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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

MARIAN BANAŚ, prezes NIK
Posiadamy dowody świadczące 
o głębokich patologiach i dysfunkcji 
władzy.
„Business Insider”

JEREMY PAXMAN, prezenter BBC
Pełno tu mądrych ludzi 
wykonujących bezsensowną pracę 
i uważających się za kogoś ważnego.
„Forum”

CYTATY

Tych ofiar mogło nie być

Radzimy sobie nieźle. Ile razy słyszeliście te słowa 
z ust ministrów Dworczyka i Niedzielskiego? Po-
wtarzają to kłamstwo dzień w dzień. Czego w tym 

gadaniu jest więcej? Głupoty czy bezczelności? Faktów 
i ponurej rzeczywistości nie da się jednak przykryć propa-
gandowymi frazesami. System ochrony zdrowia, za który 
także oni odpowiadają, rozpadł się na kawałki. Jesteśmy 
świadkami największej katastrofy od zakończenia wojny. 
W kraju, który chwali się ogromnym budżetem, codziennie 
na covid umierają setki Polek i Polaków. A ile osób umiera 
na inne choroby?

Od wielu miesięcy setki tysięcy zdiagnozowanych cięż-
ko chorych nie ma gdzie się leczyć. Jedyny pomysł, jaki 
ma dla nich władza, to ograniczanie wizyt i zabiegów, za-
mykanie oddziałów, kierowanie opiekujących się nimi spe-
cjalistów do zespołów zajmujących się covidem. Ciężko 
chorych ludzi, których można byłoby wyleczyć, zostawio-
no z problemami. Podobny los czeka tych, którzy mimo 
widocznych kłopotów ze zdrowiem nie mają nawet szansy 
na badania. Po sześciu latach rządów PiS nie chce brać 
odpowiedzialności za efekty własnej polityki. Za niedofi-
nansowanie służby zdrowia, za fatalną organizację, ciągłe 
i pozorne reformy oraz politykę kadrową eliminującą ludzi 
z kompetencjami i charakterem.

Brakuje wszystkiego. Strategii, finansowania, planowa-
nia, ponadpartyjnego porozumienia w sprawie modelu 
służby zdrowia, rozszerzonego systemu kształcenia lekarzy, 
pielęgniarek i pracowników medycznych. Zamiast współ-
pracy ze środowiskiem, które ratuje nasze życie kosztem 
własnego zdrowia, skrajnego przemęczenia, bezsilności 
wobec ogromu zadań i wynikającej z tego frustracji, mamy 
arogancję władzy, która wie lepiej od lekarzy ekspertów.

Efekty widzimy. Co oznacza suchy komunikat ze szpita-
la: czekamy na zwolnienie łóżka covidowego, gdy przed 
tym szpitalem stoją karetki z chorymi? Zwolnienie łóżka to 
po prostu śmierć chorego.

Polska stała się wielką umieralnią. Choć nie musiało tak 
być. Za skalę tych śmierci odpowiadają konkretni ludzie.

Dzieją się w naszym kraju rzeczy straszne, o których 
prawie nie mówimy. Wolimy słuchać opowieści o trudach 
akcji szczepionkowej. Ulegamy tej wielkiej propagandowej 
bańce, choć dotyczy ona najprostszej czynności, jaka jest 
w medycynie. Ukłucie igłą jawi się odpowiedzialnym za 
zorganizowanie tego prostego, choć masowego procesu 
jako niezwykle skomplikowane wydarzenie. Tym to smut-
niejsze, że w Polsce są setki, jeśli nie tysiące menedżerów, 
którzy by to zorganizowali o wiele, wiele sprawniej niż 
obecna ekipa.



Projekt okładki: Iza Mierzejewska

KRAJ
  8 Prostujemy bujdy o trotylu 

– rozmowa z dr. Maciejem Laskiem
16 PiS wchodzi w buty AWS 

Morawiecki jak Buzek, Gowin jak Gowin…
19 Rzetelny sąd nad PRL 

O zbiorze tekstów prof. Andrzeja Walickiego
20 Jak się kręci koronabiznes 

Wzbogaceni na pandemii
23 Burmistrz nam podpadł 

Mieszkańcy Prabut czują się obrażeni
26 Powrót analfabetyzmu 

Zdalna szkoła cofa w edukacji
30 Dramat w cieniu caracali 

Skutki rezygnacji z zakupu śmigłowców
32 Bezdzietni z wyboru 

Szczęście bez potomstwa

ZDROWIE
 9 Z covidem przez życie 

– rozmowa z dr. Michałem Chudzikiem
12 Nowa normalność 

Świat kontra skutki wirusa

ZAGRANICA
36 Sto dni po brexicie 

Co poszło nie tak
40 Głosowanie z przeszkodami 

Nowelizacja prawa wyborczego w Georgii

OPINIE
42 Jacek Wódz 

Nic „nie wróci do normalności”

HISTORIA
45 Polska wieś przed wojną 

O tym nie piszą w podręcznikach

KULTURA
48 Buntownik wyraża uczucia pominiętych 

– rozmowa z Łukaszem Czapskim
51 Qulturalia
66 Międzynarodowe Biennale Miniatury

OBSERWACJE
52 Włochy – kraj kawą płynący 

Espresso jak religia
56 Człowiek jest łatwym celem 

Tygrysy bengalskie polują na ludzi

SPORT
58 Z futbolową kadrą leci pilot, ale… 

Po debiucie Paula Sousy 

FELIETONY I KOMENTARZE
  3 Jerzy Domański 

Tych ofiar mogło nie być
15 Jan Widacki 

Stodoły z kolumnadą
29 Andrzej Romanowski 

Wstydliwy chrzest Polski
35 Roman Kurkiewicz 

Leć, Jurko
39 Tomasz Jastrun 

Namiestnicy
55 Wojciech Kuczok 

Czerstwa dama

W NUMERZE

BUNTOWNIK 
WYRAŻA UCZUCIA 
POMINIĘTYCH
– rozmowa  
z Łukaszem Czapskim

OBSERWACJE
56

BEZDZIETNI Z WYBORU
Szczęście bez potomstwa

CZŁOWIEK JEST ŁATWYM CELEM
Tygrysy bengalskie polują na ludzi

KULTURA
48

KRAJ
32

FOT. SHUTTERSTOCK



5PRZEGLĄD12-18.04.2021

  Oddolne wsparcie Polski Ludowej
Bohdan Piętka w doskonale udokumento-

wanym tekście „Historia nigdy nie jest czarno-
-biała” (PRZEGLĄD nr 14) pokazuje, że rozmiary 
aktywnego zaangażowania ludzi podziemia 
w odbudowę rodzącej się po wojnie nowej Pol-
ski były niemałe, mimo że nie zgadzali się oni 
z jej politycznym charakterem. Dla IPN jest to 
jednak temat tabu. Chciałbym wskazać również 

niedostrzegane publicystycznie zjawisko oddolnego wspierania 
Polski Ludowej. W rozmowie Władysława Gomułki ze Stalinem 
(III kw. 1945 r.) pada liczba 200 tys. PPR-owców działających 
w kraju (Ryszard Strzelecki-Gomułka, Eleonora Salwa-Syzdek, 
„Między realizmem a utopią”). Wiosną 1945 r. liczbę członków 
PPR szacowano na 250-300 tys. (Andrzej Leon Sowa „Historia 
polityczna Polski”). W książce Teresy Torańskiej „Oni” znajdziemy 
liczbę 350 tys. członków PPR dla okresu 1945-1946. W „Atlasie 
polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956”, opraco-
wanym przez prof. Rafała Wnuka z KUL i dr. Sławomira Poleszaka 
z IPN, podane są następujące liczby członków PPR: w 1945 r. 
– 300 tys., w 1948 r. – 900 tys. Według Czesława Kozłowskie-
go pod koniec 1947 r. PPR liczyła 821 tys. członków, a PPS – 
750 tys. („Namiestnik Stalina”). Andrzej Paczkowski („Zdobycie 
władzy 1945-1947”) twierdzi, że liczba członków PPR wzrosła 
z ok. 400 tys. jesienią 1946 r. do ponad 800 tys. rok później. 
Latem 1947 r. do PPS należało ponad 650 tys. osób. Ujawnienie 
przynależności do lewicy oznaczało wówczas przeważnie wyrok 
śmierci z rąk „żołnierzy wyklętych”. Ten temat to kolejne tabu 
dla IPN, widzącego Polskę Ludową wyłącznie w objęciach Armii 
Czerwonej, NKWD, UB i milicji. Eugeniusz Guz

  Smoleński hochsztapler 
Mam wielki żal do bliskiego mi środo-

wiska technicznego, że odwróciło się od 
wysokiej klasy specjalisty z byłej Państwo-
wej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
dr. inż. Macieja Laska, który badał też kata-
strofę pod Smoleńskiem. Jak można było 
nie bronić fachowca znającego się na rze-
czy, tylko pozwolić na zalewanie społeczeń-
stwa bredniami podważającymi prawa fizyki 
w wielu jej obszarach, awioniki, materiałoznawstwa i wszyst-
kich tych, które były badane przez członków komisji Millera? 
Dlaczego tak łatwo środowisko techniczne, tysiące inżynierów 
i techników, utytułowanych naukowców z politechnik i instytu-
tów badawczych, fachowców z przemysłu i branż związanych 
z lotnictwem, podkuliło ogon i pozwoliło pleść androny totalnemu 
laikowi w tych obszarach? Dziś błąd tamtego opuszczenia i zanie-
chania jest nie do odrobienia.

Janusz M. Kowalski 

 Plusy dodatnie i plusy ujemne 
Słaba ocena ministrów „dobrej 

zmiany” wynika z dominującej roli 
Jarosława Kaczyńskiego, który nie 
zna i nie rozumie zagranicy. Brak jego 
zainteresowania tym tematem ma od-
zwierciedlenie w decyzjach kadrowych 
i umocowaniu politycznym ministrów.

Jarosłav Kacer

ZDJĘCIE TYGODNIA

FOT. NIKLAS HALLE’N/AFP/EAST NEWS

9 kwietnia nad ranem, w wieku 99 lat, zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. O jego śmierci informują specjalne 
komunikaty, m.in. ten wyświetlany na Piccadilly Circus w Londynie.



Przepłacone biznesy
Tak się porobiło, że co spojrzymy na Piotra 
Naimskiego, to widzimy odwrotność banko-
matu. Wpłatomat – nie wypłaca kasy, tylko 
bierze. Od nie za mądrych Polaków z dojnej 
zmiany, którzy wciskają mu państwowe miliardy złotych. Po drodze 
przeliczane na dolary. Dla Naimskiego i jego ekipy nie ma górnej 
ceny, której by wujowi Samowi nie zapłacili. Mamy już wyjątkowo 
drogi gaz. I najdroższe na świecie samoloty. A teraz Amerykanie 
wpychają nam elektrownie atomowe. Gorsze i droższe od francu-
skich, ale co tam. Naimski już mówi: kupimy. Chyba że ta pokłóco-
na ferajna wyleci z posad. I co wtedy? Amerykański parasol może 
się okazać dla nich dziurawy.

Premier Kurski
Jeśli coś w Polsce szybko rośnie, to ambicje 
Jacka Kurskiego. Już nie zadowala go komi-
tywa z Zenkiem Martyniukiem. Celuje w fotel 
premiera. No bo jeśli kandydatem może być 
taki Obajtek z Pcimia, to dlaczego nie Kurski? 
W staraniach o fotel mogą mu pomóc stare 

wypowiedzi na temat Zbigniewa Ziobry. Bo czyż nie cieszą Kaczyń-
skiego takie opinie Kurskiego: „Delfin okazał się leszczem, jeśli nie 
leszczykiem, który pozbawiony jest wizji, pomysłu, wyposażony 
w charyzmę trzęsącej się galarety. I na dodatek co chwilę trze-
ba mu zmieniać pieluchę” i „Oddam za darmo paletę pampersów. 
Zmieniałem je przez ostatnie trzy lata co dwa dni dorosłemu, ale 
de facto są dla dzieci. Termin ważności OK”.
Już on by sobie poradził z Solidarną Polską.

Donosik Płużańskiego
Przodownik! Tadeusz Płużański na ten tytuł 
zasłużył setkami tekścików o historii na opak. 
Dla Płużańskiego „Ogień”, „Bury” i podobni 
mordercy cywilów, kobiet i dzieci to bohate-
rowie. Rycerze wielkiej sprawy. A trup tu czy 
tam nijak honoru im nie odbiera.
Ma też Płużański inną pasję. Donosik tu, donosik tam. Najświeższy 
jest w „Tygodniku Solidarność”. Cytujemy dosłownie: „To nie pań-
stwo polskie uważa działania »Burego« na ludności białoruskiej za 
zbrodnię wojenną, tylko charge d’affairs w Mińsku Marcin Wojcie-
chowski – wieloletni dziennikarz »Gazety Wyborczej«, a w latach 
2013-2015 rzecznik prasowy MSZ, kiedy szefami dyplomacji byli 
kolejno: Radosław Sikorski i Grzegorz Schetyna”.
Niby dwa oblicza. A przecież Płużański jest jeden.

Prawda Wildsteina (syna)
Będąc jeszcze w nastroju poprimaapriliso-
wym, trafiliśmy w „Gazecie Polskiej” na 
garść złotych myśli. Co kawałek, to traf-
niejszy. Na przykład taki: „Jest największym 
internetowym ściekiem hejtu i ordynarnych 

fake newsów”. Albo bardziej filozoficzny: „Jest to złamanie wszel-
kich zasad etycznych, jakimi powinien w życiu kierować się nor-
malny człowiek”. A najbardziej zachwycił nas finał: „Pod spodem 
widzimy to samo – najbrutalniejsze chamstwo, prymitywizm… 
słowem: najgorszy syf”.
Ho, ho, ale ostro poleciał po kumplach Dawid Wildstein, znany z te-
go, że jest synem Bronisława. Niestety, jak przetarliśmy okulary, 
okazało się, że Dawid W. tradycyjnie ujada na opozycję. Lustra mu 
pozabierali czy co?
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Polska jest w czołówce krajów marnujących pro-
dukty spożywcze. Przeciętna rodzina wyrzuca w ten 
sposób 3 tys. zł; 247 kg żywności, w tym ponad 
180 bochenków chleba.

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, odpo-
wiedzialny za akcję szczepionkową, nie potrafił sen-
sownie wytłumaczyć przyczyn zamieszania z nagłą 
rejestracją na szczepienia osób w wieku 40-59 lat.

Po raz siódmy za rządów PiS, od 2015 r., wymienia-
ny jest zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, najwięk-
szego holdingu państwowych fabryk broni.

Ks. Leszek S., były proboszcz parafii w Boguszowie-
-Gorcach (woj. dolnośląskie), został skazany niepra-
womocnie przez sąd w Świdnicy na 15 lat więzie-
nia za czyny pedofilskie wobec trzech małoletnich 
dziewczynek.

Emerytowany ks. prałat Andrzej Czerwiński, były 
proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu, 
został wydalony ze stanu duchownego za współży-
cie z osobą nieletnią.

Waldemar B., były senator PiS, z zawodu stolarz-ta-
picer, u boku Jarosława Kaczyńskiego celebrujący 
rocznice smoleńskie, zabił psa, ciągnąc go na sznu-
rze za rozpędzonym samochodem. Zobaczymy, ile 
czasu spędzi w celi.

O 70% wzrosły zyski Amazona w czasie pandemii, 
a zarobki pracowników tylko o 6%.

Jerzy Maksymiuk, wybitny artysta, twórca Polskiej 
Orkiestry Kameralnej, Sinfonii Varsovii, kompozytor, 
dyrygent, który z najznakomitszymi zespołami z całe-
go świata nagrał ponad 100 płyt, obchodzi 85. urodzi-
ny. Ad Multos Annos, Mistrzu.

Ponad 40 mld zł wyniosły wydatki na program 500+ 
w 2020 r., a w ciągu pięciu lat od jego uruchomienia 
było to już 141 mld zł.

Rada Etyki Mediów z przewodniczącym Ryszardem 
Bańkowiczem doczekała się uznania przez sfery 
rządowe. Premier Morawiecki zapowiedział skargę 
do REM na „Wiadomości” TVP po wyemitowaniu 
„oczerniającego”, „pełnego absurdalnych insynuacji” 
materiału o działalności Polskiego Funduszu Rozwoju 
i prezesa Pawła Borysa.

Prof. Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator za-
bytków w Warszawie, nakazał prywatnej Uczelni 
Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie odbudowę 
bezprawnie zniszczonych budynków XIX-wiecznej 
Stalowni Warszawskiej przy ul. Szwedzkiej.

PKO BP, mający duży portfel hipotek frankowych, 
ogłosił, że jest gotowy na masowe porozumienie 
z frankowiczami i przewalutowanie kredytów.

FOT. YOUTUBE (4)



Czy palenie na klatkach schodowych 
i balkonach powinno być zakazane?

DR PAWEŁ LIPOWSKI
Instytut Zdrowia Publicznego 
Collegium Medicum UJ

Tak, jeżeli przyjmiemy za punkt wyj-
ścia do rozważań ochronę zdrowia 
publicznego, rozumianą jako zdrowie 
populacji (podobnie jak w przypadku 
idei obowiązkowych szczepień ochron-
nych). Wówczas wartością chronioną 
przez prawo w wyższym stopniu niż 
wolność osobista (możliwość palenia 
papierosów) byłoby właśnie zdrowie in-
nych osób. Istotne byłoby przy tym za-
łożenie, że nie naruszamy prywatności 
człowieka (nietykalności mieszkania), 
ale eliminujemy zachowania godzące 
w przestrzeń publiczną (narażenie są-
siadów na szkodliwe emisje dymu tyto-
niowego). Z punktu widzenia egzekucji 
prawa najlepiej byłoby, aby decyzja 
o zakazie wydana przez podmioty za-
rządzające sui generis przestrzeniami 
wspólnymi (spółdzielnia mieszkanio-
wa, wspólnota mieszkaniowa) poparta 
była zmianą ustawodawstwa (w tym 
Ustawy z 1995 r. o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych).

PROF. ZBIGNIEW MIKOŁEJKO,
filozof, eseista, poeta

Jestem stanowczo przeciwny zakazowi 
palenia na balkonach, ponieważ szkodli-
wość tego zachowania dla otoczenia mo-
że być tylko pozorna, a taki przepis może 
służyć rozmaitym działaniom represyjnym 
nieprzyjaznych sąsiadów. Wprowadzanie 
podobnych regulacji jest kolejnym wyrazem 
tego, że palacze stali się kozłami ofiarnymi 
rozmaitych lęków społecznych. Polityczna 
poprawność naszych czasów zabrania prze-
śladowania innych grup, a osoby palące 
same często mają poczucie winy, dlatego 
mnoży się szykany przeciwko nim, zupełnie 
lekceważąc zagrożenia dużo groźniejsze, 
chociażby związane z konsumpcją alkoholu.

DR KRZYSZTOF PUCHALSKI,
socjolog zdrowia i medycyny

Należałoby poprzeć wszelkie działania 
służące ograniczaniu niechcianej ekspozy-
cji na dym tytoniowy, gdyż jego wdycha-
nie przez osoby niepalące to dla nich duże 
ryzyko zdrowotne, a ponadto wiążą się 
z nim negatywne konsekwencje psychicz-
ne, węchowe i smakowe. Inną kwestią 
jest skuteczność działań na rzecz zdrowia 

publicznego, których sednem są regulacje 
prawne. Jesteśmy społeczeństwem, które 
lubi kwestionować wszelkie zakazy, nato-
miast wśród decydentów istnieje tendencja 
do prób rozwiązywania problemów za po-
mocą zmian przepisów. Tymczasem równie 
ważne są inne narzędzia, w tym przypadku 
np. intensyfikacja kampanii edukacyjnych 
poświęconych skutkom biernego palenia. 
Od lat obserwujemy pozytywne zmiany 
w zachowaniach palaczy, jest więc szansa, 
że takie inicjatywy byłyby skuteczne.

Czytelnicy PRZEGLĄDU  
ANITA DURAN

Nie, bo to będzie martwe prawo, trudne 
do wyegzekwowania, a martwe prawo to 
złe prawo. Przeszkadza mi, gdy sąsiad pali 
latem na balkonie, ale bardziej przeszkadza 
i rujnuje moje zdrowie smog.

JERZY KRAWIEC-MOSTOWIAK
Nie można pozostawić uzależnionych 

bez miejsc zaspokajania ich potrzeb. Bal-
kon wydaje się tutaj dobrą propozycją, ale 
według mnie należałoby wprowadzić do-
zwolone godziny palenia, bo trzeba także 
uwzględnić niepalących.

YTANIE
TYGODNIA
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Rozmawia Robert Walenciak

Słyszał pan, PiS wraca do teorii tro-
tylu. Pisowskie media twierdzą, że 
w laboratoriach we Włoszech wy-
kryto na ciałach ofiar ślady trotylu.

– A jaka była liczba tych cząsteczek 
na milion, czyli ppm? Od tego zacznij-
my. W 2012 r., od września do paź-
dziernika, biegli prokuratury, technicy 
kryminalistyki, specjaliści od badań 
pirotechnicznych, byli w Smoleńsku 
na miejscu katastrofy. Pobierali prób-
ki gleby, próbki ciał, próbki z foteli, ze 
wszystkiego tak naprawdę. Po roku, 
po ośmiu i pół tysiącu godzin pracy, 
wydali kompleksową opinię, ponad-
tysiącstronicową, w której wykluczyli 
działanie materiałów wybuchowych.
Badali też odkształcenia?

– Badali także te elementy samolo-
tu, w których, jak wskazywał Antoni 
Macierewicz, miały być podłożone 
jakieś materiały wybuchowe.
Trotyl!

– Trotyl jest najbardziej prymityw-
nym materiałem wybuchowym. Od 
wielu, wielu lat stosowane są inne 
materiały. Ale wróćmy do śladów 
w samolocie. Na przykład fragment 
skrzydła, który odpadł – ewidentnie 
widać, że odcięcie tego fragmentu 
nastąpiło na skutek zderzenia z twar-
dą przeszkodą. Pamiętam, że Antoni 
Macierewicz twierdził, że materiał wy-
buchowy eksplodował w kuchni sa-
molotu. To ciekawa teoria, ponieważ 
podłoga w tej części maszyny była 
badana i okazało się, że nawet nie 
jest odkształcona i nie stwierdzono 
śladów materiałów wybuchowych ani 
produktów ich przemiany. Pod podło-
gą zamontowane były pasy do zabez-
pieczania bagażu. One nie tylko nie 
były nadtopione, ale nawet nie były 
osmalone. A miejmy świadomość, że 
temperatura podczas wybuchu np. 
trotylu wynosi ponad 2800 st. C. To 
zawsze zostawia ślady.

To jest kolejna kompromitacja pro-
kuratury. Przypomnę, jak pracowa-
ła Naczelna Prokuratura Wojskowa. 
Można dużo mówić, czy lepiej, czy 
gorzej się komunikowała, ale regular-
nie pokazywała postęp swoich prac, 
ich wyniki, i publikowała bardziej 
ważkie raporty. Prokuratura Ziobry 
od dawna niczego nie robi, chowa 
głowę w piasek i organizuje przecieki 
do zaprzyjaźnionych mediów, które 
mają tylko podtrzymać atmosferę nie-
ufności, a nie wyjaśnić sprawę. Działa 
nie jak prokuratura, ale jak organiza-
cja partyjna, która wykonuje polece-
nia partyjnych szefów.
Co to jest ppm?

– Liczba wykrytych cząstek jakie-
goś poszukiwanego materiału na mi-
lion innych. W ten sposób określa się, 
czy jego ilości są znaczące, czy ślado-
we. Podczas badań przesiewowych 
w Smoleńsku, na miejscu katastrofy, 
w 2012 r. wykryto cząstki wysoko-
energetyczne i wytypowano materia-
ły, które sprawdzano potem w bada-
niach dokładnych, laboratoryjnych. 
Stwierdzono, że są to tak śladowe 
ilości, że nie wskazują absolutnie na 
działanie materiałów wybuchowych, 
tylko na zanieczyszczenie próbki.
Ten samolot transportował żołnierzy 
wracających z Afganistanu, przewo-
żono nim broń.

– Rozmawiałem na ten temat z piro- 
technikami, którzy prowadzili bada-
nia w Smoleńsku. Jeden dał mi taki 
przykład: przypuśćmy, że miał pan 
do czynienia z materiałem wybucho-
wym. Gdzieś na stole była kostka 
plastyczna czegoś. Dwa dni później 

leciał pan za granicę i zrobiono panu 
badanie na lotnisku na obecność ma-
teriałów wybuchowych. I to badanie 
wykryło obecność śladów materiału 
wybuchowego. Ale czy to znaczy, że 
ma pan ten materiał ze sobą? Gdy się 
mówi o materiałach wybuchowych, 
trzeba przedstawić kompleksowy ra-
port. Dokładnie pokazujący, co i jak 
badano. Co mówili pirotechnicy, 
którzy byli w Smoleńsku? Mówili: 
kompleksowy raport można wydać 
wtedy, kiedy samemu się pojechało, 
obejrzało próbki, nie tylko pod kątem 
badań chemicznych, ale również śla-
dów fizycznych, czyli odkształceń. 
Każdy wybuch zostawia ślady.

– Rozerwania, nadtopienia, dzia-
łania wysokiej temperatury. Polscy 
pirotechnicy powiedzieli jedno – że 
dopiero jednoczesne oględziny oraz 
badania fizykochemiczne pozwo-
liły im na wydanie kompleksowej 
opinii pirotechnicznej. A co zrobiła 
prokuratura kierowana przez Zbi-
gniewa Ziobrę? Przekazała próbki, 
które zostały zabezpieczone, do 
zbadania chemicznego, do innych 
laboratoriów zagranicznych, ale 
nie zamówiła wniosków. Chciała 
sam wynik chemiczny. A kto będzie  
to oceniał później?
Oceni się stosownie do okoliczności.

– Ktoś poważny powie, że był wy-
buch? To musiałby być wybuch z tłu-
mikiem, czyli całkowicie bezgłośny.
Zapis czarnej skrzynki żadnego 
wybuchu nie zarejestrował. 

– A ludzie na lotnisku? Przecież 
tam było mnóstwo ludzi w delegacji, 
którzy czekali na ten samolot, a on 
rozbił się kilkaset metrów od nich,  
we mgle. I jedyne, co było słychać, 
to silniki Tu-154 i uderzenie w ziemię. 
Więc niech nie kombinują – badania, 
które zostały przeprowadzone, wyklu-
czają, by przyczyną katastrofy mógł 
być jakiś wybuch. Tyle. 

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Katastrofa smoleńska: 
co mówi raport pirotechników?

Prostujemy bujdy 
o trotylu

DR MACIEJ 
LASEK

Dr inż. Maciej Lasek – od 2002 r. 
członek Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych, w latach 2012-
-2016 jej przewodniczący. Wchodził 
w skład tzw. komisji Millera. Poseł na 
Sejm IX kadencji.

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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Rozmawia Anna Brzeska

Zajmuje się pan badaniem 
i leczeniem pacjentów, którzy 
cierpią na długofalowe skutki 
przechorowania covidu.

– Tak, nieskromnie powiem, że 
stworzyliśmy jedyne w Polsce kom-
pleksowe centrum dla tej grupy pa-
cjentów. Od niemal roku nie tylko 
diagnozujemy i leczymy, ale też zbie-
ramy i analizujemy dane naukowe. 
Podchodzimy do tego problemu ca-
łościowo, bo covid to ciężka, ogólno- 
ustrojowa infekcja. Skupiamy się 
na osobach, które przeszły chorobę 
w tzw. warunkach domowych – są 
to więc głównie pacjenci bez chorób 
współistniejących.
Nie ma innych tego typu placówek 
w Polsce?

– Niestety, na razie brakuje innych 
ośrodków, które kompleksowo zaj-
mowałyby się tymi pacjentami.
Ilu pacjentów doświadcza powikłań 
po covidzie?

– Z literatury światowej wiemy, 
że objawy długofalowe występują 
u 10-20% osób przechodzących co-
vid w warunkach domowych. Zazna-
czę, że chodzi o dolegliwości, które 

utrzymują się dłużej niż przez trzy-
-cztery tygodnie, gdy chory powi-
nien już czuć się dobrze i normalnie 
funkcjonować. Jeżeli jednak mijają 
cztery tygodnie i pacjenci wciąż skar-
żą się na różne dolegliwości, może to 
sugerować powikłania.
Zastanawiam się, ilu to będzie pa-
cjentów w liczbach rzeczywistych. 

– Jeśli dziś wiemy, że 2 mln Pola-
ków chorowało na covid – a jak mó-
wi nam minister Niedzielski, liczba 
ta może być dwa-trzy razy większa, 
czyli możemy przyjąć, że chorowało 
ok. 6 mln – widzimy, że grupa pa-
cjentów z długotrwałymi objawami 
może obejmować nawet pół miliona 
Polaków. Jeśli z kolei weźmiemy pod 
uwagę to, że u połowy z nich dole-
gliwości utrzymają się dłużej niż trzy 
miesiące, mamy 250 tys. osób z prze-
wlekłymi problemami po covidzie.
To ogromna grupa!

– Tak. To problem porównywal-
ny do katastrofy, w której jest wielu 
rannych i brakuje dla nich miejsc 
w okolicznych szpitalach, bo mówimy 
o osobach, które z reguły wcześniej 
były zdrowe. Średnia wieku „pacjen-
ta domowego” to 48 lat. To chorzy, 
którzy wcześniej raczej nie leczyli się 
na choroby przewlekłe, nie obciążali 

DR MICHAŁ CHUDZIK 
z I Kliniki Kardiologii 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi
– internista i kardiolog, w trakcie 
specjalizacji z geriatrii. W Centrum 
Medycznym Szpital Świętej Rodziny 
w Łodzi oraz Centrum Medycznym 
Boruta w Zgierzu prowadzi poradnię 
dla pacjentów po przechorowaniu 
COVID-19 – w ramach projektu 
STOP-COVID. Informacja o badaniach 
oraz zapisy na stronie www.stop-
covid.pl. Badania prowadzone są 
w ramach umowy z NFZ.

Setki tysięcy ozdrowieńców z powikłaniami zasilą kolejki 
do specjalistów

Z covidem przez życie

Długofalowych skutków COVID-19 doświadcza nawet 10-20% 
pacjentów, którzy przeszli tę chorobę. W skali kraju grupa ta może 
liczyć nawet kilkaset tysięcy osób – wcześniej zdrowych, teraz 
wymagających opieki lekarzy specjalistów: kardiologów, pulmo-
nologów, nefrologów, neurologów czy wreszcie fizjoterapeutów.

Tymczasem według raportu Fundacji Watch Health Care 
w 2019 r. średni czas oczekiwania na gwarantowane świadcze-
nia zdrowotne w Polsce wynosił niemal cztery miesiące (3,8). 
Na przyjęcie przez kardiologa czekano aż 5,2 miesiąca, na wizytę 
u neurologa czy nefrologa – średnio 2,7 miesiąca. Zmniejszająca 
się liczba placówek podpisujących umowę z NFZ nie wróży skra-
cania kolejek. Dane za 2020 r. nie są jeszcze dostępne. Jednak 
wobec faktu, że pandemia spowodowała 
zamknięcie lub zmniejszenie wielu oddzia-
łów różnych specjalizacji w szpitalach – ze 
względu na pozytywne testy na koronawi-
rusa u pacjentów – albo konieczność wy-
dzielenia łóżek dla chorych na covid, moż-
na się spodziewać, że ten rok okaże się  

katastrofą. Znaczne powiększenie się grupy osób chorych prze-
wlekle, z dolegliwościami neurologicznymi czy kardiologicznymi 
po przechorowaniu covidu, pogłębi zapaść systemu. 

Rząd zapowiedział już start programu post-COVID, jednak z in-
formacji o nim wynika, że ma być realizowany przez uzdrowiska 
czy zakłady rehabilitacji leczniczej. Cztery modele leczenia opisa-
ne w rozporządzeniu MZ z lipca 2020 r. zakładają głównie tre-
ning wydolnościowy i oddechowy, inhalacje czy relaksacje – nie 
ma tu więc mowy o diagnostyce czy leczeniu kardiologicznym  
lub neurologicznym. 

Prowadzony przez kilka specjalistycznych placówek w Łodzi 
(pełna lista na stronie stop-covid.pl) oraz fundację Cardica pro-

gram STOP-COVID, którego inicjatorem 
i koordynatorem jest dr Michał Chudzik, 
to na razie jedyna tego rodzaju inicjatywa 
w Polsce. Pacjentom z innych regionów 
kraju pozostaje wizyta u lekarzy rodzin-
nych, a następnie ustawienie się w kolej-
ce do oblężonych specjalistów. 
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więc systemu ochrony zdrowia, cho-
dząc regularnie do jakiejś poradni 
specjalistycznej. Mówimy zatem o ol-
brzymiej grupie zupełnie nowych pa-
cjentów, którzy teraz masowo zjawią 
się u już wcześniej obleganych kar-
diologów, neurologów, pulmonolo-
gów. Nie bardzo wiemy, jak przy tych 
ograniczeniach zasobów ludzkich, 
które dziś obserwujemy w polskim 
systemie opieki zdrowotnej, uda się 
nam przyjąć 250 tys. osób.
Jakie są najczęstsze objawy 
długofalowe?

– Pacjenci cierpią na bóle w klat-
ce piersiowej, duszność, bardzo du-
że zmęczenie, szybką pracę serca, 
bóle głowy. Chorzy często mówią, 
że postarzeli się o 20 lat. Teraz, po 
jesiennej fali covidu, doszły jeszcze 
problemy neurologiczne, czyli zabu-
rzenia pamięci, orientacji – ogólnie są 
to zaburzenia podobne do demencyj-
nych, jakie zwykle notuje się u osób 
starszych. Najbardziej niepokojące 
jest jednak to, że objawy te utrzymują 
się nawet po trzech miesiącach u co 
najmniej połowy osób, które zgła-
szają się z nimi do nas. I mimo że po 

sześciu miesiącach – na szczęście – 
już niewielu pacjentów doświadcza 
tego rodzaju dolegliwości, zmiany 
otępienne u młodych osób ogromnie 
nas martwią. Bardzo długo utrzymu-
ją się też zaburzenia węchu i smaku 
oraz właśnie poczucie zmęczenia,  
brak mobilności.
Czy nowe warianty wirusa (np. bry-
tyjski) powodują silniejsze powikła-
nia? Widać tu zmianę? 

– Jeśli chodzi o odsetek osób z do-
legliwościami utrzymującymi się dłu-
żej niż trzy miesiące, jest on podobny 
w grupie wiosennej i jesiennej. Za 
wcześnie jednak, by mówić o tym, 
co będzie się działo z osobami, które 
zostały zakażone odmianą brytyjską. 
Ci chorzy do mnie przyjdą za cztery-
-sześć tygodni. To są ważne pytania, 
ale tak naprawdę możemy ocenić te 
dane, dopiero mając ok. 1 tys. cho-
rych – po roku od zachorowania.
Proszę opowiedzieć o schemacie 
postępowania z pacjentami.

– Najpierw musimy sprawdzić, czy 
dolegliwości rzeczywiście wynikają 

z powikłań po covidzie, czy raczej z te-
go, że jest to bardzo ciężka, ogólno-
ustrojowa infekcja, po której pacjent 
wymaga regeneracji i fizjoterapii. Nie 
możemy jednak kierować na nią, nie 
wykluczywszy wcześniej poważnych 
powikłań w sercu, naczyniach krwio-
nośnych, płucach czy układzie ner-
wowym. Pacjentom przeprowadza-
my więc diagnostykę kardiologiczną, 
neurologiczną i pulmonologiczną.

Mówił pan, że średnia wieku pa-
cjentów po domowym przechoro-
waniu covidu to 48 lat. Czy istnieje 
zależność między wiekiem pacjen-
tów a różnymi dolegliwościami?

– U pacjentów domowych zależne 
od wieku są na pewno powikłania 
zakrzepowe – i związane z nimi ry-
zyko zatorowości płucnej. Masyw-
ne wykrzepianie krwi w naczyniach 
płucnych jest również częstym po-
wikłaniem – i przyczyną zgonów 
– pacjentów szpitalnych. Im osoba 
starsza, tym to ryzyko jest większe. 
U osób mających 20-30 lat praktycz-
nie nie widzimy tego problemu. 

Młody wiek nie działa jednak 
ochronnie, jeśli chodzi o serce. Tu 
bez względu na to, czy weźmiemy 
pacjentów z grupy 30-40, 40-50 czy 
50-60 lat, odsetek osób ze zmianami 
pozapalnymi w sercu jest podobny. 
Wynosi on aż 30%. Zaskakuje nas 
to, niestety nie pozytywnie. To bar-
dzo duża grupa, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę to, jak wiele osób prze-
chorowało covid. Co gorsza, u 6-8% 

chorych stwierdzamy uszkodzenie 
serca. Ponieważ są to osoby, któ-
re wcześniej nie miały dolegliwości 
odsercowych, przyjmujemy, że te 
uszkodzenia mają związek z covidem 
– inaczej nie można wytłumaczyć aż 
takiej skali zniszczeń. Dodam, że pro-
blemy z nadciśnieniem tętniczym po 
covidzie także dotyczą zarówno osób 
młodszych, jak i starszych.
Co z dolegliwościami 
neurologicznymi?

– Tu również nie widzimy zależ-
ności wiekowej. To jednak temat, 
który badamy od niedawna, odkąd 
mamy specjalne urządzenie z Poli-
techniki Łódzkiej. Pozwala nam ono 
ocenić funkcjonowanie małych 
i dużych naczyń krwionośnych – i na 
tej podstawie stwierdzamy możli-
wość obronienia się danej osoby  
przed infekcją.
Chodzi o naczynia krwionośne 
w mózgu? 

– W mózgu, w płucach i w każ-
dym innym narządzie. Istotą covidu 
jest właśnie to, że krew wykrzepia się 
w malutkich naczyniach krwionoś- 
nych. Dochodzi do niedotlenienia 
komórek i te po prostu umierają, po-
wodując powikłania. To, jak organizm 
potrafi sobie radzić z chwilowym nie-
dokrwieniem małych naczyń, w dużej 
mierze decyduje o jego potencjale do 
lekkiego bądź zupełnie bezobjawowe-
go przechorowania. Jesteśmy w trak-
cie badań nad tą hipotezą – znamy 
ją z wcześniejszych publikacji doty-
czących innych chorób, ale chcemy 
to sprawdzić u osób z covidem. Po 
pierwszych badaniach już widzimy  
tę zależność.
Czy wirus wnika do komórek,  
np. komórek krwi czy innych na-
rządów, poza płucami, powodując 
w nich infekcję – czy powikłania 
wynikają właśnie z niedotlenienia 
komórek tych narządów?

– Zostało już udowodnione, że wi-
rus SARS-CoV-2 wnika do komórek 
naczyń krwionośnych przez obecny 
w nich enzym ACE2 odpowiadający 
za regulację ciśnienia krwi. Mamy też 
jeden opublikowany opis przypadku 
izolacji wirusa z mięśnia sercowego 
– tylko jeden, ponieważ w zalece-
niach Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego nie uwzględniono 
na razie biopsji serca u osób z podej-
rzeniem zapalenia mięśnia sercowe-
go po covidzie. Dla mnie jako lekarza 
klinicysty nie ma dużego znaczenia, 

Objawy, których nie powinniśmy 
zlekceważyć

• duszność
• bóle w klatce piersiowej
•  odczucie szybkiego lub 

nierównego bicia serca
•  znaczne zmęczenie i osłabienie
• bóle głowy
•  wysokie ciśnienie krwi 

(powyżej 140/90)
• omdlenia i utraty przytomności

Po jesiennej fali covidu doszły problemy neurologiczne, 
czyli zaburzenia pamięci, orientacji.
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czy zmiany w sercu wynikają z obec-
ności wirusa w jego komórkach, czy 
tylko z jego obecności w naczyniach 
krwionośnych – informacja ta i tak 
nie wpłynie na sposób diagnostyki, 
na leczenie ani na dolegliwości cho-
rego. Zgadzam się jednak z tezą, że 
powikłania po covidzie mogą wynikać 
z niedotlenienia różnych narządów.
Niektórzy mówią, że w tym korona-
wirus jest podobny do grypy, która 
też może powodować powikłania.

– Różnica między nimi polega na 
tym, że wirus grypy ma powinowac-
two do płuc, jeśli zatem powikłania 
po grypie dotykają serca, dzieje się 
to niejako przypadkowo. Natomiast 
SARS-CoV-2 w sposób zaplanowany 
szuka miejsc do wnikania w komórki. 
Kluczowy w tym procesie jest właśnie 
enzym ACE2, zlokalizowany w na-
czyniach krwionośnych – te zaś są 
wszędzie: w płucach, sercu, mózgu, 
nerkach, wątrobie czy mięśniach. 
I stąd bierze się wieloobjawowość 
u chorego w czasie infekcji. Nigdy nie 
wiadomo, gdzie wirus znajdzie sobie 
miejsce, by wniknąć i się namnażać. 
To skutkuje dużą różnicą w liczbie po-
wikłań w stosunku do grypy.
Co jeszcze powoduje większą 
śmiertelność?

– Kolejnym problemem jest silna 
odpowiedź immunologiczna na wi-
rusa, widoczna zwłaszcza w szóstej 
dobie, gdy wielu pacjentów „zała-
muje” się i trafia do szpitala. Nad-
mierna obrona organizmu przed wi-
rusem powoduje, że nasz organizm 
w sposób niekontrolowany zaczyna 

niszczyć swoje narządy. Wtedy do-
chodzi do niewydolności oddecho-
wej lub masywnego wykrzepiania 
krwi. Sprawne działanie układu od-
pornościowego nie polega tylko na 
tym, że włącza się w odpowiednim 
momencie – musi jeszcze we właści-
wym momencie się wyłączyć. Przed 
skutkami zbyt silnej odpowiedzi im-
munologicznej nie potrafimy na razie 
w pełni skutecznie się bronić. 

Dodam, że znajomość schema-
tu działania naszego układu odpor-
nościowego pozwala zrozumieć, 
dlaczego sterydów nie należy poda-
wać pacjentom na etapie leczenia 
domowego – choć ci czasem o nie 
pytają. Sterydy osłabiają nasz układ 

odpornościowy, hamują go, gdy już 
działa nadmiernie. Wcześniej jednak 
chcemy przecież, by nasz organizm 
walczył z infekcją. Pacjenci często 
nie rozumieją schematu leczenia. 
Stąd zresztą biorą się te wszystkie 
krążące między ludźmi rady na temat 
amantadyny.
Przy okazji zapytam, co pan o niej 
sądzi i jak ona właściwie działa.

– Amantadyna ma hamować na-
mnażanie się wirusa. Nie znaczy to 
jednak, że powinna być podawana 
pacjentom domowym, we wczesnej 
fazie choroby. Jest to lek o dużej tok-
syczności i dużej liczbie groźnych 

działań ubocznych, związanych z pra-
cą serca – z ryzykiem nagłego zgo-
nu sercowego włącznie. Podawanie 
choremu amantadyny w domu – bez 
żadnej kontroli czy wykonania EKG 
– stwarza duże ryzyko zatrzymania 
pracy serca, szczególnie u osób, któ-
re już na serce chorowały. Co więcej, 
amantadyna dopiero weszła w fazę 
badań klinicznych i nie mamy jeszcze 
dowodów na to, że naprawdę działa. 
Lekarze nie powinni więc na razie 
jej przepisywać?

– Jeśli jakiś lekarz chce podawać 
ten lek, powinien też zadać sobie trud, 
by tego pacjenta codziennie zoba-
czyć i zbadać. Nie wolno nam zalecić 
– szczególnie teraz, gdy powszech-
nie leczy się pacjentów w systemie 
telemedycyny – by lekarze rodzinni 
przepisywali ten lek do przyjmowa-
nia w domu. Nie mają przecież możli-
wości, by chorego codziennie zbadać 
i zrobić EKG – a w razie wątpliwości 
skierować od razu do kardiologa. 
Trzeba zatem poczekać na wyniki 
badań klinicznych.

– Tak. Co ciekawe, zwykle te sa-
me osoby, które zachęcają do stoso-
wania amantadyny jeszcze zanim te 
badania się zakończą, negują bezpie-
czeństwo szczepionek jako produk-
tów, które nie przeszły wszystkich faz 
badań klinicznych.
Wróćmy do powikłań pocovido-
wych. Jak się je leczy? 

– Jeśli chory ma powikłania kar-
diologiczne, np. zaburzenia rytmu 
serca czy uszkodzenie serca, sto-
sujemy leki, którymi już wcześniej 

leczyliśmy w tego rodzaju przypad-
kach, i obserwujemy pacjenta. Gorą-
co wierzę, że u tych osób wszystko 
wróci do normy, szczególnie jeśli 
udało się wcześnie je zdiagnozować 
i zacząć leczenie, zanim doszło do 
uszkodzeń serca. 

Jeśli chodzi o tzw. mgłę mózgową, 
musimy pamiętać o trzech rzeczach. 
Po pierwsze, konieczne jest utrzy-
mywanie niskiego ciśnienia krwi, 
ponieważ wysokie bardzo uszkadza 
naczynia krwionośne w mózgu. Po 
drugie, liczy się utrzymanie niskiego 
poziomu cukru. Nie bez powodu cho-
robę Alzheimera nazywamy cukrzycą 

40% chorych, którzy byli wcześniej zdrowi, ma po covidzie 
podwyższony poziom cukru.

Rehabilitacja pulmonologiczna po covidzie prowadzona jest w Uzdrowisku 
Kopalni Soli Wieliczka.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE, PAP/ŁUKASZ GĄGULSKI
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typu III – wysoki poziom cukru działa 
destrukcyjnie również na mózg. Tym-
czasem 40% chorych, których bada-
my, a którzy byli wcześniej zdrowi, 
ma po przechorowaniu covidu pod-
wyższony poziom cukru. Trzecia rzecz 
to powrót chorych do aktywności 
społecznej i zawodowej. 
To jest tak ważne?

– Tak. I z tym mamy duży problem, 
bo chorzy po covidzie trafiają do pra-
cy zdalnej, do komputera, a nie mię-
dzy ludzi. To nie jest dla nich dobre. 
Próbujemy więc ich mobilizować do 
społecznej aktywności, jak tylko się 
da. Niezwykle istotna jest też szybka 
rehabilitacja. W pomiarach wyko-
nywanych aparatem z Politechniki 
Łódzkiej, o którym wspomniałem 
wcześniej, widzimy, jak wymęczo-
ne są mięśnie pacjentów. Wcale nie 
dziwimy się, gdy nawet młodzi ludzie 
mówią, że są tak zmęczeni, że nie ma-
ją sił wejść na pierwsze piętro. 
Co powinni robić, by odzyskać siły?

– Tu zalecamy fizjoterapię – trady-
cyjną, z fizjoterapeutą i ćwiczeniami – 
oraz nowoczesną, wspomaganą spe-
cjalnym aparatem umożliwiającym 
naprzemienne oddychanie powie-
trzem o niskiej i wysokiej zawartości 
tlenu. To takie hartowanie mitochon-
driów, czyli tych struktur w komór-
kach, które dostarczają im energię. 
My je troszkę przyduszamy – co je 
mobilizuje do zwiększonej produkcji 
energii – a potem dajemy im więcej 
tlenu, by mogły tę energię wykorzy-
stywać. Ta metoda do tej pory była 
stosowana głównie w procesie rege-
neracji u zawodowych sportowców, 
miała także umożliwiać im osiąganie 
lepszych wyników. Teraz widzimy jej 
bardzo dobre efekty u pacjentów po 
covidzie. To działa jak wyjazd w gó-
ry na 3-4 tys. m n.p.m. – bo tam jest 
mniej tlenu – a potem zjazd windą na 
poziom morza. My to robimy w trak-
cie 40-minutowych seansów.
Każdy chory z powikłaniami 
powinien móc skorzystać z takiej 
rehabilitacji.

– Jak wspomniałem wcześniej, 
najpierw trzeba wyleczyć powikła-
nia, potem sprawdzać, czy mamy 
do czynienia właśnie z tym rodza-
jem zmęczenia, o którym mówiliśmy 
– i dopiero potem terapia. Nie mo-
żemy ogłosić, że mamy Świętego 
Graala i teraz wszystkich będziemy 
leczyć tą samą metodą. Medycyna 
tak nie działa. 

Częstym i poważnym proble-
mem po covidzie jest też wypadanie 
włosów. Przy współpracy z Kliniką 
Dermatologii i prof. Joanną Narbutt 
stosujemy unikatową metodę lecze-
nia i rehabilitacji – lampę typu Blue 
Light. Do tej pory używano takich 
lamp głównie w leczeniu atopowych 
zapaleń skóry. Ponieważ jednak dzia-
łają antystresowo, ich promieniami 
leczymy również chorych, u których 
widzimy duży komponent stresu po-
covidowego, skutkującego właśnie 
m.in. wypadaniem włosów. Światło 
lampy powoduje wydzielanie się en-
dorfin – pacjenci są bardzo zadowo-
leni z tej terapii, odczuwają poprawę 
samopoczucia.
Jakie objawy powinny nas skłonić 
do wizyty u specjalisty? I gdzie 
szukać pomocy?

– Objawy, których nie powinni-
śmy zlekceważyć, to: duszność, 
bóle w klatce piersiowej, odczucie 
szybkiego lub nierównego bicia ser-
ca, znaczne zmęczenie i osłabienie, 
bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi 
(powyżej 140/90), omdlenia i utraty 
przytomności. Zawsze zgłaszamy się 
do lekarza POZ, który po wykonaniu 
podstawowych badań kieruje nas do 
ewentualnych konsultacji innych spe-
cjalistów. Z tego, co wiem, nigdzie 
indziej nie ma tak zorganizowanej 
opieki medycznej jak w naszym pro-
gramie STOP-COVID.
Słyszałam, że niektóre osoby skar-
żą się na bardzo nietypowe dolegli-
wości. Co jeszcze może się dziać?

– To może być wszystko. Często 
się mówi o utracie węchu, ale mam 
wielu pacjentów, którzy skarżą się na 
nadmierne odczuwanie zapachów. 
Co ciekawe, najczęściej jest to dym 
tytoniowy, i to nawet u osób, które 
nigdy nie paliły. Inni wszędzie czują 
woń spalenizny czy benzyny. W ża-
den sposób nie potrafię tego wytłu-
maczyć. Mam też osoby, u których 
powikłania nie spowodowały nad-
ciśnienia, lecz odwrotnie – obniże-
nie ciśnienia. Tacy pacjenci, jeśli 
wcześniej brali leki na nadciśnienie, 
teraz musieli je odstawić. To sytuacje 
niezwykłe, zaskakujące dla lekarzy. 
Jeśli sam bym tego nie zobaczył, nie 
uwierzyłbym, że takie rzeczy mogą 
się dziać. Covid jest więc medyczną 
zagadką. Medycyna czegoś takiego 
z pewnością jeszcze nie widziała. 

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

Mateusz Mazzini

Rok temu wziął nas wszystkich 
z zaskoczenia. Pojawił się znikąd, 
w ciągu kilku tygodni ogarnął całą 
planetę i pokazał, jak łatwo zachwiać 
fundamentami naszej cywilizacji. 
Uderzył jednocześnie w dwa najczul-
sze punkty – zdrowie mas i publiczną 
opiekę zdrowotną. Najbogatsze kra-
je świata, chełpiące się bogactwem 
badawczym i zaawansowanymi tech-
nologiami, zapadały się pod jego cię-
żarem. Przepełnione szpitale, braki 
sprzętowe, karetki wożące pacjen-
tów setki kilometrów w poszukiwa-
niu wolnego łóżka. Tysiące odwoła-
nych wizyt u lekarza, iluzja zdalnego 
badania. Najwyższe od czasów wiel-
kich wojen statystyki zgonów. I coraz 
powszechniejsze przekonanie, że kto 
z wirusem trafi do szpitala, ten już 
z niego nie wyjdzie.

To krótki opis spustoszenia, które-
go COVID-19 dokonał w systemach 
opieki zdrowotnej jak świat długi 
i szeroki. Mimo to teraz, kiedy mamy 
już kilka działających szczepionek, 
a kampanie ich podawania wreszcie 
zaczynają osiągać przyzwoite tem-
po, łatwo popaść w przesadny opty-
mizm odnośnie do końca pandemii. 
Wprawdzie raz na jakiś czas znajdzie 
się ostrożny ekspert, który alarmu-
jącym tonem rzuci hasło, że „koro-
nawirus zostanie z nami na zawsze”, 
ale wielu z nas przed tymi słowami 
robi mniej lub bardziej świadomy 
unik. Coraz częściej projektujemy 
naszą nową normalność – świat, 
w którym może zaraza istnieje obok 
nas, lecz na pewno już nie w nas. 
Problem w tym, że dla milionów lu-
dzi na całym świecie słowa te nigdy 
nie okażą się prawdą.

Słabsze serce, płuca, mózg

Ostatnie 12 miesięcy wykształciło 
obraz typowego pacjenta, który za-
każenie koronawirusem przechodzi 
co najmniej ciężko. To z reguły oso-
ba starsza niż 65 lat, z chorobami 
współistniejącymi, której odporność 
jest obniżona z powodu długotrwa-
łych terapii lekowych lub złych nawy-
ków, takich jak palenie papierosów. 
Tak zresztą na początku świat myślał 
o covidzie. Przedstawiano go jako 
chorobę szczególnie groźną dla ludzi 
zaawansowanych wiekowo, młodym 
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miała specjalnej krzywdy nie robić. 
Jednak mylne przede wszystkim oka-
zały się diagnozy co do jej trwania 
i późniejszych konsekwencji. 6 marca 
ub.r. Światowa Organizacja Zdrowia 
wydała jedną z pierwszych broszur 
na temat COVID-19, informując, że 
ok. 80% zarażonych przechodzi in-
fekcję całkowicie bezobjawowo lub 
z symptomami mało uciążliwymi. 
Po jej zakończeniu dojście do pełnej 
sprawności miało zajmować mniej 
więcej dwa tygodnie. Trudno w tej 
chwili spekulować, czy tamte wska-
zania WHO oparte były na realnym 
stanie wiedzy, porównaniach z innymi 
chorobami zakaźnymi (głównie gry-
pą), czy stanowiły przykład myślenia 
życzeniowego. Faktem jest, że błyska-
wicznie się zdezaktualizowały.

Niemal równo trzy miesiące póź-
niej zespół naukowców ze szpitala 
klinicznego Gemelli w Rzymie opu-
blikował pierwsze szerokie badanie 
stanu zdrowia włoskich pacjentów 
hospitalizowanych z powodu ko-
ronawirusa. Spośród 143 pacjen-
tów spełniających normy WHO do 

bycia tzw. ozdrowieńcem (trzy dni 
bez gorączki, ustąpienie pozostałych 
symptomów, dwa negatywne te-
sty na obecność wirusa oddzielone 
od siebie 24-godzinną przerwą) aż 
125 (87%) odczuwało przynajmniej 
jeden z głównych objawów aż do 
dwóch miesięcy po wypisaniu ze 
szpitala. Inne badanie, przeprowadzo-
ne przez zespół kardiologów ze Szpi-
tala Uniwersyteckiego we Frankfurcie 

nad Menem, wykazało aż u 78% pa-
cjentów nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu układu krążenia i pracy 
serca występujące nawet 90 dni po 
przechorowaniu covidu. Wymienia-
nie podobnych raportów badawczych 
i publikacji w renomowanych perio-
dykach mogłoby wypełnić resztę tego 
tekstu. Niemal wszędzie pojawiały się 
wysokie odsetki, zmieniały się tylko 

konsekwencje zdrowotne. Słabsze 
serce, obniżona wydolność płuc, 
ograniczona mobilność, miejscowe 
niedowłady. Ale też olbrzymie proble-
my z koncentracją, krótkotrwałe zaniki 
pamięci, znaczne spowolnienie tem-
pa pracy intelektualnej. Stany lękowe, 
zespół stresu pourazowego, ogólne 
pogorszenie się kondycji psychicznej. 
Im dłużej żyliśmy z wirusem, tym jego 
długotrwałe ślady stawały się coraz 
trudniejsze do zanegowania.

W październiku wyniki swojego 
programu obserwacji pacjentów za-
rażonych SARS-CoV-2 ogłosili lekarze 
z sieci szpitali publicznych w Chicago. 
U 40% pacjentów stwierdzono długo-
trwałe konsekwencje neurologiczne, 
a u 30% zmniejszyły się zdolności 
poznawcze. Ktoś nie umie już ugo-
tować potraw, które przygotowywał 
od kilkunastu lat. Inni kilka godzin 
odpisują na służbowy mejl. Zapo-
minają, dlaczego przed chwilą wzięli 
do ręki przedmiot, który właśnie trzy-
mają, i wpatrują się w niego długie 
minuty. Portale społecznościowe 
i komunikatory internetowe przepeł-
nione są grupami, na forum których 
o problemach w pocovidowym życiu 
opowiadają ci, którzy teoretycznie 
powinni już być zdrowi. Pokazując 
w ten sposób, jak niewiele wiadomo 
było o wirusie na początku pandemii 
i jak bardzo nieadekwatne do rzeczy-
wistości były ówczesne szacunki jej 
skali i przebiegu.

Miliony nowych pacjentów

Długotrwałe konsekwencje za-
chorowania na koronawirusa mo-
gą wystąpić dosłownie u każdego, 
kto przejdzie zakażenie. Powikłania 
nie dotyczą jedynie najcięższych 

czy hospitalizowanych przypadków. 
Z badań amerykańskiego Centrum 
Kontroli i Zapobiegania Chorobom 
Zakaźnym (CDC), federalnej agencji 
badawczo-śledczej odpowiedzialnej 
za monitoring ryzyka epidemii, wyni-
ka, że co trzeci pacjent przechodzący 
covid w warunkach domowych nie 
był w stanie wrócić do pełnej spraw-
ności w pracy w ciągu dwóch tygodni 

Nowa normalność
Świat nie jest jeszcze w stanie pomóc 

pacjentom z przewlekłymi konsekwencjami 
koronawirusa

Powikłania po covidzie nie dotyczą jedynie najcięższych czy nawet hospitalizo-
wanych przypadków.

Niemcy: aż u 78% pacjentów nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu układu krążenia i pracy serca występują 
nawet 90 dni po przechorowaniu covidu.
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od wyjścia z choroby. Po grypie nato-
miast, jak pisze Ed Yong, reporter ma-
gazynu „The Atlantic” zajmujący się 
skutkami pandemii dla systemu opie-
ki zdrowotnej w USA, w 14 dni do-
chodzi do siebie aż 90% pacjentów.

Analizy skutków zachorowania 
pokazują też kolejną ważną prawdę, 
która w pandemicznym szumie me-
dialnym jest z reguły pomijana – że, 
choć brzmi to trywialnie, pacjenci 
z historią zarażenia koronawirusem 
różnią się bardzo, czasem nawet 
skrajnie. A ściślej, należą do jednej 
z kilku grup. Mogli chorować ciężko, 

lecz krótko, ale mogli także chorować 
lżej, choć bardzo długo. Jeszcze inni 
w ogóle w tych statystykach nie ist-
nieją. W pierwszych tygodniach za-
razy największym problemem całego 
świata był brak skutecznych testów 
wykrywających wirusa. Wiele osób, 
mimo wyraźnych objawów, nie miało 
zrobionych testów. Inni celowo od-
mawiali poddania się testowi, bojąc 
się przymusowej kwarantanny. To-
uzmysławia, jak gigantyczna może 
być luka w globalnych danych na te-
mat realnych skutków pandemii. Nie 
wiemy, ile osób chorowało ani kiedy 
nastąpiło zakażenie. Można to oczy-
wiście sprawdzić, badając przeciw- 
ciała, ale one znikają z reguły po pięciu- 
-sześciu miesiącach. Pacjent, który 
koronawirusa przeszedł, nie mając 
oficjalnej diagnozy, a dzisiaj zmaga 
się z długotrwałymi konsekwen-
cjami, może zatem nigdy nie po-
wiązać swoich dolegliwości z ich  
realnym źródłem.

Średnia wieku pacjentów monito-
rowanych w cytowanych badaniach 
nie jest wcale wysoka – oscyluje po-
między 48 a 58 lat. Czyli bardzo wielu 
takich chorych, u których zarażenie 
koronawirusem faktycznie trwało nie 
14, ale 30, 60 czy 90 dni, to ludzie 
wciąż czynni zawodowo. Przedtem 
byli nierzadko w pełni zdrowi, dziś 
mogą wymagać stałego nadzoru i le-
czenia u specjalisty. Mówiąc prościej, 
pandemia koronawirusa najprawdo-
podobniej powiększy globalną liczbę 
osób przewlekle chorych o kilka, mo-
że nawet kilkanaście milionów.

Daleko do systemu pomocy

Żaden system opieki zdrowotnej 
na świecie nie jest w tej chwili na to 
gotowy. Po pierwsze, miną długie 
miesiące, a może nawet lata, zanim 
statystyki wizyt u lekarzy pierwszego 
kontaktu i w poradniach specjalistycz-
nych wrócą do normy. Teraz placówki 
medyczne omijane są szerokim łu-
kiem, zwłaszcza w krajach takich jak 
Polska, gdzie wiele osób stawia znak 
równości pomiędzy szpitalem i cmen-
tarzem. Potrzebne będą najpewniej 
nowe standardy obsługi pacjentów, 

by odzyskać ich zaufanie, a to z kolei 
pochłonie nie tylko czas, ale przede 
wszystkim fundusze. Po drugie, wciąż 
bardzo mało wiemy na temat natury 
powikłań, precyzyjnego momentu 
ich występowania i tego, czy rze-
czywiście z czasem same zanikają, 
czy może towarzyszyć będą „ozdro-
wieńcom” do końca życia. Po trze-
cie, powikłania te rzadko występują 
pojedynczo, więc ich leczenie będzie 
wymagać kompleksowych terapii. Po 
czwarte wreszcie, nie istnieją odpo-
wiednie instrumenty systemowe, któ-
re pozwoliłyby na skuteczne przywra-
canie wszystkich tych pacjentów do 
pełnej sprawności lub – jeśli powrót 
okaże się niemożliwy – zapewniały 
odpowiednią pomoc. Yong, opisując 

amerykańską pandemię na łamach 
„The Atlantic”, wielokrotnie zauważał 
chociażby, że osoby z powikłaniami 
po covidzie bywają niesamodzielne 
przez długi czas. Jednocześnie nie 
mogą liczyć na żadną pomoc mate-
rialną ze strony państwa, bo w pro-
cedurach przyznawania zasiłków bądź 
rent nie ma takich kategorii niepełno-
sprawności, oznaczeń dla zabiegów. 
Nie mówiąc nawet o odpowiednich 
placówkach czy specjalnie przygo-
towanym personelu medycznym, 
którego już teraz w większości krajów 

jest za mało. Wszystkie te elementy 
składają się na bardzo mroczną wizję 
najbliższej przyszłości, zarówno dla 
pacjentów, jak i pracowników służby 
zdrowia. Kiedy ci pierwsi zdecydują 
się wreszcie zasięgnąć porady spe-
cjalistów, tych drugich szybko może 
zabraknąć. System może znowu sta-
nąć na krawędzi wydolności.

Są miejsca na świecie, gdzie 
próbuje się temu zapobiec. Rząd 
Wielkiej Brytanii już w lipcu 2020 r. 
przeznaczył 11 mln dol. na badania 
nad długotrwałymi skutkami zacho-
rowania na covid. Naukowcy szyb-
ko zwrócili jednak uwagę na błędne 
założenia programu – dopuszczał on 
bowiem tylko pacjentów po hospita-
lizacji i koncentrował się wyłącznie 
na aspektach medycznych. Znów 
pominięci zostali ci, którzy albo 
w pandemicznych statystykach nie 
istnieją w ogóle, albo koronawirusa 
przechodzili poza systemem opieki 
zdrowotnej. Nie ma też jeszcze mowy 
o systemowym podejściu do pomocy 
dla tych, którzy skutki zachorowania 
odczuwają już teraz – a więc o progra-
mach socjalnych czy rentach. Podob-
nie jest w Australii, gdzie naukowcy 
coraz śmielej wysuwają hipotezę 
o zwiększonym ryzyku zachorowania 
na cukrzycę po przebyciu koronawi-
rusa, oraz w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie z kolei federalny Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego łącz-
nie na badania konsekwencji covidu 
zarezerwował już 1,15 mld dol. To 
pierwszy krok na tej ścieżce. Koniecz-
ny, kluczowy, ale na pewno niejedy-
ny. Pozostaje teraz zadać pytanie, 

czy decydentom, głównie tym poli-
tycznym, wystarczy wyobraźni, by 
postawić kolejne. Zrozumieć realną 
skalę zniszczeń, jakie pandemia cały 
czas powoduje w systemie zdrowia 
publicznego. Zaplanować sensowną, 
długofalową strategię, której nie bę-
dą potem chaotycznie modyfikować 
z dnia na dzień. I tym razem nie po-
zostawić nikogo poza nawiasem. Ani 
tym statystycznym, ani medycznym, 
ani przede wszystkim społecznym.

Mateusz Mazzini
m.mazzini@tygodnikprzeglad.pl

USA: co trzeci pacjent przechodzący covid w warunkach 
domowych nie był w stanie wrócić do pełnej sprawności 
w pracy w ciągu dwóch tygodni po chorobie.

Australia: naukowcy coraz śmielej wysuwają hipotezę 
o zwiększonym ryzyku zachorowania na cukrzycę  
po przebyciu koronawirusa.

FOT. JAKUB ORZECHOWSKI/AGENCJA GAZETA
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Jan WidackiZ Galicji

Kryzys polskiego Kościoła jest niestety wielowymia-
rowy, żeby nie powiedzieć totalny. Dotyczy on także 
uczelni kościelnych. Miejsca takich księży profeso-

rów jak Tischner, Życiński czy Heller zajmują ludzie tacy 
jak ks. Oko czy ks. Guz.

Gdzie te czasy (lata 80. XX w.), kiedy na konwersatoria 
z filozofii nauki prowadzone w Papieskiej Akademii Teo-
logicznej przez księży profesorów Hellera i Życińskiego 
ciągnął cały naukowy Kraków? Gdzie te czasy, gdy Jan 
Paweł II zapraszał do Castel Gandolfo na letnie seminaria 
nie tylko wybitnych uczonych w sutannach czy habitach, 
ale również świeckich uczonych i filozofów? 

Gdzie ten KUL, który w stanie wojennym przygarniał 
wyrzuconych z innych uczelni za politykę profesorów 
i studentów? Ten KUL, w którym – jako jedynym uniwer-
sytecie w Polsce, a nawet w całym obozie socjalistycz-
nym – jawnie można było uprawiać filozofię chrześcijań-
ską? Ten KUL, w którym czasem brakowało na wypłatę dla 
pracowników i rektor musiał jeździć na kwestę do amery-
kańskiej Polonii?

Tego KUL już nie ma! Fakt, że były jego rektor, 
a wcześniej asystent w Katedrze Etyki, której kierownikiem 
był doc. Karol Wojtyła, na znak protestu zerwał wszelką 
współpracę z tą uczelnią, jest aż nadto wymowny.

Dziś gwiazdą KUL jest ks. prof. Tadeusz Guz. Mąż ten 
poglądy ma oryginalne i głosi je ze swadą głównie w me-
diach Tadeusza Rydzyka, ale także od ołtarza i z uniwer-
syteckiej katedry. Uczony ma 
prawo do poglądów orygi-
nalnych, nawet bardzo nie-
raz osobliwych, ale przecież 
mieszczących się w pewnych 
granicach. Mogą one odbie-
gać od powszechnie akcep-
towanych, być kontrowersyjne, ale nie mogą być idio-
tyczne, sprzeczne z nauką i zdrowym rozsądkiem, a nawet 
szkodliwe. Ks. prof. Guz głosi np., że podczas mszy nie 
można się zarazić koronawirusem, i publicznie nawołu-
je do nieprzestrzegania zakazów wprowadzonych przez 
państwo. To już nie tylko głupota, ale zachowanie, które 
ociera się o kodeks karny.

Ostatnio ksiądz profesor zasłynął wypowiedzią na 
temat żydowskich mordów rytualnych dokonywanych 
rzekomo na chrześcijańskich dzieciach. Skądinąd wia-
domo, że fałszywe oskarżanie Żydów o mordy rytualne 
na chrześcijańskich dzieciach było jednym ze źródeł eu-
ropejskiego antysemityzmu. Wierzył w nie „ciemny lud”. 
Dość przypomnieć, że kielecki pogrom z 1946 r. zaczął 
się od plotki, że Żydzi porwali chrześcijańskie dziecko, 

by jego krew dodać do macy. Tymczasem ów ponoć po-
rwany po kilku dniach wrócił cały i zdrowy z odwiedzin 
u rodziny na wsi.

Od co najmniej XIII w. papieże przestrzegali duchow-
nych i wiernych, by w brednie o tym, że Żydzi zabijają 
w celach rytualnych chrześcijańskie dzieci, nie wierzyli. 
Natomiast ks. prof. Guz twierdził, że mordy te są faktem, 
bo przecież za ich dokonywanie zapadały prawomocne 
wyroki sądowe. Bardzo to ciekawa metoda dowodzenia. 
Prawdą jest, że za rzekome mordy rytualne skazywano 
nieraz w przeszłości niewinnych ludzi. Tak jak skazywano 
za czary. Posługując się metodologią ks. prof. Guza, trzeba 
zatem przyjąć istnienie czarów za udowodnione naukowo.

Za tę anaukową, antysemicką wypowiedź ks. Guza 
ówczesny rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński polecił 
wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Właśnie się za-
kończyło. Umorzeniem. Komisja dyscyplinarna złożona 
z profesorów KUL uznała, że sprawa mordów rytualnych 
stanowi „element nierozstrzygniętej ciągle dyskusji na-
ukowej”. No, pogratulować poziomu dyskusji naukowej, 
w której uczestniczy i tak śmiało głos zabiera ks. prof. Guz. 
Jeśli coś takiego dla profesorów KUL, członków komisji 
dyscyplinarnej, jest akceptowalnym poziomem dyskusji 
naukowej, to znaczy, że KUL upadł niżej, niż myślałem.

Oczywiście każdemu wolno bredzić. Ma więc do tego 
pełne prawo ks. Guz. Ale tu kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, 
wolno, jeśli te brednie są nieszkodliwe. Brednie ks. Guza, 

niestety, są szkodliwe. Po drugie, 
co innego, jak bredzi sobie jakiś 
maniak na swoje konto, a co inne-
go, jak brednie wypowiada osoba 
obdarzona tytułami i stopniami 
naukowymi. W tym ostatnim wy-
padku powinna zapalić się nam 

czerwona lampka: może z tym przyznawaniem stopni 
i tytułów naukowych coś jest nie tak?

Ks. prof. Guz nie tylko głosi swoje oryginalne poglądy, 
ale ma jeszcze inną pasję. Buduje drewniane „Ateny roz-
toczańskie”. Nie będę wyjaśniał, co to jest, kto nie wie, 
a ciekawy, niech sprawdzi w internecie.

Na marginesie tej księżowskiej pasji dodam jedynie, 
że jak się do chlewa i stodoły dobuduje kolumnadę, to 
przestrzeń między nimi niekoniecznie zamieni się automa-
tycznie w agorę.

Podobnie, gdy do nazwiska doda się tytuł profesor albo 
ksiądz profesor, to niekoniecznie wyjdzie z tego mędrzec. 

Swoją drogą, może by tak te tytuły rozdawać ostrożniej? 

j.widacki@tygodnikprzeglad.pl 

Stodoły z kolumnadą

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Gdy do nazwiska doda się tytuł 
profesor albo ksiądz profesor, 
niekoniecznie wyjdzie z tego mędrzec.
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Robert Walenciak

– Albo się dogadamy, albo w ciągu 
roku czekają nas wybory – oznajmia 
Jarosław Gowin. I to „dogadamy” 
adresuje do Jarosława Kaczyńskiego. 
Dodaje jeszcze, że „umowa koalicyjna 
jest de facto zawieszona”. Czyli jego 
grupka posłów jest poza Zjednoczo-
ną Prawicą. A jeżeli ma wrócić – to 
trzeba się dogadać. W innym wypad-
ku gowinowcy będą poza rządem, 
a to oznacza, że Kaczyński nie ma już 
większości w Sejmie. I że każde gło-
sowanie różnie może się skończyć.

Gowin mówi głośno to, co Ziobro 
zapowiedział już wcześniej – że będzie 
w Sejmie głosował według własnych 
kalkulacji. Taką kalkulacją, Ziobry tym 
razem, jest np. zapowiedź, że jego 
formacja będzie głosowała przeciw 
ratyfikowaniu Funduszu Odbudowy. 
Na początek. Szef Solidarnej Polski 
także więc raz jest w Zjednoczonej 
Prawicy, a innym razem go nie ma. Tę 
zapowiedź Ziobry możemy oceniać 

rozmaicie, ale na pewno uderza on 
w żywotne plany PiS.

Batalia o kasę

Oczywiście również w plany 
państw Unii – bo weto wobec Fun-
duszu Odbudowy oznaczałoby, że 
w ogóle nie wejdzie on w życie lub 
– co bardziej prawdopodobne – wej-
dzie z paromiesięcznym opóźnie-
niem. A Unia czeka na środki, które 
fundusz ma uruchomić. Część zresztą 
trafić ma do Polski.

Te wszystkie pisowskie programy 
przygotowywane w różnych minister-
stwach opierają się na pieniądzach 
z Unii. W ramach Funduszu Odbu-
dowy Polska ma dostać 23 mld euro 
grantów i 34 mld euro pożyczki. Bez 
tych środków programy Nowy Ład 
czy Krajowy Plan Odbudowy będą 
atrapą. A Kaczyński już wie, że ludzi 
może przyciągać tylko pieniędzmi, bo 
przecież nie opowieściami, że w sa-
molocie lecącym do Smoleńska wy-
buchła bomba. 

To pokazują badania opinii publicz-
nej – Prawo i Sprawiedliwość opiera 
się na wyborcach, którzy szczególnie 
cenią sobie transfery socjalne: 500+, 
różne tarcze. Jeżeli tego zabraknie, 
będzie po PiS.

Dlatego Jarosław Kaczyński jest 
zdecydowany na przyjęcie Funduszu 
Odbudowy. – Nie możemy odrzucać 
możliwości, która daje nam szansę na 
awans cywilizacyjny – tłumaczył pod-
czas wirtualnego spotkania z czytel-
nikami „Gazety Polskiej”, mając świa-
domość, że eurosceptyków w tym 
gronie nie brakuje. A na pytanie, czy 
Fundusz Odbudowy nie ograniczy su-
werenności Polski, odpowiada zdecy-
dowanie: – Jak nie będziemy chcieli, 
to nie ograniczy. 

Czy przekonał tymi słowami prze-
ciwników Unii? Tego jeszcze nie wie-
my, natomiast wiemy, że w drodze do 
ratyfikacji Funduszu Odbudowy prze-
konać musi… Borysa Budkę.

Pisaliśmy już o tym w PRZEGLĄ-
DZIE – Fundusz Odbudowy powinien 
zostać ratyfikowany w procedurze 

Jak się potoczą losy 
tych czterech polityków?

Morawiecki jak Buzek, Gowin jak Gowin…

PiS wchodzi w buty AWS

FOT. JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS
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art. 90 konstytucji, bo przyjmując go, 
Polska zrzeknie się części swojej su-
werenności na rzecz Unii. Musi go po-
przeć dwie trzecie, czyli 307 posłów. 
Bez poparcia PO nie da się tego prze-
prowadzić. Wiadomo to od miesięcy, 
ale Kaczyński zamiast w tej sprawie 
dogadywać się z PO, udawał (i udaje), 
że problemu nie ma. Ale… Zwróć-
my uwagę, podczas wspomnianego 
spotkania z czytelnikami „GP” nazwał 
opozycję rakiem i zarzucił jej, że nazy-
wa się totalną. Czy nie był to sposób, 
by zmusić ją do poparcia ratyfikacji 
Funduszu Odbudowy? Za darmo, że-
by pokazać, że nie jest totalna?

Oto więc polska polityka. Kaczyń-
ski nie ma w Sejmie większości, a je-
go najważniejszy projekt, który po-
zwoli PiS odzyskać wyborców, jest 
mocno zagrożony. Prezes musi za-
tem dogadać się z trzema politykami, 
z którymi rozmawiać nie ma ochoty.

Przede wszystkim będzie musiał 
się dogadać z Borysem Budką, żeby 
Platforma poparła ratyfikację Fun-
duszu Odbudowy. Sęk w tym, że 
Kaczyński Budki nie lubi i nie ceni. 
Pewnie więc tę rozmowę z szefem PO 
sceduje na Morawieckiego lub Terlec-
kiego. Wszystko jedno – Platforma już 
postawiła swoje warunki w sprawie 
Funduszu Odbudowy, chce, by pie-
niądze europejskie były pod pieczą 
samorządowców i by większe sumy 
trafiły do dużych miast, a nie tam, 
gdzie wójtem jest członek PiS. Z kolei 
PiS od takich rozmów uciekało, słusz-
nie przyjmując, że propagandowo 
wygrać na tym może jedynie opozy-
cja, a nie rząd. 

Karząca ręka Gowina

Ale Kaczyńskiego czekają jesz-
cze trudniejsze rozmowy. Musi się 
dogadać z Gowinem. To nie będzie 
przyjemna pogawędka, bo Gowin 
oskarża go, że inspirował pucz Bie-
lana. Czyli próbę odebrania mu par-
tii i dokonania politycznej egzekucji. 
Nikt nie ma wątpliwości – Kaczyński 
musiał wydać zgodę na całe przed-
sięwzięcie. Jak więc może wyglądać 
ich rozmowa? Gowin już to określił. 
Kaczyński musi mu zagwarantować, 

że w przyszłości na podobne ruchy 
się nie zdecyduje. Poza tym mu-
si wyrzucić z rządu tych polityków 
Porozumienia, którzy poparli Biela-
na. A na ich miejsce powołać ludzi  
przez niego wskazanych.

To bardziej gest niż cokolwiek in-
nego, bo chodzi tu ledwie o trzech 
wiceministrów – Michała Cieślaka, 
ministra członka KPRM, Zbigniewa 
Gryglasa, wiceministra aktywów pań-
stwowych, i Jacka Żalka, wiceministra 
finansów i polityki regionalnej. – Ci 
ministrowie albo zostaną zdymisjo-
nowani, albo PiS przyzna, że to jego 
ministrowie – mówi rzecznik Porozu-

mienia, dodając, że na ich 
miejsca Gowin rekomen-
duje nowych kandydatów.

Wyrzucając zdrajców, 
karząc ich, wskazując na 
ich miejsca wiernych mu 

ludzi, Gowin chce pokazać swoją 
sprawczość. Ale w podobnej sytuacji 
stawia Kaczyńskiego. Bo cała prawica 
patrzy – czy potrafi obronić pozycję 
tych, którzy mu zaufali?

Budka, Gowin… I jeszcze ten 
trzeci – Zbigniew Ziobro. On także 
ma pakiet kontrolny, bez poparcia 
17 posłów Solidarnej Polski rząd Mo-
rawieckiego utraci większość w Sej-
mie. Z nim Kaczyński też musi się 
dogadać. Ale, nie ma co ukrywać, 
będzie mu najtrudniej. Ziobro bo-
wiem gra o więcej niż Gowin. Chce 
być następcą Kaczyńskiego i chce 

narzucać Zjednoczonej Prawicy ton. 
Zarówno w sprawach ideowych,  
jak i w kwestiach personalnych. Nie 
bez powodu politycy Solidarnej Polski 
powtarzają, że to oni bronią prawdzi-
wych wartości prawicy i programu, 
z którym Zjednoczona Prawica szła 
do wyborów. I nie bez powodu opo-
wiadają, że najlepszym premierem 
byłby Jarosław Kaczyński. W ten 
dworski sposób podkopują Mateusza 
Morawieckiego, kołyszą jego fotelem.

Morawiecki nie przy stole, 
lecz na stole

Ale czy mogą mu zaszkodzić? Jak 
najbardziej. Kaczyński w sprawie 
przyszłości premiera wypuszcza już 
od jakiegoś czasu balony próbne. Co 
powiedział o Morawieckim parę dni 
temu? – Ma moje poparcie i zaufanie, 
bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, 
kim jest. Na razie moje wsparcie mu 
to gwarantuje, choć oczywiście może 
się tak wydarzyć, że mój głos nie bę-
dzie miał takiego znaczenia.

Czyli powiedział: jesteś, Mateuszu, 
premierem, bo tak chcę, a jak nie bę-
dzie mi się opłacało ciebie wspierać, 
to cię opuszczę. Określił też jego po-
zycję w Zjednoczonej Prawicy – że 
nie będzie siadał do stołu jako nego-
cjator, podmiot, tylko będzie na stole 
jako danie, jako element negocjacji.

A kto wtedy Morawieckiego by za-
stąpił? Parę tygodni temu Kaczyński 

Bez pieniędzy z Unii Nowy Ład 
i Krajowy Plan Odbudowy będą atrapą. 
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rozpływał się nad Danielem Obajt-
kiem, jako tym obdarzonym chary-
zmą i dotknięciem Boga. To okazało 
się dla Obajtka pocałunkiem śmierci, 
bo niemal zaraz po tych słowach na 
światło dzienne wyciągnięta została 
taśma z jego przekleństwami i kombi-
nacjami. I zaczęło się parotygodniowe 
grillowanie Obajtka, no i już wiado-
mo, że premierem nie zostanie.

Ale kolejka chętnych jest długa. Że 
wymienię nazwiska krążące w poli-
tycznym światku – Jacek Kurski, Mi-
chał Dworczyk, Mariusz Błaszczak… 
Kłopot Kaczyńskiego polega na tym, 
że to twardzi zawodnicy. Stanowisko 
szefa rządu natychmiast by wykorzy-
stali do gry na siebie. Wie to Kaczyń-
ski, wiedzą liderzy prawicy, z których 
każdy patrzy podejrzliwie na drugie-
go. Szanse na zbudowanie jakiegoś 
szerszego poparcia dla np. Jacka Kur-
skiego są więc bliskie zera. Bo ile mu-
siałby dostać Gowin, by go poprzeć?

Dlatego powinniśmy raczej zakła-
dać, że jeśli Kaczyński uzna, że Mora-
wiecki musi odejść, to będzie szyko-
wał na jego miejsce kogoś z dalszego 
szeregu, bez politycznego zaplecza. 
Takiego, kto nikomu z ważnych po-
staci Zjednoczonej Prawicy nie wadzi 
i nie zdążył się narazić. Albo wybierze 
najprostsze rozwiązanie i rzeczywiście 
sam mianuje się premierem. Tak czy 
inaczej, nawet taka zmiana pociągnę-
łaby za sobą konieczność układania 
się w Zjednoczonej Prawicy na nowo, 
dzielenia stanowisk i obszarów wpły-
wów, kolejne wielogodzinne negocja-
cje i awantury byłyby jak w banku.

Kaczyński: żeby było, jak było

Dlatego Kaczyński najchętniej 
niczego by nie zmieniał. Wygłasza 
zatem przestrogi – że jest konflikt 

w Zjednoczonej Prawicy. Straszy – że 
jak trwale straci w Sejmie większość, 
to zdecyduje się na wcześniejsze 
wybory. Ostrzega Gowina i Ziobrę: 
– Dobrze by było, gdyby pamiętali  
stare przysłowie: „dopóty dzban 
wodę nosi, dopóki mu się ucho nie 
urwie”. Otóż może się urwać.

No i przypomina, i posłom PiS, 
i posłom koalicjantów, że sprawują 
władzę. Po co więc takim dobrem fry-
marczyć, wystawiać na ryzyko? Prze-
kaz Kaczyńskiego do Gowina i Ziobry 
jest jasny: siedźcie cicho, głosujcie 
jak PiS, bo macie władzę. W innym 
wypadku możecie ją stracić.

Rzecz w tym, że nie są to słowa  
wiarygodne. Bo i Ziobro, i Gowin już 
wiedzą, że Kaczyński chce ich ograć, 
wypchnąć na margines, a w wyborach 
za dwa lata będą mieli kłopot ze zna-
lezieniem się na listach Zjednoczonej 
Prawicy. Szef klubu PiS, Ryszard Ter-
lecki, mówi wprost: – Mamy problemy 
z koalicjantami, ja tu jestem radykałem 
i chętnie bym się ich pozbył, ale utrzy-
mujemy jedność w Zjednoczonej Pra-
wicy tak długo, jak to możliwe.

Są słowa i są czyny. Gowin ledwo 
politycznie przeżył pucz Bielana, kiedy 
próbowano odebrać mu partię. Zio-
bro z kolei rok temu chciał zjednocze-
nia Solidarnej Polski z PiS – pokazano 
mu drzwi. Obaj muszą więc twardo 
walczyć o polityczny byt. Nie tylko 
oni. O swoje miejsce walczy Mate-
usz Morawiecki, swoją grę prowadzi 
Jacek Kurski, gdzieś w tle pojawia 
się Beata Szydło, no i działają różne 
lobby, których siłę mogliśmy poznać 
przy okazji zablokowania „piątki dla 
zwierząt”, inicjatywy, bądź co bądź, 
Kaczyńskiego.

AWS wraca w podskokach, ale…

To jest proces, nad którym nikt już 
nie panuje. Dlatego trudno odmówić 
racji Gowinowi, gdy ocenia: – Obóz 
Zjednoczonej Prawicy wszedł na 
niebezpieczną ścieżkę, którą niektó-
rzy komentatorzy nazywają drogą 
ku awuesizacji, czyli wewnętrznemu 
rozkładowi.

Gowin przypomina zatem Kaczyń-
skiemu lata 1997-2001. AWS, czyli 
prawica pod patronatem Solidar-
ności, uzyskała w wyborach w 1997 r. 
33% poparcia. W wyborach w roku 
2001 – ledwie 5,6%, oddając władzę 
SLD. Wcześniej się skłóciła, podzieliła, 
z AWS wyrosły różne partie. PiS, PO…  

Co warte przypomnienia, AWS rządzi-
ła do końca, mimo że straciła więk-
szość w Sejmie. Najpierw straciła 
koalicjanta – Unię Wolności, potem 
sama rozsypała się na kilka części. 
Jak wtedy mówiono, tratw ratunko-
wych. Ale Jerzy Buzek był premierem 
do końca. I kilka ustaw, takich jak no-
wa ordynacja wyborcza, udało mu się 
przeprowadzić. Tamten mechanizm 
zdaje się odżywać. 

Posłuchajmy polemik między 
politykami Zjednoczonej Prawicy. 
Wszyscy straszą się przyśpieszonymi 
wyborami. Że na jesieni, że za rok… 
I ich konsekwencjami – bo PiS może 
wtedy stracić władzę. Nie tylko nad 
ministerstwami, ale i nad spółkami 
skarbu państwa, nad całym układem, 
na którym wiszą tysiące działaczy 
PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia,  
plus ich rodziny.

A czym się pocieszają? Że epide-
mia minie i wtedy gospodarka ruszy 
do przodu, ludzie nabiorą optymizmu, 
a PiS dorzuci im jeszcze pieniędzy, 
które dostanie z Funduszu Odbudo-
wy. I odzyska poparcie.

Przekaz jest więc jasny – wybory 
teraz to dla prawicy samobójstwo, 
wybory za dwa lata – możliwy sukces. 
Tak w Zjednoczonej Prawicy sobie tłu-
maczą, nie dostrzegając, że podobnie 
tłumaczono sobie w czasach AWS. 
Że trzeba trwać do końca kadencji, 
że gorzej już nie będzie, że znajdzie 
się polityk, który formację uratuje itd. 
Racjonalizowano strach. Żeby tylko 
zyskać kolejne miesiące na posadach.

Ten uniwersalny mechanizm, bo 
tak było też w ostatnich miesiącach 
rządów SLD, odzywa się i dzisiaj. Że 
lepiej trwać. I szukać jakichś tratw ra-
tunkowych. Kaczyński to doskonale 
pojmuje. Zna nastroje wewnątrz obo-
zu PiS. Już wie, co może Gowin i co 
może Ziobro. I jak ważny jest Fundusz 
Odbudowy. A z drugiej strony – jak 
mało ważny jest Mateusz Morawiec-
ki. I jak nieporadna i w sumie mało 
groźna jest opozycja. Nie do końca 
zatem grożą prawicy czasy AWS, bo 
Kaczyński to nie Krzaklewski, a Millera 
po tamtej stronie nie ma.

Tak czy inaczej, w ciągu najbliż-
szych tygodni kilka decyzji Kaczyński 
będzie musiał podjąć. Co dalej z PiS, 
z koalicją, co dalej z premierem… 
Trochę posterować. Póki jeszcze ste-
rować się da.

Robert Walenciak
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