa obcych sobie ludzi. Obrabowano 
ich z rytuałów młodości. Wycieczek 
nie ma, wyjść nie ma, studniów-
ki nie ma. Poczucia przynależności 
nie ma. Wspólnoty przeżyć, wspól-
nych wagarów, interesów, żartów 
z nauczycieli nie ma. Klasy I w ogóle 

Jak długo można żyć przez internet?

Chcę się zabić – jak wielu rodziców słyszy to od dzieci 
uczących się zdalnie?

ZDALNA NAUKA 
jak więzienna izolatka
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nie poznały się. Znam wszystkie 
imiona i nazwiska uczniów, ale nie 
potrafię skojarzyć z twarzami, bo 
nie zmuszamy do włączania kamer. 
Gdy więc słyszę od urzędników, 
jak świetnie idzie nauczanie online, 
krew mnie zalewa”. To list od polo-
nistki z dobrego liceum w podłódz-
kiej miejscowości. „Moja najstarsza 
córka jest w liceum. Ma zaburzenia 
nastroju, problemy ze snem”, pisze 
z kolei zrozpaczony ojciec.

Na świecie szkoły są ostatnim 
miejscem, które się zamyka, i pierw-
szym, które się otwiera. Ale nie 
w Polsce. Gdy praktycznie w całej 
Europie szkoły były otwarte już od 
kwietnia czy maja, polskie dzieci sie-
działy samotnie przed komputerami 
(patrz ramka). Do niedawna młodzi 
od 13. do 18. roku życia siedzieli 
do godz. 16 w domach. Chyba sam 
diabeł podpowiedział rządzącym ten 

pomysł na rozwiązanie pandemicz-
nych problemów.

„Zdalne nauczanie? W więzieniu 
kara izolatki jest uznawana za najcięż-
szą z możliwych”, wytyka czytelnik 
w liście do redakcji. Podkreśla pro-
blem uczniów, którzy przez zdalne 
nauczanie wypadli z systemu.

W Polsce całkiem niedawno 
możliwe było kompletne rozwalenie 
systemu opartego na gimnazjach, 
a teraz nie jest możliwe takie prze-
organizowanie szkół, aby pozwolić 
dzieciom na normalny rozwój. Gdy 
rząd zamyka restauracje czy sklepy 
meblowe, od razu są protesty. Dla-
czego nasze społeczeństwo z rów-
nym oddaniem nie broni własnych 
dzieci? Przecież po wrześniowym 
powrocie do szkoły okazało się, że 
niektóre maluchy mają regres roz-
wojowy, zapomniały, jak się czyta 
albo trzyma ołówek.

Już w zestawieniu Eurostatu 
z 2014 r. pod względem samobójstw 
wśród młodych Polska z 209 sa-
mobójstwami zajęła drugą pozycję 
w Europie. W roku 2020 zanotowano  
2085 prób samobójczych podejmo-
wanych przez osoby w wieku 7-24 la-
ta, w 456 przypadkach były to próby 
skuteczne. Z powodu samobójstwa 
co roku umiera kilka klas szkolnych.

Badania nauki zdalnej przeprowa-
dzone przez prof. Jacka Pyżalskie-
go pokazały, że kilkanaście procent 
uczniów ze względu na brak wsparcia 
w domu bardzo boleśnie doświad-
czyło konsekwencji obecnej sytuacji. 
Połowa mówi, że pogorszyły się ich 
relacje z rówieśnikami. Jest tylko nie-
wielka grupa zadowolonych – to dzie-
ci lękowe i wycofane. Siedząc przed 
komputerem, utwardzają pancerz lę-
ków. Będzie go trudno skruszyć.

Efekt piżamy

Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog 
społeczny, trener biznesu, w rozmo-
wie z PRZEGLĄDEM (nr 5/2021) ra-
dziła: „Zamiast łazić w piżamie, ze 
zmierzwionymi włosami, wstańmy 
rano, jakbyśmy szli do biura, zróbmy 
pełny makijaż, włóżmy biurowy strój 
i dopiero siądźmy do pracy. Wielu 
osobom efekt piżamy szkodzi”.

Krystyna Janda w Radiu Nowy 
Świat w audycji Elizy Michalik: „Żal 
mi moich wnuczek. Od godz. 8 do 
15 w piżamie, w łóżku z laptopem. 
Potem snują się nieprzytomne”.

Zapominamy, że my, dorośli, 
mamy ukształtowane mechanizmy 
obronne, młodzi je dopiero kształ-
tują. Uczą się, że można spędzić 
cały dzień z laptopem w łóżku, 
opracowując coraz lepsze tech-
niki ściągania. Mama 16-letniego 
Krzyśka (iloraz inteligencji 140, 
kłopoty z rówieśnikami i ze szkołą, 
w związku z czym wylądował w nie 
najlepszym liceum): „Budzi się, włą-
cza laptop, by mieć odhaczoną 
obecność, idzie spać. Motywacja  
do nauki zerowa”.

Paweł Lęcki, polonista z Sopotu, 
którego na Facebooku obserwuje 
55 tys. osób, od dawna w postach 
alarmuje, że największym proble-
mem edukacji zdalnej jest psy-
chologia. W przypadku nauczy-
cieli – mówienie do ikonek. Gdy 
nauczyciel odpala się na kamer-
ce, nie patrzy na te ikonki, tylko na 

• W Norwegii szkoły funkcjonują normalnie. Z wyjątkiem Oslo, gdzie w lutym 
podjęto decyzję o zamknięciu szkół i basenów w związku ze wzrostem zachorowań. 
Ale zamyka się tylko te szkoły podstawowe, gdzie pojawiły się zakażenia. Przez całą 
jesień i zimę dzieci chodziły do szkół również w Oslo. W oddalonym zaledwie 30 km 
od Oslo Drøbak szkoły i baseny działają, bo w tej gminie jest mało przypadków 
COVID-19.
• W Danii w ubiegłym roku po Wielkanocy wróciły do szkół klasy I-V. Miesiąc 

później – klasy VI-IX. W czerwcu został oficjalnie przedstawiony raport pokazujący, 
że start szkół nie miał żadnego wpływu na pandemię, współczynnik zakażania wręcz 
spadał, dopóki ludzie nie zaczęli wyjeżdżać na wakacje. Od sierpnia duńscy ucznio-
wie znów normalnie chodzili do szkół. Zamknięto je tydzień przed świętami Bożego 
Narodzenia. 8 lutego wróciły klasy I-IV. W sześciomilionowej Danii wykonuje się 
160 tys. testów dziennie. 
• W Niemczech sytuacja zależy od landu, ale też od dyrektorów szkół, którzy mają 

dużą autonomię. Podjęto wszelkie działania, aby szkoły pozostały otwarte tak długo, 
jak się da. W listopadzie 2020 r. Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury zaleciła, 
by w regionach szczególnie dotkniętych pandemią przejść z systemu nauczania tra-
dycyjnego na system zmianowy lub mieszany. Szkoły zostały zamknięte 18 grudnia. 
Rodzice, którzy nie byli w stanie zapewnić opieki dzieciom, mogli je posyłać do szkoły 
do 22 grudnia. Obecnie np. w Nadrenii Północnej-Westfalii do szkół chodzą uczniowie 
przygotowujący się do matury. Od 8 marca rząd federalny pokryje koszt jednego 
szybkiego testu na koronawirusa w tygodniu dla każdego obywatela.
• We Francji we wrześniu dzieci normalnie ruszyły do szkół. W październiku za-

mknięto zaledwie 24 spośród 61,5 tys. szkół i 199 spośród 528,4 tys. klas, w listo-
padzie – 5 szkół i 7 klas, w grudniu – 10 szkół i 123 klasy. Teraz, po lutowych feriach, 
dzieci wróciły do szkół. Rządowe komunikaty: absolutnie nie będziemy zamykać 
szkół. Dyrektorzy liceów mają dużą autonomię. 
• W Wielkiej Brytanii od marca do września 2020 r. był home shooling. Od 

września do końca października uczniowie podstawówek chodzili do szkół. Szkoły 
średnie były zamknięte, chodziły tylko dzieci rodziców pracujących w kluczowych 
dla gospodarki zawodach. W listopadzie, mimo lockdownu, podstawówki nadal były 
czynne do Bożego Narodzenia. Od stycznia uczniowie byli w domu. Teraz wracają do 
szkół, ale ci ze średnich mają być testowani trzy razy tygodniowo. 

Nauka szkolna w Europie
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siebie, kontroluje, jak wygląda, czy 
dobrze mówi. A przecież w realu 
nauczyciel widzi drugiego człowie-
ka. Gdy choć jeden uczeń włączy 
kamerkę, od razu mówi się do ko-
goś. Uczennica Lęckiego: „Pokój 
stał się przestrzenią mojego życia. 
Tam pracuję, jem, śpię, oglądam 
seriale”. „Tak się nie da funkcjono-
wać. To są podstawowe problemy 
edukacji zdalnej i żadnymi kursami, 
szkoleniami, żadną nauką kolejnych 
narzędzi ich nie wyeliminujemy”,  
konkluduje polonista.

Do tego dodajmy ogromną nie-
spójność rządowych komunikatów. 
Minister edukacji i nauki Przemysław 
Czarnek 25 lutego mówił: „Powrót 
starszych roczników do szkół przy 
obecnej dynamice zakażeń jest nie-
realny. Raczej trzeba martwić się, 
czy młodsze roczniki nie będą mu-
siały wrócić do domu”. A sześć dni 
wcześniej, 19 lutego: „Przecież gdy-
by uczniowie rzeczywiście transmi-
towali koronawirusa, to ich rodzice 
i domownicy byliby chorzy na covid 
i byliby w izolacji, a oni sami byliby 
na kwarantannie. Nie są na kwaran-
tannie, chodzą do szkoły”.

Minister ponadto każe młodym 
ludziom konfrontować się z wzor-
cami z przeszłości, jakby kiedyś 
wszyscy młodzi byli powstańcami 
warszawskimi albo roznosili ulotki 
Solidarności. Dziewczynkom wytyka 
otyłość. Zajął się też światłem Ewan-
gelii. Jak ma znaleźć czas, by zająć 
się realnymi problemami młodych?

Minister od samotności

W Japonii Tetsushi Sakamoto zo-
stał pierwszym na świecie ministrem 
od samotności. Stanowisko stworzo-
no z powodu wzrostu liczby samo-
bójstw w czasie pandemii. W Polsce 
sondaż przeprowadzony przez Kan-
tar pokazał, że w ubiegłym roku co 
dziesiąty obywatel zerwał kontakt 
z bliską osobą, a z bratem lub siostrą 
co siódmy. W grupie wiekowej 15- 
-17 lat co piąty badany stracił kontakt 

z bliską osobą, a spośród tych mię-
dzy 18. a 24. rokiem życia co siódmy. 
Jednocześnie polskie dzieci jeszcze 
potrafią spotkać się, pójść do gale-
rii, obejrzeć wspólnie film. Nikt więc 
nie powoła ministra od samotności. 
Nikogo nie interesuje, że „psycholog 
w szkole jest luksusem, większym 
niż basen w ogrodzie. (...) Skoro nie 
można szybko trafić do publicznej 
ochrony zdrowia psychicznego, mło-
dy człowiek mógłby chociaż pójść 
i pogadać ze specjalistą w szkole. 
Cóż. Nie każdy musi mieć basen przy 
swoim domu”. To znowu Lęcki.

„Przed chorobami, złym nastro-
jem chronią nas zwłaszcza dobre 
relacje społeczne w realnym świe-
cie. Dodatkowo badania pokazują, 
że wysiłek fizyczny już pół godziny 
trzy razy w tygodniu przez kilka mie-
sięcy wspomaga leczenie depresji. 
Tak samo jak właściwa dieta i dobry 
sen. Nasz umysł musi także mieć 
wyzwania, żebyśmy mogli dobrze 
się czuć. Tych wszystkich rzeczy 

w dużej mierze zostaliśmy pozbawie-
ni. Zwłaszcza nastolatki. Przez zdalną 
naukę są zazwyczaj samotne, mają 
zaburzony rytm dnia, mało okazji do 
kontaktu ze światem. Wiele z nich 
uciekało z domu przed różnego ro-
dzaju przemocą, krytyką czy odrzu-
ceniem. Teraz muszą w nim zostać. 
Mamy więc bardzo niedobrą mie-
szankę”, wylicza dr Artur Kołakow-
ski, psychiatra z poradni Poza Sche-
matami. „W mojej ocenie dopóki 
nastolatki nie wrócą do normalnego 
życia, nie będą mieć kontaktów z ró-
wieśnikami, raczej niewiele może się 
zmienić. Obserwuję, że dla wielu mo-
ich pacjentów leczenie i psychotera-
pia w połączeniu z izolacją i samot-
nością to jedynie walka, by nie było 
gorzej. Nastolatki zmagające się z lę-
kiem są zadowolone, że mogą unikać 
trudnych dla nich sytuacji czy relacji, 
gdy nie muszą wychodzić z domu. 
Niestety, kiedy coraz bardziej unika-
my realnego życia i spotykania się 
z innymi, nasz lęk zaczyna mieć cały 
nasz świat dla siebie. Obawiam się, 
że wielu młodych ludzi będzie miało 
problem z powrotem do normalnego 
funkcjonowania, kiedy to już stanie 
się możliwe”, dodaje Kołakowski.

Dzieci muszą wrócić do szkół 
w pierwszym możliwym terminie, 
gdy tylko krzywa zakażeń zacznie 
opadać! To wołanie w końcu ktoś 
musi usłyszeć. Co z tego, że prze-
trwamy pandemię biologicznie, sko-
ro będziemy ostro zaburzeni i chorzy 
fizycznie, bo stres sprzyja chorobom. 
Lekarstwo nie może być groźniejsze 
od choroby.

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl

Ludwik Stomma – pamiętamy

Trudno uwierzyć, że już minął rok. 7 marca 
2020 r. odszedł prof. Ludwik Stomma – an-
tropolog kultury, historyk, autor książek i felie-
tonista. Na łamach PRZEGLĄDU przez ponad 
sześć lat w cyklu „Sherry brandy” ukazało 
się przeszło 150 Jego felietonów, w których 
zaprzeczał tzw. prawdom oczywistym, z zapa-
łem niszczył stereotypy i zastane przekonania. 

Pisał o Polsce i Polakach, wiele razy krytycznie, ale zawsze z troską, bo zależało mu 
na tym, jak o naszym kraju mówią w Europie. Bolało Go, że prawica i IPN zakłamują 
polską historię, zwłaszcza tę z okresu PRL. Do wszystkiego miał dystans, jaki daje spoj-
rzenie znad Sekwany. Wielka postać, wielki erudyta, z ogromną wiedzą i urzekającym 
ciepłem. Bardzo przydałaby się teraz Jego mądrość.

SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

7-12 lat: 29 prób samobójczych, 1 zgon (2019 r.: 46 prób, 4 zgony)
13-18 lat: 814 prób samobójczych, 106 zgonów (2019 r.: 905 prób, 94 zgony)
19-24 lata: 1242 próby samobójcze, 349 zgonów (2019 r.: 1226 prób, 360 zgonów)

Źródło: Komenda Główna Policji

Pokój stał się przestrzenią 
mojego życia. Tam pracuję, 
jem, śpię, oglądam seriale.

FOT. SHUTTERSTOCK, KRZYSZTOF  ŻUCZKOWSKI


