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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Demony pandemii

K

z liczby konferencji prasowych i występów w mediach
rządowych. Jeśli jako społeczeństwo nie chcemy mieć tak
wielu ofiar śmiertelnych, to nie możemy bez końca tolerować przypadkowych ludzi, którzy na nas eksperymentują.
I nawet nie uczą się na własnych błędach.
Po roku życia z pandemią wiemy, że prostego powrotu
do tych czasów, jakie pamiętamy, nie będzie. Świat bardzo się zmienił. A co z nami? Jak się zmieniliśmy? Mało
o tym wiemy. Coraz więcej statystyk, analiz, badań i porównań, ale gdy je czytam, mam wrażenie, że ciągle daleko nam do pełnej wiedzy.
Każda i każdy z nas od roku niesie swój osobisty bagaż.
Coraz cięższy. Są w nim liczne demony. Obawy o przyszłość. Samotność. Bezradność.
Przeżywamy pandemię na swój sposób. Im bliżej grupy wysokiego ryzyka, tym więcej stresu i smutku. Nadzieją na odmianę są szczepienia. A że jest ich mniej niż
chętnych, rząd ma usprawiedliwienie bałaganu i ciągłej
improwizacji. Polacy są przyzwyczajani do tego, że mogą
liczyć głównie na siebie. Ale taki stan nie będzie trwał długo. Bo i po co komu taka władza? Bezradna i zajmująca
się głównie sobą.

BĄKOWSKI

iedy będzie normalnie? Właśnie mija rok, jak o to
pytamy. Niestety, ciągle brakuje odpowiedzi. Niewiele wiemy my, potencjalne ofiary wirusa. Co
gorsza, nie za dużo wiedzą także liderzy Unii Europejskiej
z całą jej machiną. I to jest gigantyczny problem. Bo przecież jesteśmy zdani na to, co i jak zrobią politycy.
A w Polsce są to ludzie o wyjątkowo skromnej wiedzy
i małym doświadczeniu w zarządzaniu skomplikowanymi
procesami. Wiadomo, że kryzysy są wpisane w nasze życie. Że były i są nieuchronne. Dlaczego więc dobrowolnie powierzamy nasze życie i przyszłość kolejnym ekipom
amatorów, którzy nie potrafią temu sprostać? A oni, skoro
im pozwalamy, czerpią z władzy pełnymi garściami. Nie
biorąc odpowiedzialności za własne czyny i efekty rządów. Ukuto nawet takie bałamutne określenie: odpowiedzialność polityczna. W polskich realiach oznacza to hulaj
dusza, piekła nie ma – pełną bezkarność.
Czy śmierć ponad 40 tys. ofiar pandemii też pójdzie na
konto fatum? Czy naprawdę nie można było wielu z nich
uratować? Ktoś przecież zarządza państwem. I nie są to
wolontariusze, tylko funkcjonariusze opłacani z budżetu. Rozliczmy więc ich z tego, za co odpowiadają. A nie

CYTATY
PROF. RAFAŁ MATYJA, politolog
W czasach Kongresu Liberalno-Demokratycznego Tusk był jawnie
antyklerykalny.
„Polska The Times”

IGOR TRACZ, mistrz świata
w wyścigach psich zaprzęgów
Najsłabszym ogniwem zaprzęgu jest
człowiek, więc ja muszę szczególnie
ciężko pracować, by dorównać psom.
„Angora”
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Nadużycia semantyczne

W interesującym felietonie prof. Jana Widackiego „Nadużycia
semantyczne” (PRZEGLĄD nr 6) zabrakło mi odniesienia do sankcjonującego wprowadzenie określenia „dziecko poczęte” orzeczenia nr K26/96 Trybunału
Konstytucyjnego. To w tym orzeczeniu omawiane nadużycia semantyczne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego.
Zdania odrębne trzech sędziów Trybunału dobitnie wskazały brak konstytucyjnych i traktatowych podstaw do takiego rozstrzygnięcia i zwracały uwagę
na jego ideologiczne (dominującego wyznania) uzasadnienie.
Czy orzeczenie grupy partyjnych nominatów pod wodzą pani
Przyłębskiej, tzw. Trybunału Konstytucyjnego, nie wynika bezpośrednio z orzeczenia wydanego przez Trybunał pod przewodnictwem pana Andrzeja Zolla? Czy protesty nie powinny być
odniesione do orzeczenia nie tylko pani Julii Przyłębskiej, ale
również pana Andrzeja Zolla?
Niezrozumiałe jest dla mnie całkowite pominięcie przez Trybunał Konstytucyjny oraz jego atrapę w ich orzeczeniach aspektu
praw kobiet. Dlaczego – przyjmując ideologiczne uzasadnienie
– wyraźnie nie zapisano, że po każdym stosunku, do momentu
potwierdzenia braku zapłodnienia lub urodzenia dziecka (poronieniu płodu), kobieta traci prawa człowieka i staje się wyłącznie
inkubatorem, który może ponieść konsekwencje przyczynienia
się do złego funkcjonowania tegoż inkubatora?
Na koniec pytanie retoryczne: czyimi funkcjonariuszami są
sędziowie wydający wspomniane wyżej orzeczenia, bo raczej
nie państwa polskiego?
Andrzej Tomasik

Zapis TVN na PRZEGLĄD

TVN zbiera owoce tego, co zasiała – przez
minione lata zwalczała lewicę z wielką determinacją, wmawiała ludziom, że popieranie
polityków tej opcji to obciach, wstyd i zdrada
narodowa (choćby mówili mądrze i robili coś dobrego). Liczyli
się wyłącznie neoliberałowie i postsolidarnościowcy. Zamiast
lewicy miejsce orędownika prostego ludu zajęło PiS ze swoim
500+. No i jest, jak jest... Wspaniała jest wielkoduszność lewicowego tygodnika wobec małostkowej TVN.
Anna Kremiec

1000 jolek

Z pewnością fani jolek zwrócili uwagę
w 8. numerze PRZEGLĄDU na piękną szatę graficzną jolki z zaakcentowaną liczbą
1000. Twórcy życzymy następnych równie ciekawych jolek z dającymi do myślenia hasłami i ku zabawie czytelników.
Dorota Kaczmarek

Uwaga na oszustów!

Zadzwonił do nas czytelnik z ważną informacją. Ktoś podszywa się pod redakcję PRZEGLĄDU i rozsyła SMS-y zawiadamiające o wygranej pieniężnej w naszej jolce oraz prosi o przekazanie danych. Redakcja rozlosowuje jedynie nagrody rzeczowe.
Gdyby otrzymali Państwo wiadomość o wygranej pieniężnej
z prośbą o podanie numeru konta i innych danych, w żadnym
razie nie należy tego robić. Lepiej skontaktować się z policją.

ZDJĘCIE TYGODNIA

Od szczęśliwego lądowania minął ponad tydzień. Zdaje się, że łazik Perseverance zadomowił się na Marsie. Jeszcze się
nie porusza, ale już rozgląda i przesyła na Ziemię zachwycające zdjęcia.
FOT. NASA/JPL-CALTECH/REUTERS/FORUM
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Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, trzykrotnie kandydująca
na urząd RPO z poparciem ponad 1,2 tys. organizacji,
zrezygnowała z kolejnych prób po hucpiarskim potraktowaniu jej przez polityków władzy. PiS konsekwentnie
rozwala wszystko, czego nie może obsadzić posłusznymi wykonawcami woli partii.
Z 29 zawodów, których brakuje w Polsce, zapotrzebowanie na cztery występuje w każdym województwie. To
pielęgniarki i położne, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy i mechanicy
sprzętu do robót ziemnych oraz spawacze.
Karpacz będzie po raz drugi gospodarzem Forum Ekonomicznego, które przez 29 lat odbywało się w Krynicy.
Anna Dymna otrzymała pierwszą w historii Nagrodę
im. Kazimierza Kutza, honorującą osoby, które odniosły
sukces w tych dziedzinach, w których był on aktywny.
Na dowodach osobistych wydawanych po 2 sierpnia br.
będą musiały być umieszczone zgodnie ze standardami
unijnymi odciski palców i podpis posiadacza.
Polski autobus elektryczny będzie produkowany w Solcu Kujawskim przez firmę ARP E-Vehicles.
Polska jest największym producentem malin w Unii
oraz piątym na świecie. Na powierzchni 29,3 tys. ha
w ubiegłym roku zbiory osiągnęły 116 tys. ton.

PRZEBŁYSKI
Pokazowe dojenie
Katecheta z Chełmży to kolejny odlot z sobiepańskiej ekipy Ziobry. I to jaki! Mariusz Kałużny, miernota nawet jak na sięgające podłogi
standardy Solidarnej Polski, puka spod dna.
35-latek z Pomorza zamienił uczenie religii na korzystanie z uroków
życia partyjnego obiboka. Na prawdziwe dolce vita. Czyli 90-metrowe mieszkanie za 750 zł i pensję wice-, a później dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu (!). Plus pensja posła Solidarnej Polski.
Kałużny jakoś wiąże koniec z końcem. I nie byłoby o czym pisać,
bo za dojnej zmiany tak po prostu jest, gdyby nie bezczelne rady,
jakich ten jegomość udziela młodym ludziom. „Nie wyciągajcie ręki,
tylko bierzcie się do roboty”. Jak on. Chytry wujek z fałszywą radą.

Ziobro płaci. I wymaga

Zanim przeczytacie ten tekst, partia Ziobry zdąży wydać kilkaset
złotych na promocję. I to będą wasze pieniądze. Co wynika z raportu prof. Tadeusza Kowalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzięki medioznawcy, który przekopał się przez
wydatki Ministerstwa Sprawiedliwości, wiemy,
że najczulszą opieką otacza ono kilka tytułów.
Szerokim strumieniem kasa płynie do braci Karnowskich. Ich tygodnik „Sieci” dostał w zeszłym
roku 4,1 mln zł. Z kolei tygodnik Lisickiego „Do Rzeczy” wzbogacił
się o 1,9 mln zł. Na czarnej liście Ziobry jest za to tygodnik Sakiewicza „Gazeta Polska”. Nie dostali nawet grosika.
Wśród gazet rekordzistą jest „Super Express”. 1,7 mln zł za ustawki
i słodzenie Ziobrze to godziwa opłata. Zwłaszcza jak się ją porówna
z „Naszym Dziennikiem”. Pupile Rydzyka skasowali 385 tys. zł.

Kandydat do pokuty
Na 64 mld zł szacuje się należności z VAT nieściągnięte w czasie rządów PiS od końca 2015 r. Nie ma woli
politycznej, systemu organizacyjnego ani wyspecjalizowanych kadr.
Andrzej Duda wybrany po demagogicznej kampanii
na prezydenta kolejny raz pokazał wyborcom, co go
najbardziej interesuje. Pałacyk w Wiśle, szusowanie na
nartach i wyjazd z zakorkowanego miasta tzw. korytarzem życia.
39,1 mld zł wydali Polacy na alkohol w 2020 r. Wychodzi ponad 1 tys. zł na głowę.
Rafał Milczarski, dyrektor PLL LOT, zwalnianie załogi wiąże z pozbywaniem się osób, które strajkowały
i krytykują jego politykę. W ramach zwolnień grupowych wypowiedzenie dostała Magdalena Gortat,
stewardesa, która wzorowo ewakuowała pasażerów
w czasie awaryjnego lądowania kpt. Wrony.
Dr Artur Górecki, współpracownik Ordo Iuris, został
pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki do spraw
programowych i podręczników. Jako cel pracy nauczyciela widzi „prowadzenie ucznia ku Bogu. A celem
ostatecznym jest życie wieczne”. No i wszystko jasne.
Na 7,5 tys. kopciuchów, które zinwentaryzowano
w bastionie PiS, Radomiu, w 2019 r. wymieniono
cztery (!).

Mamy pierwszego kandydata do ogłoszonej
przez o. Rydzyka Pokuty Rodzin. Takiego, który faktycznie ma za co przepraszać. Tomasz
Zdzikot, prezes Poczty Polskiej. Od czerwca.
Wcześniej wiceminister obrony narodowej. Pasował na planowane prezydenckie wybory korespondencyjne. A na Poczcie mógł się odkuć finansowo. To nie żart,
bo choć pracownicy Poczty Polskiej należą do najsłabiej wynagradzanych, prezes ma dwa razy tyle kasy co premier. Zdzikota można
nazwać panem od 500+ razy 10. A to ze względu na zwolnienia
pracowników. Najpierw poleciało 3 tys. etatów, a teraz dochodzi
kolejne 2 tys. Nie można jednak powiedzieć, że Zdzikot tylko kosi
(załogę). Prezes również ubogaca urzędy pocztowe. Za jego rządów
bardziej przypominają kapliczki gloryfikujące „wyklętych”.

Miliony Kowalskiego

Strzeżcie się darów z Opolszczyzny. Co polityk, to masakra. Patryk Jaki – wiadomo.
Tomasz Greniuch – od hajlowania. I Janusz
Kowalski, krzykacz i hucpiarz. „Veto albo
śmierć” to wizytówka człowieka, który był
już w sześciu partiach. Nie wybrzydza. Pasowało mu w PO i w PiS. Teraz jest u Ziobry. Tam, gdzie pojawiał
się Kowalski, zaczynał się polityczny syf: kłótnie i pyskówki. Żeby
się go pozbyć, PiS musiało rozwiązać struktury lokalne w Opolu.
Demagogia Kowalskiego przykrywa jego prawdziwą naturę. Milionera, który dorobił się wielkiej kasy. Był w zarządach wielkich
spółek skarbu państwa i w tłustych radach nadzorczych. W cztery
lata zarobił prawie trzy bańki. I pokazał, że pod kapeluszem wioskowego głupka siedzi cwany gracz biznesowy.
FOT. YOUTUBE (3), ARCHIWUM
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Czy skutkiem polityki IPN będzie
przybywanie fałszywych „wyklętych”?

WOJCIECH KONIECZNY,
senator PPS
Już można zaobserwować wzrost
liczby osób, które uważają się za
„wyklętych”, i nie jestem tym zaskoczony. Przypomina to sytuację
z czasów PRL, kiedy mówiono, że im
dalej od wojny, tym więcej zbowidowców, gdyż nawet po dekadach
ludzie zgłaszali się po różne świadczenia. Obecnie kult „żołnierzy wyklętych” jest przez instytucje publiczne budowany wszelkimi możliwymi
sposobami i znajdują się tacy, którzy
chcą pod niego w jakiś sposób się
podłączyć. Uważam to za bardzo złe
zjawisko. Cokolwiek by powiedzieć
o powojennym podziemiu antykomunistycznym, nie reprezentowało
ono państwa polskiego. To nie były
oddziały Armii Krajowej, które podlegały rządowi londyńskiemu, mającemu legitymację wynikającą m.in.
z uznawania go przez inne kraje. To
były grupy wojskowe, które walczyły, posługując się zresztą bardzo
różnymi metodami, poza kontrolą

jakiejkolwiek legalnej władzy. Dlatego trzeba bardzo starannie weryfikować podziemne „kariery” wszystkich
osób, które dzisiaj zgłaszają się po
świadczenia czy odszkodowania.
Pamiętajmy jednocześnie, że wielu
świadczeń pozbawione są osoby,
które walczyły w szeregach Wojska
Polskiego i wyzwalały nasz kraj, ale
nie są mile widziane przez obecnie
rządzących. Mam tu na myśli żołnierzy, którzy zdobywali Berlin czy Wał
Pomorski.

MICHAŁ SYSKA,
Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a

Pojęcie „żołnierze wyklęci” przez
swoją niejasność jest bardzo pojemne. Współczesna propaganda obejmuje nim zarówno ważne postacie
historyczne (np. Witolda Pileckiego),
jak i morderców zabijających cywilów (w tym kobiety i dzieci). Także
kryterium czasu jest nieostre. Oficjalna polityka historyczna uznaje,
że ostatni „żołnierz wyklęty” poległ
w czasach, gdy Włodzimierz Lu-

bański strzelał już bramki dla reprezentacji narodowej. Nie może więc
dziwić, że do szeregu „wyklętych”
zgłaszają akces osoby, które nie pamiętają czasów wojny, ale mają na
koncie przestępstwa na milicjantach
czy listonoszach. Nie dziwi też, że inni nabierają się na te bajki.

Czytelnicy PRZEGLĄDU
MICHAŁ CZARNOWSKI

Żeby zostać „wyklętym”, wystarczy wykazać pajacom z IPN, że działało się na szkodę PRL i ówczesnej
władzy. Wszyscy mordercy, rabusie,
wandale, złodzieje i aferzyści, którzy zostali skazani przez PRL-owski
sąd i siedzieli w „komunistycznych”
aresztach śledczych czy więzieniach,
spełniają te wymagania. Wystarczy
podciągnąć zwykły bandytyzm pod
śpiewkę patriotyczną i mamy kolejnego „wyklętego”.

Not. Michał Sobczyk
Więcej wypowiedzi na s. 41
1-7.03.2021
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KAZIRODZTWO
OKRUTNY
SEKRET

We Francji prawie 7 mln osób
ucierpiało w dzieciństwie
na skutek kazirodztwa.
W Polsce to wciąż temat tabu
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Anna Brzeska
Pierwsza sprawa, na którą trafiam
w Systemie Analizy Orzeczeń Sądowych: mała miejscowość w południowo-zachodniej Polsce, rodzice
ośmiolatka są w trakcie rozwodu –
ojciec wyprowadza się i odwiedza
syna w mieszkaniu matki, gdy ta jest
w pracy. Kobieta nie ma pojęcia, że
w tym czasie ojciec „najpierw grał
z synem w gry planszowe, potem
zaprowadzał go do łazienki, gdzie
rozbierał siebie i jego”, a następnie
„dotykał małoletniego członkiem
i odbywał z nim stosunek analny”.
Ojciec gwałci synka co najmniej
ośmiokrotnie.
Chłopiec nie mówi o tym mamie
nawet wtedy, gdy po orzeczeniu
rozwodu zaczyna jeździć do mieszkania ojca – choć „obawiał się spotkań z ojcem i nie chciał do niego
jechać”, a „po każdej wizycie u ojca
u małoletniego występowało moczenie nocne”. Z piekła udaje mu się
uwolnić dopiero dwa lata po rozstaniu rodziców – podczas kolejnego
spotkania z ojcem dzwoni do matki
i – nie podając przyczyny – prosi, aby
zabrała go do domu.
Dlaczego dziecko tak długo milczało? „U pokrzywdzonego stwierdzono
chroniczny smutek, napięcie, kłopoty
w bliskich kontaktach z rówieśnikami,
brak zaufania do dorosłych – czytam w opisie sprawy. – Więź z matką
nie była na tyle silna, aby chłopiec
»otwarcie komunikował jej swoje
przeżycia«”. Nie wspomniał o gwałtach również psycholożce podczas
wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej – matka zaprowadziła go tam kilka miesięcy po ostatnim
spotkaniu z ojcem gwałcicielem, ponieważ nakryła syna na masturbacji
w trakcie oglądania pornografii.
Dopiero trzy lata później chłopiec,
podczas rodzinnego spotkania, używając dziecięcego języka, opowiada
o tym, że ojciec gwałcił go niemal
podczas każdej wizyty. Matka jednak
wciąż zwleka ze zgłoszeniem sprawy
na policję – robi to dopiero za namową kolejnej psycholożki, której tym
razem dziecko o wszystkim opowiada. Ojciec zostaje zatrzymany po następnych kilku miesiącach, w areszcie spędza niecały rok. Wyrok w jego
sprawie zapada łącznie osiem lat od
popełnienia przestępstwa.

Co jeszcze bardziej szokujące –
fakt, że od przestępstw minęło tak
dużo czasu, wpłynął na złagodzenie
kary. „Upływ ośmiu lat od popełnienia zarzucanego czynu spowodował,
że Sąd uznał, iż należy wymierzyć
oskarżonemu karę mimo wszystko
w dolnych graniach ustawowego
zagrożenia, a mianowicie karę czterech lat”. Dlaczego? – Na wymiar
kary ma także wpływ prognoza kryminologiczna. Jeśli przez te osiem
lat oskarżony w domyśle nie popełnił już żadnego czynu zabronionego,
jest to brane pod uwagę przez sąd
– wyjaśnia mi prawniczka, występująca jako obrończyni z urzędu. Tłumaczy też, że sprawy tego rodzaju
ciągną się nie tylko z powodu obłożenia sądów, ale również ze względu
na długotrwałość gromadzenia materiału dowodowego, np. opinii psychologów czy psychiatrów. Biegłych
mogących ocenić np. wiarygodność
zeznań świadków czy pokrzywdzonych jest wciąż zbyt mało.

Skala cierpienia – danych brak
We Francji aż 6,7 mln osób ucierpiało w dzieciństwie na skutek kazirodztwa – te przerażające dane
przyniosło badanie przeprowadzone
przez Ipsos ubiegłej jesieni. Chwilę
potem Francuzi przeżyli kolejny szok

dla całego społeczeństwa nikt u nas
nie zleca. CBOS regularnie pyta Polaków o stosunek do aborcji, religijność czy zadowolenie z życia – ale
nikt z rządzących nie uznaje za zasadne sprawdzić, jak duża jest skala
„ciężkich sekretów” wśród Polaków.
Czyżby polskie elity bały się prawdy? Wszak przykład Francji pokazuje,
że pojawienie się tematu w przestrzeni publicznej może wywołać
dalszą falę ujawnień przestępstw
z przeszłości. Po ukazaniu się książki
Camille Kouchner wybuchł tam kolejny skandal – córka popularnego
komika Richarda Berry’ego poinformowała policję, że w wieku sześciu-dziesięciu lat była wykorzystywana
przez ojca i jego partnerkę. Zaraz potem aresztowany został Dominique
Boutonnat, prezes Narodowego Centrum Kinematografii, za wykorzystywanie seksualne chrześnicy. Media
społecznościowe ogarnęła fala podobna do Me Too – wiele wykorzystywanych seksualnie dzieci, dziś
już dorosłych, przerwało milczenie.
Posypały się kolejne zgłoszenia na
policję i aresztowania.
Ktoś powie: ale to Francja, z jej
wyzwoleniem seksualnym i rozpasaniem elit artystyczno-politycznych
– u nas tego nie ma. Tyle że to zaklinanie rzeczywistości, wystarczy
obejrzeć filmy braci Sekielskich, by
się przekonać, że od czynów
pedofilskich nie stroni nawet
kler, a więc środowisko, które swobodę seksualną deklaratywnie potępia. W dodatku
uwikłanie kulturalno-religijne
sprawia, że seksualność wciąż
jest tabu, szczególnie jeśli chodzi o sferę komunikacji z dziećmi. Choć wydaje się, że to
problem całkowicie odwrotny
do patologicznych, skrajnych efektów zachodniej rewolucji seksualnej
lat 70. – gdy podejmowano próby
legitymizowania stosunków seksualnych dorosłych z nieletnimi – skutki
dla krzywdzonych dzieci mogą być
podobne. Są nimi brak społecznej
świadomości szkodliwości wykorzystywania seksualnego oraz związana
z nim obojętność otoczenia i brak reakcji na czyny pedofilskie, co pociąga za sobą również milczenie dzieci.
Problem tabuizacji dobrze ilustruje
fragment stanowiska Grupy Ponton
w sprawie projektu „Stop Pedofilii”
przygotowanego przez fundację Kai

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz:
z różnymi formami molestowania
seksualnego w dzieciństwie
musiało się zmierzyć 16% kobiet
i 12% mężczyzn.
– adwokatka Camille Kouchner opublikowała książkę, w której opisała,
jak jej ojczym, prof. Olivier Duhamel
– znany i powszechnie szanowany
politolog, obracający się w najwyższych kręgach politycznych – gwałcił
przed laty jej brata bliźniaka, a swojego pasierba. Co gorsza, Bernard
Kouchner, ojciec pokrzywdzonego,
były minister spraw zagranicznych,
przyznał, że od dawna wiedział
o wszystkim i podziwia za odwagę
swoją córkę, która ujawniła ów – jak
to określił – „ciężki sekret”.
Jak jest w Polsce? Nie wiadomo.
Badań na próbie reprezentatywnej
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Godek w 2014 r., penalizującego edukację seksualną i spychającego seks
do strefy „zakazanej”: „Ludzie straszeni edukacją seksualną [przez skrajnie konserwatywne organizacje pozarządowe] (…) uwierzyli, że odcinanie
młodych ludzi od informacji z zakresu
wiedzy o seksualności człowieka zapewni młodzieży ochronę przed przemocą seksualną. W rzeczywistości
efekt jest wręcz przeciwny. Właściwie

Wykorzystania seksualnego
doświadczyło 7% procent
badanych w wieku 13-17 lat,
a więc około pół miliona
polskich dzieci w tym wieku.

Polaków zbierał prof. Zbigniew Lew-Starowicz (2002), ale tu chodziło
o doznaną w dzieciństwie przemoc
seksualną różnego typu, nie tylko
kazirodztwo, także namawianie do
oglądania pornografii czy ekshibicjonizmu, współżycia seksualnego. Okazało się, że musiało się z nimi zmierzyć 16% kobiet i 12% mężczyzn.
W nowszym badaniu, z 2016 r.,
„Adverse Childhood Experiences”
(negatywne doświadczenia
w dzieciństwie), przeprowadzonym przez FDDS przy współpracy z uczelniami na próbie ponad
1,7 tys. studentów, niemal 5%
przyznało, że jako dziecko padło
ofiarą wykorzystywania seksualnego przez osobę dorosłą lub co
najmniej pięć lat od siebie starszą.
Co ważne, nie stwierdzono istotnego związku wykorzystywania
seksualnego z wiekiem i wykształceniem rodziców. Ten ostatni wniosek
aż nazbyt wyraźnie potwierdza doniesienia z Francji, dlaczego mielibyśmy więc sądzić, że w polskich tzw.
dobrych domach jest lepiej?
Jak to się ma do danych zbieranych przez państwo? Eksperci z organizacji pozarządowych od dawna

prowadzona i dostosowana do wieku odbiorców edukacja seksualna
przyczynia się do zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z przemocą na tle seksualnym, również
tych dotyczących zjawiska pedofilii.
Odcinanie dzieci i młodzieży od wiedzy z zakresu seksualności, do której
na mocy ustaleń międzynarodowych
mają prawo, jest łamaniem tych
praw i w istocie narażaniem dzieci
na przemoc”.
Od 2014 r. niewiele się zresztą
zmieniło. Wciąż jedyną liczącą się
organizacją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problemem
wykorzystywania seksualnego
nieletnich, jest Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę. Z badania wykonanego w 2018 r. w ramach „Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań problemu krzywdzenia
dzieci” wynika, że wykorzystania
seksualnego doświadczyło 7%
badanych w wieku 13-17 lat,
a więc około pół miliona polskich dzieci w tym wieku. ZnaczKrzysztof Bartoszuk, nazwany przez media
nie częściej są to dziewczynki niż
„podlaskim Fritzlem”, w 2010 r. został skazany
chłopcy. 80-95% sprawców wyna 12 lat więzienia. Zatrzymano go dwa lata
korzystywania seksualnego dzieci
wcześniej – to wówczas jego córka zawiadoto osoby z bliskiego otoczenia. Co
miła policję w Siemiatyczach, że wielokrotmoże dziwić, rzadko są to osoby
nie była przez ojca gwałcona, więziona i zaz zaburzeniami preferencji sekstraszana. Owocem kazirodztwa było dwoje
sualnych. 70-80% wykorzystuje
dzieci, które Bartoszuk nakazał jej zostawić
dzieci jako tzw. obiekt zastępczy.
w szpitalu. Oskarżony nigdy nie przyznał się
Polskich danych nie sposób
do winy – twierdził, że córka zgadzała się na
porównać z francuskimi – badanie
seks. Sprawa trafiła w 2011 r. do Sądu NajFDDS dotyczy bowiem wyłącznie
wyższego, jednak ten odrzucił wniosek obrońdzieci ze wskazanej grupy wiecy o kasację wyroku.
kowej. Doświadczenia dorosłych
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alarmują, że różnice między statystykami zgłoszonych spraw a faktyczną
liczbą przestępstw mogą być bardzo znaczne. Jak czytamy w jednym
z raportów FDDS, dane z procedury
Niebieskich Kart, stosowanej w przypadkach małoletnich doświadczających różnego rodzaju przemocy,
„nie stanowią nawet 1% populacji
dzieci w Polsce”. Ponieważ ma się
to nijak do wyników powyższych
badań, wniosek może być tylko jeden – ogromna większość dzieci będących ofiarami własnych bliskich
w ogóle nie doczekała się interwencji
instytucjonalnej.

Dwa pokolenia traumy
Jednym z ważniejszych – i chyba
najbardziej przerażających – powodów, dla których wielu sprawców
nigdy nie trafia przed oblicze sądu
lub dzieje się to po wielu latach, jest
wiek osoby pokrzywdzonej. Maluch,
który nie chodzi jeszcze do przedszkola czy szkoły, nie ma przecież
wielu kontaktów z dorosłymi spoza
kręgu rodzinnego, którzy mogliby
udzielić mu pomocy, w dodatku nie
wie, że to, co robią najbliższe mu
osoby, jest złe. Jednak praktyka
pokazuje, że dzieci milczą nawet
wtedy, gdy teoretycznie mogą
już opowiedzieć o wszystkim
choćby wychowawcy w szkole.
Skutki są straszne – dzieci cierpią latami, sprawcy pozostają
w rodzinach, a czasem krzywdzą
kolejne pokolenia.
Inna przerażająca sprawa
– dramat, który zaczął się w latach 90., miał finał w roku 2016.
Dziewczynka porzucona przez
matkę w wieku czterech lat i wychowywana przez ojca alkoholika
zaczyna II klasę podstawówki.
To wtedy ojciec zaczyna się do
niej dobierać. Wkłada jej dłonie
w majtki, wsuwa palec do pochwy, dotyka jej piersi. Robi to
wielokrotnie – gdy córka ogląda
bajki, leży chora w łóżku, je posiłek. Wykorzystuje każdą okazję.
Trwa to latami.
Ojca przyłapuje wreszcie babcia dziewczynki – matka sprawcy.
Robi mu wprawdzie awanturę,
ale potem, podczas wieczornej
kąpieli, mówi dziecku, że pozwalając na takie zachowania,
„popełnia grzech”. Niepokojące
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postępowanie sprawcy widzi również ciocia dziewczynki, ale poza
zwróceniem mu uwagi nie robi nic.
Przyczyna milczenia rodziny jest
boleśnie stereotypowa – zarówno
kobiety, jak i dziewczynka pod ich
presją chronią sprawcę, ponieważ
ten w międzyczasie zostaje przyłapany na dotykaniu krocza innego
dziecka – kuzynki swojej córki. Zostaje aresztowany i skazany na dwa
lata i dziesięć miesięcy więzienia.
Zgłoszenie kolejnej sprawy pogorszyłoby jego sytuację.
Córka, już jako nastolatka, poznaje
chłopaka i zachodzi w ciążę. Mówi innej kuzynce, że chciałaby, aby urodził
się syn, a nie córka, ponieważ mogłaby ją spotkać „ta sama krzywda co
ją”. Niestety, urodzenie synka nie jest
ratunkiem. Po powrocie z więzienia
ojciec pomaga opiekować się dzieckiem, gdy córka jest w pracy. Odbiera chłopca z przedszkola, zajmuje się
nim i gdy zostaje z nim sam na sam,
wielokrotnie wkłada mu ręce do majtek, porusza jego członkiem, powodując ból. Dramat trwa kilka lat i obejmuje w końcu także kolegę chłopca.
Nadal nikt nie reaguje. Matka chłopca
robi to dopiero wtedy, gdy jej syn,
wówczas ośmioletni, zaczyna zachowywać się agresywnie i dotykać jej
miejsc intymnych, mówiąc, że „udaje dziadka”. Sąd skazuje ostatecznie
oprawcę na 15 lat więzienia.

Nie chciałam psuć
mamie związku
Problem niezgłaszania spraw
nie dotyczy wyłącznie rodzin, gdzie
brakuje bezpiecznych więzi. O swoim doświadczeniu wykorzystania
FOT. SHUTTERSTOCK (2), MICHAŁ KOŚĆ/REPORTER

80-95% sprawców
wykorzystywania
seksualnego dzieci
to osoby z bliskiego
otoczenia dziecka.
seksualnego przez najbliższą osobę
opowiada mi Justyna, która zarówno
z matką, jak i ze sprawcą miała bardzo dobre relacje.
– To zdarzyło się raz, gdy miałam
12 lat. Ojczym, którego moja mama
poznała, gdy byłam trzylatką, był
bardzo bliską mi osobą. Któregoś
razu mama wróciła z pracy bardzo
zmęczona i położyła się spać na kanapie. Ja spałam na dużym łóżku
w tym samym pokoju. Obudziłam
się, ponieważ poczułam, że jestem
dotykana w miejsca intymne. Nie
wiedziałam, co zrobić, leżałam jak
kłoda i udawałam, że śpię, czekając, aż to się skończy, choć wszystko
trwało dłuższy czas. Martwiłam się
też, że… mama się obudzi. Cała sytuacja była dla mnie trochę jak film,
który oglądałam gdzieś z góry, jakby
spoza własnego ciała. Do tej pory nie
wiem, co się wtedy stało. Podczas
rozmów z psychologiem ustaliliśmy,
że mogło dojść do gwałtu, który po
prostu wyparłam z pamięci. Później
bowiem nie doświadczyłam już momentu utraty dziewictwa – krwawienia czy bolesności.
Mama Justyny zauważyła zmianę
w zachowaniu córki, która np. nie
chciała iść z ojczymem na basen,
jednak dziewczyna nie opowiedziała jej o zdarzeniu. – Nie chciałam jej
mówić ze względu na jej dobro. Nie

chciałam psuć jej związku, mieszać
w życiu – tłumaczy.
Justyna napisała za to o zdarzeniu
w pamiętniku, który po jakimś czasie
znalazła babcia i przeczytała jej mamie. Ta zapytała córkę, czy zgłaszać
sprawę na policję. Ponieważ w międzyczasie matka rozstała się z partnerem (z innych przyczyn), ustaliły, że
nikomu o niczym nie powiedzą. I to
Justyna nie widziała sensu w zgłaszaniu sprawy – chciała chronić ojczyma, który, jak stwierdziła, „po prostu się pogubił”. Bała się poza tym,
że sam udział w procesie przeciwko
niemu będzie dla niej zbyt bolesny.

Skutki trudne do wyobrażenia
Skala zniszczeń w psychice dziecka wykorzystywanego seksualnie
przez rodzica czy inną bardzo bliską osobę jest trudna do wyobrażenia. Prof. dr hab. Maria Beisert

Obojętność otoczenia i brak
reakcji na czyny pedofilskie
pociąga za sobą również
milczenie dzieci.
i dr Agnieszka Izdebska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu jako długofalowe skutki
wykorzystania seksualnego dzieci
wymieniają: zaburzenia emocjonalne i zaburzenia obrazu własnej osoby
(depresja, zachowania autodestrukcyjne); zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne (lęk i napięcie, koszmary
nocne, zaburzenia snu i odżywiania,
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różne postacie dysocjacji); zaburzenia samooceny (poczucie izolacji
i alienacji, skrajnie niska samoocena); zaburzenia interpersonalne
(trudności w kontaktach z ludźmi,
spadek zaufania wobec ludzi, poczucie zdrady, lęk wobec partnerów

faz rozwoju dziecka. W bezpiecznych
granicach wyznaczonych miłością
ojca dziewczynka może poznawać
świat, eksperymentować i się rozwijać – także w sferze seksualnej,
zawsze licząc na ojcowskie wsparcie. (…) Skutki [czynności seksualnych] są dla dziecka podwójnie
szkodliwe, ponieważ pochodzą
od ojca i sprawcą jest osoba
dorosła. Wpływ, jaki swoimi
działaniami seksualnymi (nawet tymi o niskim poziomie
inwazyjności) wywiera dorosły
na seksualność dziecka, jest
wpływem niekorzystnym, stanowiącym realne zagrożenie dla rozwoju seksualnego dziecka”.

Dzieci milczą nawet wtedy,
gdy – teoretycznie – mogą już
opowiedzieć o wszystkim
choćby wychowawcy w szkole.
seksualnych, podatność na ponowne
wykorzystanie); zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym (uzależnienie od alkoholu i narkotyków, prostytucja); zaburzenia seksualne (lęki
wobec seksualności, poczucie winy,
brak satysfakcji, obniżenie pragnienia
seksualnego, zaniżona ocena siebie
jako partnera seksualnego, zaburzenia orgazmu, kompulsywne unikanie
lub kompulsywne poszukiwanie kontaktów seksualnych).
Fakt, że wykorzystanie seksualne
miało charakter kazirodczy, może się
przyczynić do pogłębienia skutków.
Cytat z uzasadnienia wyroku w jednej ze spraw przytaczanych powyżej:
„Na pierwszy rzut oka ujemne konsekwencje kazirodztwa nie różnią się
szczególnie od natury krzywdy, jaką
niosą ze sobą przypadki
nadużyć seksualnych. Są
one jednak dotkliwsze,
jako że wywołuje je ktoś
bliski (…). Uczucie niepewności, brak poczucia
bezpieczeństwa i brak kogokolwiek, o kim się wie,
że można doń zwrócić się
o pomoc, powodują bezsilność ofiary”. Z kolei prof. Maria Beisert („Charaktery”, nr 12/2020-01/2021) pisze:
„Najczęstszym, i zarazem najbardziej
obarczonym konsekwencjami, typem
kazirodztwa jest wykorzystywanie
seksualne córki przez ojca [badaczka
nie wskazuje jednak, by wykorzystanie syna miało mniej zgubne skutki;
zaznacza, że jest to po prostu rzadszy rodzaj kazirodztwa – przyp. red.]
(…). Z punktu widzenia ofiary – małej
dziewczynki czy też dorastającej nastolatki – więź z ojcem zawiera, poza
miłością, ochronę, troskę i zachętę
do angażowania się we wszystkie
zadania życiowe typowe dla różnych

Dlaczego nie chronimy dzieci?
Z analizy polskiego systemu
ochrony dzieci przed krzywdzeniem
(nie tylko o charakterze seksualnym),
wykonanej przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę w 2017 r., wynika m.in,
że „skala krzywdzenia dzieci w Polsce jest znacząca, wiele przypadków
przemocy nie jest wykrywanych,
a przyczyny obrażeń nie są rzetelnie
przypisywane. Nie istnieje jedna służba odpowiedzialna za ochronę dzieci,
koordynowanie działań, podnoszenie
kompetencji profesjonalistów, wypracowywanie wytycznych i procedur, gromadzenie rzetelnych danych

zmuszona stwierdzić eufemistycznie,
że przeciwdziałanie „nie jest priorytetem rządzących”. Ratyfikowana
w 2014 r. Konwencja Rady Europy
o ochronie dzieci przed seksualnym
wykorzystywaniem i niegodziwym
traktowaniem w celach seksualnych
(tzw. konwencja z Lanzarote) nadal
nie jest w pełni wdrażana.
Znaczną część rozwiązań, które powinny być wprowadzane lub
przynajmniej finansowane przez państwo, zawdzięczamy właśnie fundacji
– niemającej wsparcia ze strony rządu. Dr Monika Sajkowska, prezeska
FDDS, wylicza listę systemowych
zaniedbań: – Nie powstał narodowy program ochrony dzieci. Nie ma
powszechnie dostępnej sieci profesjonalnych placówek pomocowych
– nasze centra pomocy dzieciom są
jednymi z niewielu specjalistycznych
placówek, w których dzieci wykorzystywane seksualnie otrzymują kompleksową, bezpłatną pomoc, gdzie
mają zapewnioną interdyscyplinarną
diagnozę i interwencję. Dziś w Polsce
funkcjonuje pięć tego typu placówek,
ale naszym celem jest przynajmniej
jedna w każdym województwie. Mimo ogromnego doświadczenia i wiedzy, które mamy jako organizacja,
od 2016 r. nie udaje nam się uzyskać
finansowania z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc bezpośrednią
dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, w tym wykorzystywanych seksualnie.
Na razie doczekaliśmy
się więc głównie działań pozorowanych. Jednym z nich jest dostępny
w internecie od początku
2018 r. rejestr przestępców seksualnych. Jednak
eksperci zajmujący się problemem
bardzo skrytykowali ten pomysł jako
stygmatyzujący również pokrzywdzonych. Ofiary kazirodztwa noszą często
to samo nazwisko co sprawcy, więc
na podstawie danych przestępców figurujących w rejestrze (zawierających
też ich zdjęcia) mogą zostać łatwo
rozpoznane przez otoczenie, np. kolegów ze szkoły, jako osoby pokrzywdzone, zgwałcone czy molestowane.
Ta przerażająca perspektywa tym bardziej może zniechęcić dzieci do powiedzenia komukolwiek o tym, co je
spotkało, i poszerzyć skalę milczenia.

Od 2016 r. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
nie udaje się uzyskać środków z Funduszu
Sprawiedliwości na pomoc dla dzieci
wykorzystywanych seksualnie.
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i opracowywanie interdyscyplinarnych, kompleksowych raportów. (…)
Dziecko, które doznało krzywdzenia,
musi być kierowane do kilku instytucji, by uzyskać niezbędną pomoc
i ochronę. Istniejące przepisy prawa
nie zawsze są w pełni realizowane.
Działania podejmowane są przez wiele podmiotów, na różnych szczeblach,
często bez koniecznej koordynacji czy
adekwatnego finansowania, co rzutuje na ich efektywność. Pracownicy
służb przeciążeni są liczbą spraw, którymi zajmują się w jednym czasie”.
W najnowszym artykule na temat problemu wykorzystywania
seksualnego dzieci FDDS znów jest

Anna Brzeska

a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl
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To miały być dwa tygodnie…
Rok z koronawirusem
Anna Brzeska
4 marca mija rok od potwierdzenia przez ówczesnego
ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, że mamy w Polsce
pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa. Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam
przeżyć z pandemią rok i wciąż
nie będzie widać jej końca.
Od marca 2020 r. liczba zachorowań w naszym kraju urosła do niemal 1,7 mln przypadków. Zmarło 43 tys. osób. Dotąd
nie udało się znaleźć leku na
COVID-19, którego skuteczność
potwierdziłyby badania kliniczne.
Nowa nadzieja na zakończenie
pandemii przyszła jesienią wraz
z doniesieniami o skuteczności
szczepionki, nad którą naukowcy
pracowali od wiosny. Od jej pojawienia się pod koniec grudnia
udało się zaszczepić w naszym
kraju już niemal 3 mln osób.

Co wiadomo o SARS-CoV-2
O tym, co już wiemy, a czego jeszcze nie, rozmawiam z naukowcami
z Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
biolog: – Mamy już setki tysięcy publikacji naukowych na temat SARS-CoV-2, co czyni go jednym z najlepiej poznanych wirusów w historii.

bardzo różne natężenie, od przebiegu bezobjawowego po bardzo ciężki.
Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolożka: – Niewątpliwie
mamy dziś dużo więcej danych genetycznych, tzn. analiz składu genomowego wirusa SARS-CoV-2.
Poznano dokładnie budowę samego białka kolca (S) i jego strukturę,
tworzoną przez trzy cząsteczki tego
białka. Potwierdzono kluczową rolę
białka S w procesie wnikania wirusa

znakomicie przystosowuje się do komórki gospodarza (czyli nosiciela –
przyp. red.), wykorzystując wszystko,
co w niej znajdzie, jako materiał do
budowy swoich własnych cząstek.
Nasze komórki stają się więc dla niego czymś w rodzaju drukarki cząstek
wirusowych, a zarówno „papieru”,
jak i innych materiałów dostarcza
nasza komórka.
Mimo że media przyciągają uwagę doniesieniami o rzekomym wynalezieniu leku na covid,
przełomu nie ma. Tylko
w pewnym stopniu pomocne w leczeniu choroby okazały się remdesivir
– amerykański lek antywirusowy, oraz deksametazon – lek
sterydowy. Trwają badania kliniczne
nad skutecznością amantadyny – leku neurologicznego podawanego
m.in. pacjentom z chorobą Parkinsona, ale na pierwsze wyniki trzeba poczekać do marca. Eksperci pozostają
jednak sceptyczni. – Nie ma żadnych
podstaw merytorycznych ani naukowych do stosowania amantadyny

Zaskoczyła nas różnorodność objawów i ich nietypowość
– np. utrata smaku czy węchu – oraz to, że mogą mieć różne natężenie.
Wiemy, że jest najgroźniejszy dla
osób starszych i tych o obniżonej
odporności. Czy mijający rok przyniósł światu naukowemu jakieś wielkie niespodzianki? Od strony biologicznej – niespecjalnie. Zaskoczyła
nas nieco różnorodność objawów,
które wirus może wywoływać, i ich
nietypowość – np. utrata smaku czy
węchu – oraz to, że mogą one mieć
FOT. SPUTNIK RUSSIA/EAST NEWS

do komórki, co miało znaczenie dla
powstania skutecznej szczepionki.
Dokonał się również ogromny postęp w badaniu funkcji rozmaitych
białek wirusa SARS-CoV-2 – wirus wytwarza ok. 30 białek. I to jest
bardzo ważne, ponieważ zahamowanie funkcji niektórych mogłoby
być kluczem do znalezienia leku
na COVID-19. Wiemy też, że wirus
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w zakażeniach wywołanych przez
koronawirusa SARS-CoV-2 – przekonuje prezes Polskiego Towarzystwa
Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych prof. Robert Flisiak w wypowiedzi dla PAP – Nauka w Polsce.
– Najlepszym lekiem byłby taki
związek, który hamowałby działanie polimerazy, głównego enzymu
wirusa, niezbędnego do powielania
materiału genomowego. Na takich
inhibitorach są oparte leki przeciwko HIV czy wirusowemu zapaleniu
wątroby typu C – mówi prof. Bieńkowska-Szewczyk. – Na razie tu nie
ma przełomu, ale im więcej będziemy wiedzieć o biologii molekularnej
wirusa, tym większa szansa na znalezienie leku. Wierzę, że w końcu to
się uda.

Czy dobre geny
gwarantują odporność?
Trwają także poszukiwania czynników (poza wiekiem i obniżoną
odpornością), które sprawiają, że
część osób nie wykazuje żadnych
objawów, u innych zaś choroba ma
ciężki przebieg. Badanie brytyjskich
naukowców, którego wyniki w grudniu 2020 r. opublikowano w „Nature”, wskazało, że warianty pięciu
kluczowych genów odpowiedzialnych za odporność przeciwwirusową i skłonność do zapalenia płuc są
powiązane z ciężkim COVID-19. Jak
przyznają jednak badacze, odkrycie
genów to dopiero początek drogi
do ewentualnej terapii. Oprócz nich
istnieje wiele innych czynników,

mówić, że czynniki genetyczne aż tak
determinują wrażliwość na wirusa.
O odpowiedzi immunologicznej mogą decydować nawet drobne różnice
między czynnikami wpływającymi na
naszą odporność.
Typowe objawy wirusa to kaszel,
gorączka, duszności, utrata węchu
i smaku, ale niektórzy skarżą się
również na objawy neurologiczne:
trudności z koncentracją, a nawet
zaburzenia świadomości. Czy to
znaczy, że SARS-CoV-2 zagraża nam

Obecnie największe nadzieje należy pokładać w szczepionce.
w o wiele większym stopniu niż dotychczas znane wirusy?
– Mamy już ogromną liczbę opisów indywidualnych przypadków
nieprzewidzianych wcześniej powikłań. Nie przeceniałabym jednak wagi tych doniesień, ponieważ od dawna wiemy, że każdy poznany dotąd
wirus może dać objawy nietypowe,
zależne od kondycji pacjenta i od tego, w jakim stopniu uda się wirusowi
namnożyć. Pamiętajmy, że wirus grypy też może dać powikłania neurologiczne czy choroby nerek – tłumaczy
prof. Bieńkowska-Szewczyk.
Wirusolożka zaznacza, że nie należy
tych doniesień lekceważyć: – Wiemy,
że wirus SARS-CoV-2 może teoretycznie wnikać do innych komórek
niż komórki dróg oddechowych. Zidentyfikowano już receptor ACE2 wykorzystywany przez SARS-CoV-2 (wirusy mogą wnikać do komórki m.in.
za pośrednictwem obecnych na niej

Wirus przystosowuje się do komórki gospodarza,
wykorzystując wszystko, co w niej znajdzie,
jako materiał do budowy własnych cząstek.
które decydują, na ile poważne będą
objawy. Świadczą o tym takie przypadki jak ten przytaczany przez prof.
Węgrzyna: – Niedawno ukazała się
ciekawa praca opisująca przebieg
choroby u bliźniaków po pięćdziesiątce, mieszkających i pracujących
razem. Zarazili się koronawirusem
najprawdopodobniej od tej samej
osoby, w tym samym miejscu i czasie. Jeden z nich przeszedł chorobę
bardzo łagodnie, bez poważniejszych objawów, drugiego zaś ledwo
udało się uratować. Nie można więc
14 PRZEGLĄD
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oddechowych, ale nie mamy dostatecznych danych na temat tego, jak
się przenosi przez komórki krwi, co
jest naturalnym sposobem transportu
wirusa wewnątrz organizmu. Na razie
obserwujemy, że w przypadku pacjentów ze sprawnym układem immunologicznym SARS-CoV-2 ogranicza się
do komórek dróg oddechowych, choć
uszkodzenia tkanki płucnej mogą być
bardzo rozległe. I to wciąż jest uważane za największe zagrożenie wynikające z zakażenia koronawirusem.

receptorów – przyp. red.), który występuje także na innych komórkach,
np. nerek czy jelit. Trzeba jednak pamiętać, że aby wirus mógł wniknąć
do komórki, potrzebuje jeszcze enzymu, zwanego proteazą, który musi
przeciąć główne białko kolca wirusa
(jest to niezbędne dla jego zakaźności). Warunkiem wniknięcia wirusa do komórki jest zatem obecność
dwóch czynników – białka receptorowego ACE2 i proteazy. SARS-CoV-2
może więc teoretycznie wnikać do
innych komórek niż komórki dróg

Skąd zatem opisywane przez
pacjentów powikłania ze strony
innych układów? – Te mogą być
związane nie tyle z wnikaniem wirusa do komórek innych układów, ile
z dłuższym przebiegiem choroby, np.
działaniem długiego stresu, przemęczenia, osłabienia. Objawy neurologiczne mogą też wynikać z niedotlenienia, bo za natlenienie organizmu
odpowiadają płuca. Nic na razie nie
wiadomo o tym, by SARS-CoV-2
mógł wnikać do neuronów – wyjaśnia wirusolożka.

Mutacje – czym grożą?
Prof. Bieńkowska-Szewczyk tłumaczy, że mutacje pojawiały się już
od początku pandemii, ale ponieważ
niektóre sprzyjały rozprzestrzenianiu
się wirusa, stały się dominujące, tak
jak wariant brytyjski: – Porównując
SARS-CoV-2 z wirusami HIV czy HCV,
widzimy, że jego zmienność jest niewielka. Ponieważ jednak szybko się
przenosi z człowieka na człowieka,
dzięki czemu nasza populacja stała
się dla niego globalną „hodowlą”,
nawet jeśli tych mutacji nie jest wiele, i tak będą się masowo rozprzestrzeniać. Łatwość przenoszenia się
to na razie najgroźniejsza dla nas
cecha SARS-CoV-2. Paradoksalnie
dla zahamowania rozprzestrzeniania
się problematyczna jest jego niska
śmiertelność – gdyby powodował
u większości osób bardzo ciężką chorobę – jak wirus Ebola czy pierwszy
wirus SARS – łatwiej byłoby izolować chorych i ograniczać kontakty
międzyludzkie.
Wirusolożka zaznacza jednak,
że znane nam obecnie mutacje
nie zmieniły ani procesu wnikania

KRAJ
wirusa do komórki, ani przebiegu
infekcji: – Wirus nieco lepiej dopasował swoje białko do oddziaływania
z receptorem komórki, dzięki czemu
łatwiej do niej wnika i szybciej może
się namnażać. To powoduje nie tylko cięższy przebieg choroby, ale też
szybsze wydalanie wirusa – i zakażanie innych osób.
Czy obecnie znane mutacje mogą
zagrozić skuteczności szczepionki?
– Nie ma na razie żadnych danych,
które wskazywałyby, że pojawiła się
jakaś mutacja wirusa odpornego na
obecne szczepionki – mówi prof. Węgrzyn. – Pamiętajmy, że aby szczepionka pozostała skuteczna, mutacje
wirusa nie mogą zmienić jego białek
w takim stopniu, by nie mogły ich
rozpoznać przeciwciała wytworzone po szczepieniu przez nasz układ
immunologiczny. Jeśli natomiast białka wirusa zmienią
się na skutek mutacji na tyle,
że szczepionka przestanie być
skuteczna, istnieje z kolei duże
prawdopodobieństwo, że te białka
w ogóle nie będą funkcjonowały dostatecznie dobrze, by wirus mógł się
namnażać. Wirusowi nie jest bowiem
łatwo „znaleźć” takie białko, które
z jednej strony umożliwiałoby namnażanie, a z drugiej byłoby nierozpoznawalne dla naszych przeciwciał.
Co ciekawe, białka, których nasze
przeciwciała nie rozpoznają, zapewne cały czas się tworzą w przebiegu
kolejnych mutacji wirusa, ale jeśli nie
zachowują swojej funkcji, te wirusy
w ogóle się nie namnażają. Nie wiemy więc nawet o ich istnieniu, ponieważ nie powodują rozwoju choroby.
Mogę powiedzieć, że w toku ewolucji
ogromna większość mutacji powoduje właśnie utratę funkcji białek.
Według eksperta niepokojące mogą być nie tyle nowe mutacje koronawirusa, ile jego łatwość zakażania
oraz dezorganizacji naszego systemu
ochrony zdrowia.
Co będzie dalej? Czy ta pandemia
to sygnał, że grożą nam coraz bardziej zjadliwe wirusy, a my jesteśmy
coraz mniej na nie odporni? – Tak nie
jest – uspokaja prof. Węgrzyn. – Dzisiejsze wirusy nie są bardziej zjadliwe niż te, które pojawiały się dawniej. Z historii wiemy, że np. wirus
ospy dziesiątkował ludzkie populacje
znacznie bardziej niż SARS-CoV-2.
Teraz jednak wirusom o wiele łatwiej
się rozprzestrzeniać ze względu na

większe zagęszczenie populacji.
Dawniejszym wirusom dużo trudniej
było „znaleźć” kolejnych gospodarzy,
w których komórkach mogłyby się
namnażać. Prawdopodobnie dawne
lokalne epidemie także urosłyby do
skali pandemii, gdyby wówczas ludzie tak masowo się przemieszczali
i żyli w tak dużym zagęszczeniu jak
dziś. Nie powiedziałbym też, że jako populacja jesteśmy słabsi – choć
rzeczywiście nie podlegamy już takiej presji selekcyjnej jak kiedyś.
Pewnego rodzaju „utrudnieniem”
jest nasza świadomość istnienia wirusów i próby chronienia się przed
nimi (np. za pomocą lockdownu czy
izolacji całych oddziałów szpitali),
co daje skutek uboczny w postaci paraliżu naszego życia i systemu
ochrony zdrowia.

– stwierdza prof. Bieńkowska-Szewczyk. – Nie ma natomiast żadnych
wątpliwości, że obecnie największe
nadzieje należy pokładać w szczepionce. Z całą pewnością obostrzenia, dystans społeczny, maseczki
itp. utrudniają rozprzestrzenianie
się koronawirusa, ale wiemy już, że
on od tego nie zginie, ponieważ nie
mamy możliwości całkowitego zapobieżenia zakażeniom. Na ile zaś
skuteczne są szczepionki, będziemy
wiedzieć pod koniec marca, gdy zostanie wyszczepiona znaczna część
ludności Izraela. Już teraz widać
spadek liczby zakażeń i osób umierających w Izraelu, Wielkiej Brytanii
czy w Stanach Zjednoczonych. Mam
nadzieję, że pierwsze efekty wśród
personelu medycznego i seniorów
będą i u nas widoczne w ciągu kilku

Niepokojące mogą być nie tyle nowe mutacje wirusa, ile łatwość
zakażania oraz dezorganizacji naszego systemu ochrony zdrowia.
Jak podkreśla biolog, nasze szanse zwiększają o wiele lepsze niż
dawniej metody diagnostyczne,
dzięki którym łatwiej nam wcześnie
wykryć choroby: – Znacznie więcej
również wiemy o wirusach. 200 lat
temu nawet nie pomyślelibyśmy
o maseczkach czy lockdownie, przez
co zapewne co najmniej 5% osób
by umarło – i nie zrobiłoby nikomu
różnicy, czy zmarli na skutek grypy,
czy z powodu innych wirusów. I tak
przecież żadnych nie znano. Jest też
ogromnym sukcesem medycyny, że
dziś, nawet jeśli pojawią się nowe
mutacje SARS-CoV-2, szczepionki
powinny nas przed nimi zabezpieczyć, chociaż jest za wcześnie, by
mówić, na ile są skuteczne. Jeżeli
zaś pojawi się zupełnie nowa odmiana wirusa – taka, która będzie
odporna na obecnie stosowane
szczepionki – to mając już przetestowaną technologię wykorzystaną do
ich produkcji, z łatwością zamienimy obecne w nich mRNA na mRNA
zmutowanego wirusa. Dzięki temu
nasze komórki będą mogły wyprodukować białka nowej odmiany wirusa, a nasz układ immunologiczny
odpowiednie przeciwciała.

Kiedy skończy się pandemia?
– Odpowiedziałabym na to pytanie, gdybym miała kryształową kulę

tygodni, a pod koniec lata zaobserwujemy wyraźną poprawę sytuacji.
Nawet jeśli reszta społeczeństwa
wciąż pozostanie wtedy niezaszczepiona, nie będzie przynajmniej zarażać osób najbardziej zagrożonych
ciężkim przebiegiem choroby. Dlatego uważam, że popełniono błąd, nie
zaliczając do I etapu szczepień osób
chorych np. na nowotwory czy choroby układu krążenia. Natomiast nie
spodziewam się, żeby wirus SARS-CoV-2 zniknął całkowicie. Mam jednak nadzieję, że będzie się pojawiał
jedynie sezonowo, a w międzyczasie
uzyskamy skuteczny lek.

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

Zmarła

Michalina
Nowak-Ginalska
Przez wiele lat publikowała w „Przeglądzie”
i „Przeglądzie Tygodniowym” reportaże,
najczęściej z Podkarpacia.
Zawsze wrażliwa na ludzką krzywdę,
zaangażowana w życie społeczne,
pełna humoru, pisząca pięknym językiem.

Żegnamy Ją ze smutkiem
Zespół „Przeglądu”
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Szczepionkowy szkielet w szafie
Prędzej czy później pacjenci powinni mieć prawo
do wyboru rodzaju szczepionki
Szczepienia nauczycieli przeciw
COVID-19, Gdańsk, 12 lutego 2021 r.

Marcin Walter
Śledząc dyskusję dotyczącą szczepień przeciw COVID-19, można odnieść wrażenie, że nie wiadomo,
o co chodzi. Media donoszą o dużej
nieufności środowisk medycznych
w Niemczech i w Austrii do szczepionki firmy AstraZeneca (Szwajcaria
odmówiła nawet jej rejestracji), w Polsce wątpliwości co do tej szczepionki zgłaszają m.in. nauczyciele. Spór
toczy się o skuteczność tej szczepionki, bo dane o jej skuteczności są
powszechnie dostępne. Jednak zacietrzewienie obu stron jest wysoce
nieproporcjonalne do publikowanej
różnicy skuteczności. Na zdrowy rozum, jeśli szczepionka zabezpiecza
przed ciężką postacią choroby i związanym z tym ryzykiem zgonu (a takie
są konkluzje z przeprowadzonych
badań klinicznych szczepionki AstryZeneki), to – zważywszy na jej dostępność – nikt nie powinien wybrzydzać,
tylko „brać to, co dają”.
Mało kto w dyskusji dotyka prawdziwego podłoża obaw związanych
z tzw. szczepionką wektorową na
bazie adenowirusa, czyli zagadnień
dotyczących jej długofalowego (odległego o kilka lat) bezpieczeństwa.
Spór w mediach toczy się zatem na
16 PRZEGLĄD
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płaszczyźnie zastępczej, którą jest
skuteczność, kiedy tak naprawdę z tyłu głowy czai się lęk przed nieznanym,
pytanie o długofalowe bezpieczeństwo szczepienia tym preparatem.
Oliwy do ognia dolewa polityka
informacyjna rządu i rządowych ekspertów, nieadekwatna do standardów
XXI-wiecznej medycyny. Rząd i eksperci okopali się na dogmatycznych
pozycjach i mają do zakomunikowania jeden przekaz: „szczepionki są
w pełni bezpieczne” (wiceminister
zdrowia), skoro zostały zarejestrowane przez odnośne władze (w Europie
odpowiada za to European Medicines
Agency – EMA). Społeczeństwo jest
jednak świadome, że mamy tu do
czynienia nie ze zwykłą rejestracją,
ale z tzw. rejestracją emergency, kiedy z uwagi na ryzyko związane z pandemią pomija się niektóre elementy
oceny w normalnym trybie. Dotąd

badania przedrejestracyjne szczepionek trwały zazwyczaj 10-15 lat i na tej
podstawie można było ocenić bezpieczeństwo preparatu po upływie kilku
lat od jego pierwszego podania.
Otwartość i transparentność w komunikacji jest w dzisiejszych czasach
sprawą o znaczeniu kluczowym. Nawet dzieci w szkole podstawowej
uczą się o DNA i RNA, a co dopiero
uczniowie szkoły średniej. Nie można
więc wszystkich traktować tak, jakby
wiedza medyczna była zastrzeżona
dla „ekspertów”, a wiedza innych
osób nabyta w szkole bądź na studiach, np. przyrodniczych, była bezużyteczna. Właśnie takie podejście
doprowadziło do ekstremalnej polaryzacji. Z jednej strony, osoby z przygotowaniem przyrodniczym i elementarną wiedzą o genetyce oraz
onkogenezie czują się rozczarowane
usztywnionym przekazem, że wszystko jest bezpieczne, z drugiej – osoby
niemające żadnego przygotowania
wpadają w sidła antyszczepionkowych proroków i sekt, którzy dla zaistnienia w mediach nie zawahają się
przed najbardziej absurdalnymi teoriami, bez poparcia w badaniach.
Prędzej czy później w polityce informacyjnej nie uniknie się otwarcia
szczelnie zamkniętej szafy, w której
schowano pozytywne i negatywne
analizy dotyczące długofalowego
bezpieczeństwa szczepionek wektorowych oraz potencjalnych interakcji
wektorowego DNA z ludzkim genomem. A co za tym idzie, umożliwienia
każdej szczepionej osobie podjęcia
w pełni świadomej decyzji co do
szczepienia, przy poszanowaniu jej
autonomii. W medycynie nie ma już

Dr n. med. Marcin Walter jest specjalistą chorób wewnętrznych i geriatrii, byłym wieloletnim dyrektorem ds. badań klinicznych firmy AstraZeneca i TTL Clinical,
pierwszym prezesem Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych
w Polsce, byłym kierownikiem Centrum Innowacyjnych Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, byłym pracownikiem naukowym Zakładu Wirusologii Instytutu Mikrobiologii CM UJ w Krakowie oraz ośrodka naukowo-badawczego firmy
Astra (później AstraZeneca) w Göteborgu, redaktorem naukowym podręcznika
„Badania kliniczne. Organizacja, nadzór i monitorowanie”.

OPINIE
miejsca na XIX-wieczny lekarski paternalizm (pamiętam, że jeszcze w latach 60. chirurg udzielał przed operacją skróconej informacji typu „będzie
dobrze”, zamiast – jak to jest dzisiaj
wymagane – wyczerpująco przedstawić pacjentowi korzyści zabiegu i potencjalne ryzyko). Na razie „eksperci”
oparli się o wyżej wspomnianą szafę
plecami jak John Cleese w „Hotelu
Zacisze”, udając, że dobiegające z niej
stuki są efektem flamenco tańczonego w innym miejscu. Korzystają z tego antyszczepionkowcy, przekonujący, że w szafie znajduje się szkielet,
może nawet niejeden.

ebola pojawia się w Europie. Ten wirus ma bardzo wysoką śmiertelność,
ponad 60%. Jest wysoce prawdopodobne, że każda z osób zaszczepionych na COVID-19 szczepionką
z wykorzystaniem wektora adenowirusowego będzie bezbronna, bo
kolejna szczepionka z takim samym
wektorem wywoła reakcję układu immunologicznego przede wszystkim
przeciwko adenowirusowi.
Jednymi z najbardziej pożądanych cech naukowca są wyobraźnia i pokora. Musimy sobie
uświadomić, że nauka nie wie jeszcze
wszystkiego i najprawdopodobniej

których medycyna jeszcze nie zna.
Zgodę wydano warunkowo, dla badań na małej grupie pacjentów z rozsiewem nowotworowym. W dzisiejszej akcji szczepień w miejsce małej
grupy podstawiona zostanie połowa
światowej populacji. Dlatego wymaga to szczególnie odpowiedzialnej
akcji informacyjnej i poszanowania
indywidualnych decyzji.
27 grudnia 2020 r. wysłałem list
do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
z prośbą o zawnioskowanie do rządu
(w imieniu środowiska lekarskiego)
o stworzenie warunków prawnych
i logistycznych do wyboru rodzaju

W mediach toczy się zastępczy spór o skuteczność szczepionki, podczas gdy obawy dotyczą
długofalowego bezpieczeństwa szczepienia preparatem AstryZeneki.
Szafę należy otworzyć, tak jak to
zrobiły media niemieckie, i pokazać,
że nie ma w niej żadnego trupa, aczkolwiek nie jest ona do końca wysprzątana. Znakomitym przykładem
takiej postawy jest artykuł z „Berliner
Zeitung”, opublikowany 19 lutego
2021 r. (www.berliner-zeitung.de/
gesundheit-oekologie/astrazenecaco-wie-gross-ist-das-langzeitrisikobei-den-vektorimpfstoffen-li.140647),
zatytułowany „AstraZeneca & Co:
Jak duże jest odległe ryzyko szczepionek wektorowych?”. Artykuł nie
ukrywa możliwości integracji DNA
wektorowego z genomem osoby
przyjmującej szczepionkę, ale podaje również prawdopodobieństwo
takiego zdarzenia i jego potencjalne
następstwa. Cytuje wielu specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem, w tym prof. Christiana Münza
z Uniwersytetu w Zurychu. Język niemiecki artykułu nie jest przeszkodą
w dobie przeglądarek internetowych
z automatycznym tłumaczem.
Oczywiście artykuł nie wyczerpuje
wszystkich problemów związanych
z nowymi szczepionkami. Przed pandemią COVID-19 szczepionki z wektorem adenowirusowym podano
jedynie niewielkiej grupie osób zagrożonych infekcją ebolą i dengą (w prewencji zakażenia HIV szczepionka taka
okazała się nieskuteczna). Posiadanie
technologii z wektorem adenowirusowym do produkcji szczepionki przeciwko eboli znacznie przyśpieszyło
przestawienie linii produkcyjnej na
szczepionkę przeciw COVID-19. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, kiedy
FOT. WOJCIECH STRÓŻYK/REPORTER

nigdy wszystkiego się nie dowie.
W 1895 r. prof. Michelson z USA (późniejszy laureat Nagrody Nobla z fizyki) powiedział w trakcie kongresu, że
w fizyce odkryto już wszystko i dalsze
badania dokładniej opiszą tylko to,
co już wiadomo (było to przed teorią
względności i przed fizyką kwantową). Podobna sytuacja jest w biologii
i w medycynie. Pamiętam, że kiedy
organizowałem badania kliniczne polegające na przeszczepianiu pacjentom modyfikowanych genetycznie
komórek zwierzęcych, większość komisji bioetycznych nie debatowała już
nawet na temat możliwej derepresji
genów, ale na temat możliwości przeniesienia potencjalnych substancji,

szczepionki przez pacjenta. Oprócz
wyżej wymienionych argumentów
zacytowałem orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 września 2013 r.
(sygn. I ACa 355/13): „Przejawem autonomii jednostki i swobody dokonywanych wyborów jest prawo decydowania o sobie samym – w tym co
do wyboru metody leczenia. Wybór
ten, by był świadomy, musi zostać
poprzedzony informacją o istniejących i dostępnych alternatywnych
metodach leczenia czy diagnostyki.
Ostateczna decyzja należy do pacjenta, a lekarz ma obowiązek ją uszanować, nawet jeśli w jego ocenie
nie jest trafna”. 
Jak dotąd bez odpowiedzi. 
n
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NOŚ MASECZKĘ,
DBAJ O ŚRODOWISKO
Być może maseczki
zostaną z nami
na długo, ale musimy
szukać alternatyw
dla jednorazówek,
bo zadusimy planetę
Beata Igielska
Nieśmiałe jaskółki maseczkowej
perspektywy wypuszcza wypowiedzią
dla CNN dr Anthony Fauci, główny
doradca medyczny prezydenta Joego
Bidena: – Możliwe, że Amerykanie
będą nosić maseczki także w 2022 r.
– Należy wyrzucić te wszystkie
pseudoochrony do kosza – mówi
z kolei główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19
prof. Andrzej Horban. Odnosi się
w ten sposób do zasłaniania ust
i nosa przez Polaków szalikami, bandankami, chustami, a także przyłbicami. – Chodzi o to, żeby używać
porządnych masek, przynajmniej
tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już
o maskach z filtrem.
22 lutego br. minister zdrowia
Adam Niedzielski doprecyzowuje,
co dokładnie rząd chce zrobić, ale
18 PRZEGLĄD
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łagodzi stanowisko Horbana. Dobrze
wie, że suweren wścieknie się z powodu dodatkowych wydatków, więc
noszenie masek z filtrem rekomenduje na miękko. Rząd powołuje się na
badania, że kominy, szaliki, chusty, ale
i przyłbice nie są skuteczną ochroną
(nie blokują wyziewu).
Reakcja społeczeństwa na rządowe zapowiedzi nie powinna być
zaskoczeniem. Ludzie są zmęczeni.
Noszeniem maseczek, obostrzeniami.
Chcą żyć, a nie wegetować. Nawet za
cenę zakażenia covidem. Tylko 21%
Polaków zapytanych, jakich decyzji
rządu w sprawie polityki epidemicznej
oczekują w najbliższych tygodniach

Nie idźmy tą drogą
– Zakładanie maseczek bawełnianych słabo chroni przed zakażeniem,
tak jak zakładanie przyłbic z pleksi. Liczy się filtr: maseczki są filtrem, przyłbica nie – mówił kilka miesięcy temu
w PRZEGLĄDZIE prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. I dodawał, że noszenie
maseczki na pustej ulicy jest niepotrzebne. Ma ono uzasadnienie jedynie wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie
utrzymać odległości od innych osób.
Na powietrzu rozrzedzenie wirusa

Ludzie są zmęczeni. Noszeniem maseczek, obostrzeniami.
Chcą żyć, a nie wegetować. Nawet za cenę zakażenia.
(badanie United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF opublikowane 23 lutego), akceptuje większe
obostrzenia pandemiczne. Z kolei
badanie UCE Research i Syno Poland
wykonane na zlecenie „Gazety Wyborczej” pokazało, że aż 44,8% rodaków
nie aprobuje zmian. Natomiast 43,9%
uważa, że rząd słusznie zrobi, zakazując używania przyłbic, szalików, chust.
Na Allegro znów zaczęły się sprzedawać maski – zwłaszcza chirurgiczne.

jest tak duże, że ryzyko zakażenia jest
prawie zerowe. Na wszelki wypadek
można zakładać maseczkę, gdy rozmawiamy z kimś na zewnątrz w odległości metra.
Zastanawiające jest zatem, dlaczego instytucje ds. zdrowia publicznego forsują noszenie maseczek na
powietrzu, gdy nie ma tłumów, nie
bacząc na koszty psychologiczne,
ekonomiczne i ekologiczne. Niby
jak mamy produkować naturalną

KRAJ
witaminę D ze słońca, skoro cała
twarz jest wciąż zakryta?
Polak swój rozum ma, pamięta, że poprzednio rozporządzenie
o noszeniu maseczek pojawiło się,
gdy ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski robił interes maseczkowy z producentem oscypków vel instruktorem narciarskim.
„Całe szczęście, że kolega narciarz
miał maseczki, a nie pióropusze
albo cewniki…”, kpią internauci.
Teraz więc Polak widzi za szybkimi
zmianami proponowanymi przez
rząd czyjś intratny interes. Oto grupa CIECH, której większościowym

łagodniejszymi objawami tudzież
bezobjawowością.
Z kolei Christopher Leffler ze Szkoły Medycznej Virginia Commonwealth
University opublikował swoją analizę
w sierpniu ub.r. – obserwowano 200
krajów, włączając w to Mongolię,
gdzie od stycznia, kiedy nakazano
używanie maseczek, do maja nie zanotowano żadnego zgonu z powodu
covidu. Nie badano jednak wpływu genów ani innych czynników,
np. środowiskowych.
Największym jednak zaskoczeniem
okazało się duże badanie przeprowadzone w Danii (wyniki opublikowano

W Niemczech maseczki ochronne FFP2 rozdano
ok. 27 mln obywateli z grup wysokiego ryzyka.
akcjonariuszem jest grupa Kulczyk
Investments, uruchamia w Bydgoszczy linię produkcyjną wytwarzającą
certyfikowane maseczki ochronne
klasy FFP2.
Z netu: „Trudno ustalić, gdzie
przebiega granica idiotyzmu bezmyślnych zarządzeń. W Czechach
chirurg wykonuje operację na
otwartym sercu w jednej maseczce
chirurgicznej, ale żeby kupić rogaliki, musi założyć dwie. Nie idźmy
tą drogą”. „Na pewno suweren się
ucieszy, jak na każde wyjście z domu
będzie musiał nakupić kagańców za
10 zł”. Powoływanie się przez polski rząd na Austriaków, Niemców
bądź Czechów, którzy wprowadzili
nakaz noszenia masek z filtrem, jest
nieporozumieniem. W Czechach na
początku lutego na co najmniej dwa
miesiące rząd zniósł 21-procentowy
podatek VAT na maseczki. W Niemczech zaś maseczki ochronne FFP2
rozdano za darmo ok. 27 mln obywateli z grup wysokiego ryzyka.

W jakim stopniu maseczki
chronią przed covidem?
Odpowiedź na to pytanie na podstawie badań: to zależy od rodzaju
maseczki. – Działają, ale nie są niezawodne. Lepiej dodatkowo zachować
dystans społeczny – rekomenduje
Monica Gandhi z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Badanie z lipca ub.r. przeprowadzone
przez jej zespół pokazuje, że maski
redukują dawkę wirusa unoszącego się w aerozolach, co skutkuje
FOT. SHUTTERSTOCK

w „Annals of Internal Medicine”).
Wzięto dwie grupy po 2,5 tys. osób,
jedna chodziła w maseczkach, druga bez. Po miesiącu sprawdzono,
ile ludzi w każdej grupie się zakaziło.
Różnica była niewielka. Wyjaśnienia
tej zagadki szukał Adam Kruszewski,
z wykształcenia lekarz, specjalizował
się w anestezjologii. Jego zdaniem
zakażamy się najczęściej w pracy albo
w domu. Ani w domu, ani w pracy nie
nosimy zaś maseczek, jak podkreślał
w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.
Czy warto zatem w imię tej nieznacznej różnicy zaśmiecać bez umiaru planetę? Zresztą sama WHO nigdy nie
nakazała noszenia maseczek, lecz jedynie rekomendowała, w komunikatach uczciwie przyznając, że badania

Żadne maski nie mogą być noszone
na brodzie czy na bociana, pod nosem. WHO zaleca noszenie maseczek
także w trakcie wizyty gości w domu.
Aby zrozumieć, dlaczego maseczki
bywają nieskuteczne, trzeba wyjaśnić,
że koronawirus (ma 0,1 mikrometra
średnicy, dla porównania – włos ma
80 mikrometrów średnicy) nie fruwa
sam w powietrzu. Długo utrzymuje się w drobinkach aerozoli. Zbyt
drobnych, żeby zostały zatrzymane
za pomocą maski chirurgicznej czy
nawet tej z filtrem. Maski z filtrem
N95 dobrze dopasowane do twarzy
blokują ok. 90% aerozoli, ale są badania pokazujące, że zatrzymują jedynie 67%. Ponad wszelką wątpliwość
maski są zaporą fizyczną w przypadku wydzielania śliny przy mówieniu,
kichaniu czy parskaniu. A ponieważ
jednorazowe maseczki chirurgiczne
są luźne, odstają od twarzy, drobinka
odpowiedzialna za zakażenie – minimalna dawka zakaźna jest mniejsza
od jednej drobiny aerozolu – zawsze
może się dostać do naszego układu oddechowego. Nawet chwilowe
niedopasowanie maseczki chirurgicznej lub tej z filtrem powoduje, że
przestają chronić. Zawsze coś może
przeniknąć, niezależnie od maseczki,
i zarazimy się.
Wszelkie badania potwierdzają natomiast wpływ na ograniczenie transmisji covidu higieny rąk w połączeniu
z noszeniem maseczek i zachowaniem dystansu społecznego.
WHO zaleca, aby nie nosić maski
na nadgarstku, na podbródku, nie

Maseczki to groźny odpad medyczny. Lądują na śmietniku,
choć powinny być osobno segregowane.
problemu pokazują różne wyniki.
Mimo nowych mutacji koronawirusa
eksperci WHO nie są przeciwni noszeniu maseczek materiałowych, pod
warunkiem że składają się z trzech
warstw. Wewnętrzna może być wykonana z bawełny wchłaniającej wilgoć,
środkowa, pełniąca funkcję filtra –
z polipropylenu, a zewnętrzna – z wodoodpornego poliestru. Nie mówią
jednak ci eksperci, jak przez tę kupę
sztucznych tworzyw oddychać. Nie
przypominają, że podstawą zdrowia
jest dobre natlenienie komórek. Stulatkowie badani w tzw. blue zonach
żyją tak długo m.in. dlatego, że ruszają się na powietrzu, ciężko pracując.

dotykać jej w trakcie noszenia, myć
ręce po zdjęciu, bo na zewnątrz maski
może być wirus. Prać w temperaturze
60 st. co najmniej raz dziennie. Inna
sprawa, czy z maseczek jednorazowych nie uwalniają się włókna lub
substancje szkodliwe, skoro bywają
szyte byle jak i byle gdzie? Ten fakt
dopiero niedawno stał się przedmiotem dyskusji. Wycofano ze sprzedaży
całe partie zanieczyszczonych maseczek. Poza tym na używanej zbyt długo maseczce – wystarczy 30 minut
noszenia, by była ciepła i wilgotna –
dotykanej nieumytymi rękami, rozwijają się bakterie i grzyby. Kto w Polsce
zmienia maskę co pół godziny, skoro
1-7.03.2021
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nawet w bogatej Szwajcarii okazało
się to problemem? Tam na zlecenie
magazynu konsumenckiego „K-Tipp”
przebadano 20 jednorazowych masek używanych przez dojeżdżających
do Zurychu. Na 11 znaleziono ponad
100 tys. kolonii bakteryjnych, na 3 –
ponad milion! Na 14 mikrobiolodzy
stwierdzili groźne gronkowce. Na
15 maskach wykryto pleśń i drożdże. U osób z osłabionym układem
odpornościowym wdychanie zarodników może prowadzić do alergii,
astmy, zapalenia oskrzeli.

Zużyte maski zalegają wszędzie
Dzika kaczka dusi się sznurkiem
od maseczki, bo omotała nim szyję,
orzeł w szponach unosi maseczkę. Te
fotografie krążące ostatnio na Facebooku przemawiają do wyobraźni.
Już w czerwcu ub.r. Włoski Instytut
Ochrony Środowiska obliczył, że do
końca 2020 r. zostanie wyrzuconych
nawet 300 tys. ton maseczek i rękawiczek. Z kolei resort środowiska
podał, że dziennie Włosi porzucają 410 ton takich śmieci. W Rzymie
wprowadzono mandat 500 euro za
wyrzucanie maseczek na chodnik,
jezdnię czy trawnik. W połowie zeszłego roku Włosi codziennie zużywali ok. 37,5 mln jednorazowych
maseczek i 80 mln rękawiczek.
Na ulice, do lasów, mórz i oceanów trafiają też pojemniki po środkach dezynfekujących. Koronaodpady już na początku pandemii dotarły
na niezamieszkane Wyspy Soko.
Zresztą w wodach Hongkongu pływają różowe delfiny i zielone żółwie,
dla których plastik pachnie jak jedzenie, jeżeli tylko wystarczająco długo
był w wodzie i obrósł algami.
Koronaśmieci niełatwo utylizować. Weźmy rękawiczki ochronne.
Zgodnie z europejskim systemem
recyklingu handel detaliczny i producenci muszą zapłacić za zbiórkę
i recykling plastikowych opakowań.
Jednorazowe rękawiczki nie są opakowaniem. Nie mogą również być
wyrzucane do domowych pojemników na surowce wtórne. Nawet
rękawiczki z lateksu – naturalnego
produktu, nie są przyjazne dla środowiska, bo do ich produkcji stosuje
się dodatki chemiczne. Środowisko
zanieczyszczają także opakowania
po żywności na wynos. Już przed
pandemią rocznie do oceanów
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trafiało 13 mln ton plastiku, a do
Morza Śródziemnego 570 tys. ton.
To tak, jakby co minutę wrzucać do
morza 33,8 tys. plastikowych butelek. Maseczki to groźny odpad medyczny. Lądują na śmietniku, choć
powinny być osobno segregowane,
np. zbierane w foliowe worki i raz
w miesiącu oddawane firmie recyklingowej. Szwecja znalazła wirusa
w wodzie, bo najpewniej spłynął
z tych brudnych maseczek. Skandynawowie są zresztą najbardziej

więc patent w Japonii. Obecnie jest
w fazie rejestracji i niebawem będzie
opublikowany – opowiada Hazem
Kalaji, jeden z najczęściej na świecie cytowanych naukowców. – Teraz
w razie potrzeby Polska będzie kupowała nasze maseczki z Japonii. Czy
tak powinno być, skoro ludzkość już
raczej nie odejdzie od maseczek? Zastanówmy się, co zostawimy na tej
planecie naszym dzieciom i wnukom.
Ciekawa jest ta ignorancka postawa polskiego rządu wobec

Jedne badania pokazują, że maseczki będą się rozkładać
350-400 lat, drugie – że 700 lat.
świadomi roznoszenia patogenów
na zużytych maseczkach. Szwecja
nakazuje wręcz, aby na zewnątrz
masek nie nosić.
Jedne badania pokazują, że maseczki będą się rozkładać 350-400 lat,
drugie – że 700 lat. Tak czy siak, proces będzie trwał stulecia. Wzrośnie
zanieczyszczenie mikroplastikiem
wód, pokarmu i na końcu naszych
organizmów.

Szukajmy alternatyw
Prof. Hazem Kalaji z Katedry Fizjologii Roślin Instytutu Biologii SGGW
i japoński uczony dr Seiya Sato, wirusolog, wynalazca z kilkunastoma
patentami, m.in. szybkiego testu
wykrywającego grypę, stworzyli maseczkę doskonałą, aktywną, oddychającą, z powszechnie dostępnych
roślin, które filtrują wirusy. Dzięki wilgoci i dwutlenkowi węgla z wydechu
odbywa się nasilony proces fotosyntezy tych roślin. Zapewnia on dłuższe życie aktywnej maseczki na kilka
tygodni, a nawet miesięcy (badania
w tym kierunku trwają). Maseczka
pachnie „naturą”. Od czasu do czasu
można by ją potraktować światłem
ultrafioletowym w celu dezynfekcji.
Rozkładałaby się w środowisku od
sześciu do ośmiu tygodni. Brzmi
dobrze? Prof. Kalaji na początku pandemii był w wielu stacjach telewizyjnych, pisało o nim ponad 500 portali
internetowych. Usiłował swoim wynalazkiem zainteresować polski rząd.
– Pisałem do wszystkich kluczowych osób w państwie. Prosiłem
o pomoc w opracowaniu tego wynalazku jako produktu polskiego. Nie
było zainteresowania. Zgłosiliśmy

obiecującego wynalazku. Pamiętajmy też, że po kilkadziesiąt milionów
złotych dostały trzy zespoły badawcze: na szczepionkę, lek oraz szybkie
testy. Czy ktoś dzisiaj pyta o efekty
ich prac? Jest już podobno skuteczna w leczeniu covidu substancja chemiczna, ale proces rejestracji może
potrwać nawet pięć lat. A wtedy
możemy już mieć kolejną pandemię.
Szukajmy zatem alternatyw niekoniecznie w stylu firmy Micrashell,
która planuje produkować hełmy dla
zamożnych, z systemem wypuszczania powietrza, filtrem N95, rurką do
picia napojów, systemem dźwiękowym i kamerkami. Idźmy w kierunku, który wyznaczają prof. Kalaji czy
maseczka Halloy Nano wynaleziona
przez zespół polskich nanotechnologów. Wykonali już prototyp z tkaniny biologicznie aktywnej, pokrytej
wymieszanymi cząsteczkami nanosrebra, tlenków cynku i tytanu, tworząc tzw. nanopłytki. Jest to pierwsza
maseczka na świecie, która odkaża
pyły i zanieczyszczenia z powietrza,
a także grzyby, pleśnie i alergeny. Już
otrzymała certyfikat skuteczności.
Specjalna powłoka maski jest aktywna przez 15 tygodni, 24 godziny na
dobę i w każdych warunkach. Można
jej dotykać bez ryzyka przeniesienia
wirusa. Można ją prać ręcznie, raz
w tygodniu. Twórcy zbierają środki
na masową produkcję. Gdzie jest
rząd, skoro na podstawie opracowanej technologii naukowcy planują
stworzenie m.in. fartuchów ochronnych, śluz medycznych i rękawiczek?
Rząd lekką ręką daje pieniądze Tadeuszowi Rydzykowi i TVP.
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