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Jerzy Domański

Antyszczepionkowcy pod parasolem PiS

J

ak to z nami jest? Prawica utwierdza naród w przekonaniu, że nasza historia to piękny serial składający
się z bohaterskich czynów. Wyłącznie. A kto marudzi
i wyciąga jakieś brudy, zdrady i pospolitą głupotę, ten
uprawia pedagogikę wstydu. Bo przecież my, Polacy, odwagę i niezłomność wyssaliśmy z mlekiem matki. I nagle ten bohaterski naród na widok kilkuset migrantów,
uzbrojonych w kije i kamienie, ogarnęła taka fala lęku, taki
strach, że większość gotowa jest oddać się pod opiekę
nawet temu coraz bardziej krytykowanemu Prawu i Sprawiedliwości. Takie pytanie zadał mi czytelnik, który przy
okazji obśmiał histerię wzniecaną przez rządową propagandę. I tradycyjną już niemoc opozycji, która, czekając
na wyniki badań sondażowych, nie chciała się wychylić
z jakąś niepopularną tezą. No i nie wychyliła się. Zostawiła puste pole, na którym bezkarnie hasali propagandyści
władzy. I skutecznie straszyli rodaków apokalipsą, która
niechybnie czeka Polskę, gdyby do władzy dorwała się ta
niezborna opozycja.
Tak jakby największym problemem Polek i Polaków
były grupki migrantów na granicy. Dziurawej zresztą jak
sito. Mimo zmobilizowania tysięcy mundurowych. Pretensje do żołnierzy, Straży Granicznej czy policji, że są
na granicy i wykonują rozkazy przełożonych, są mało

sensowne. Pod pręgierzem powinni zostać postawieni
przede wszystkim podejmujący decyzje politycy. Prezydent Duda, premier Morawiecki, ministrowie Błaszczak
i Kamiński oraz podlegli im urzędnicy wysokiego szczebla. A zwłaszcza szef szefów, czyli prezes Kaczyński. Dla
niego każdy incydent na granicy z Białorusią, każdy kamień rzucony w stronę ludzi w mundurach jest wyłącznie
kolejnym punktem poparcia dla PiS.
Relacje z granicy mają oczywisty cel. Odciągają uwagę
ludzi od dramatycznej uległości władzy wobec antyszczepionkowców. Przykrywają realne problemy. Covid, inflację, drożyznę i masowe złodziejstwo.
Zbyt wielu antyszczepionkowców to elektorat PiS, więc
Kaczyński tańczy, jak mu grają. Minister zdrowia nie ma
nic do powiedzenia. Jest tylko elegancko ubraną twarzą
kolejnego horroru w służbie zdrowia.
A już szczególnie obrzydliwy jest stosunek władzy do
zaszczepionych. Umierają, bo brakuje dla nich miejsc i lekarzy w szpitalach specjalistycznych. Brakuje, bo trzeba
ratować życie antyszczepionkowcom.
Władza, która tak się nadyma na granicy z Białorusią,
antyszczepionkowców panicznie się boi.
Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, w którym
rządzi fanatyczna, bezrozumna ciemnota.

PROF. TADEUSZ KLEMENTEWICZ, UW
Teatr marionetek biznesu odegrał
w Glasgow kolejne przedstawienie troski
o dobro planety i jej mieszkańców.

„Trybuna”

MACIEJ STUHR, aktor
Politycy prawicy zaczęli nas straszyć
uchodźcami, bo jeśli my się boimy,
to im rosną słupki poparcia.

„Wolna Sobota” („Gazeta Wyborcza”)
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Po co raniuszkom tak długie ogony?
Projekt okładki: Iza Mierzejewska
Fot. Wojciech Stróżyk/rePorter (2), Nikolai Petrov/aP/eaStNeWS

Targowica. Kto patriota, kto zdrajca?

Liberałowie to nie reformatorzy. Liberalizm jako
projekt modernizacyjny ju dawno upadł. có takiego mieliby oni do zaoferowania Polakom? Powrót do
stanu sprzed rządów PiS. Ich euroentuzjazm jest płytki i prymitywny podobnie jak całoś ich poglądów
na świat. Wszystko opiera się tylko na emocjach
które prędzej czy później się wypalają. Gdzie ich wizja Polski
i jej miejsca w Unii europejskiej poza infantylnymi memami
z matką europą? Pozują na inteligencję jednak intelektualnie
i mentalnie są
lat wstecz. Przypominają szlachtę z końca
III w. której tradycje zdają się kultywowa .
Paweł Stawicki

Zarabianie na biciu kobiet

Na tę galę powinien wkroczy psychiatra. I zawiną w kaftan zarówno tych
zblazowanych kolesiów ewidentnie mających problemy z głową jak i te niespełna
rozumu kobiety które za kasę dają się pobi jakimś patologiom w ramach rzekomo sportowej rywalizacji.
Bartek Doborzyński

Zdekomunizowany profesor

wiatowej rangi naukowca strąci
z piedestału mo e ktoś równy stopniem
naukowym i dokonaniami. Przecie to się
nigdy nie skończy. Kraj normalny nie burzy
pomników ani grobowców przeszłości lecz

mknie ku dobru. I tym wyra a swoją wielkoś nowego rozdania
e kontynuuje dotychczasowy dorobek i pozycję bez zgrzytów.
Zachowuje ciągłoś państwowości. ak jest na całym świecie
tylko nie u nas.
Ryszard Jędrzejewski

•
A Piotrowicz człowiek jeszcze bardziej aktywny w umacnianiu komunistycznej władzy? dzisiaj jest nagradzany i stawiany
za wzór. hipokryzja IPN nie ma granic.
Ewa Diewik

Medyczne biedronki

Kiedy lekarze zaczną leczy chorych
na co id zamiast zamyka ich w domach
i czeka na moment kiedy pacjent kwalifikuje się ju tylko pod respirator? cała
reszta jest biciem piany ze wskazaniem
pandemii jako jedynego winowajcy.
Maria Łakomy

o zi oz a za s ere o kra

W obecnych czasach to przede wszystkim niezale noś energetyczna która pozwala na rozwój gospodarczy nieuzale niony od decyzji podejmowanych w stolicach
innych państw.
Krzysztof Derebecki

zdjęcie tygodnia

Spotkanie z Marianem Turskim, historykiem, dziennikarzem i działaczem społecznym, z cyklu Biesiada Literacka w gdyńskim Konsulacie Kultury, 18 listopada 2021 r.
Fot. Wojciech Strożyk/rePorter
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PRZEbłyski
Jaka władzunia, taki mecz

Piłkarze zagrali, jak potrafią. Na murawie trener Sousa
wycisnął z dość przeciętnych grajków prawie maksa. Bez
efektu. Ale i tak piłkarze byli lepsi od towarzycha, które
okupowało lożę vipowską. Przyjechali tłumnie, bo liczyli na
wygraną z Węgrami. I na patriotyczny lansik w biało czer
wonych szaliczkach. miechom prezydenta Dudy i wice
premiera Glińskiego, któremu sport odebrał prosty biela
nowiec Kamil Bortniczuk, nie było końca. Równie radosny,
prawie do ostatniego gwizdka, był demolujący oświatę
Czarnek. A najbardziej uchachana była Julia Przyłębska.
Towarzyskie odkrycie Kaczyńskiego miało co zjeść i wypić.
A mecz Przy takiej władzuni trudno wygrywać.

Deszkiewicz popuścił

Słyszycie pukanie spod dna To sy
gnał od Tadeusza Deszkiewicza, pre
zesa Polskiego Radia RDC i doradcy
prezydenta Dudy. Jegomościa, któ
ry tak opisał na acebooku rozmowę
weteranek powstania warszawskie
go w T N
. Włączyłem i trafiłem
na rozmowę kretyna z dwoma zde
menciałymi archeocelebrytkami . Deszkiewicz przeprosił
dopiero wtedy, gdy internauci dali mu do wiwatu. Jeśli
takie maniery ma gość, który w ekipie dojnej zmiany robi
w kulturze, to strach oglądać resztę tej ferajny. Widać, że
nerwy temu misiu puściły. Czuje, że kończy się eldorado.

•

W MZA kasa jest. Ale dla Syguta

nał
a e
ze ł, e
e ee
an a
z
z
n an
ł an a
z ee a
zez n a
ae
a
za e ez za a n en a
e n ez n z a e
zn

jest prawomocny wyrok sądowy i nic.
a e
azan
ne a ł

•

a

e
z ł

ze

e n a e za
n n
a
e 5 ,5
a
70 a , a ,
e e ze

ze
-

a a,
n e
, ze
e
en
n
n
e , za z ł en
a
Ukraińscy sportowcy od
r. znali
terminy kontroli antydopingowych bo byli uprzedzani
przez działaczy. Kary dostali symboliczne.

•

a

a eł , e ez a n
z a e z ze
ł ła a,
ane
,
a
ał
a e A takie piękne głosił kazania w intencji
trzeźwości narodu.

•

z

5

zen

an
0
n

a

e

z ł ł
e Rok temu było ich
n

z az
ez e z n
e

e na-

.
e

0

ez e-

Kierowcy warszawskich autobusów
mają dość pracy za grosze. W Miej
skich Zakładach Autobusowych pięć
związków zawodowych domaga się
wyższych wynagrodzeń. Nawet nie
myślą, by zarabiać grube tysiące jak
członek zarządu Tomasz Sygut. Cho
dzi im o
zł brutto. Sygut został we
pchnięty do spółki przez Platformę Obywatelską, której się
wysługiwał jako szef T P Info. Ile to już lat rządzi PiS I tyle
lat warszawiacy utrzymują Syguta. Ma to jakiś sens Nie
sprawdził się w telewizji. W MZA jest nikomu niepotrzebny.
Po co Trzaskowskiemu takie wyleniałe partyjne ogony

Damski bokser

Przemówił znany moralista, obda
rowany certyfikatem moralności
przez hierarchów, i to potwierdzo
nym praktyką. Zaliczenie dwóch
ślubów kościelnych to ciekawostka
z Księgi rekordów Guinnessa.
Ale Jacek Kurski wycina nie takie
numery. A najbardziej lubi rozda
wać kasę podatników. I karać przeciwników dojnej zmiany.
Na przykład Barbarę Kurdej Szatan, którą pogonił z serialu
M jak miłość . Pogonił, bo aktorka dość emocjonalnie oce
niła Straż Graniczną, a jeszcze gorzej pracę rządu. W telewi
zji rządowej od dawna nie ma miejsca na takie poglądy. Po
wyrzuceniu Kurdej Szatan załoga T PiS ma prosty wybór
zejść z poglądami do podziemia albo szukać nowej roboty.
Kurski sprawdza, kto jeszcze nie podkulił ogona.
Fot. yo t

e

teri y Pr SoWe

w w w . s k le p . ml e c zk o . p l

www. mle c zk o . p l

Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
,
lekarz, popularyzator wiedzy medycznej
A tak daleko bym nie szedł. Instytucje
państwa powinny natomiast podejmowa
działania sprawiające e treści które
wprowadzają w błąd i mogą zniechęca
do szczepień ochronnych tudzie respektowania zasad sanitarno-epidemiologicznych będą usuwane z sieci zanim zostaną
masowo powielone. Postawiłbym na prewencję a nie karanie. Niezbędne jest więc
powołanie przez odpowiednie organy grup
które będą w stanie szybko wyłapywa
pojawiające się fake newsy i zgłasza je
mediom społecznościowym do usunięcia.
,
prawniczka, Fundacja Ius Medicinae
Zamiast ściga tych którzy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje
państwo powinno wreszcie podją wystarczające działania edukujące społeczeństwo. Instytucje publiczne mają na
sumieniu wiele zaniechań jeśli chodzi
o informowanie o składzie szczepionek
korzyściach zdrowotnych z ich przyjmowania ale i związanych z nimi zagro eniach.
Nie licząc pewnej liczby plakatów nie

było szerzej zakrojonej rządowej kampanii
informacyjnej poświęconej szczepieniom
a wiedza na ich temat jest rozpowszechniana głównie przez dziennikarzy którzy
zapraszają do swoich programów ró nych
ekspertów. dotyczy to nie tylko profilaktyki cO Id- bo niewiele słyszy się tak e
np. o tym e obowiązkowe szczepienia
dla dzieci są bezpieczniejsze w formie
pojedynczej ni skojarzonej czy o tym e
przed podaniem preparaty muszą by przechowywane w odpowiednich warunkach.
co więcej do tej pory nie podjęto adnych
prób powołania funduszu rekompensującego zdarzenia niepo ądane z obawy e będzie to woda na młyn antyszczepionkowców. ymczasem we Francji taki fundusz
istnieje od lat i przyczynia się do wzrostu
zaufania do szczepionek. Karanie za nieprawdziwe informacje jest problematyczne tak e dlatego e z prawnego punktu
widzenia niełatwo je zdefiniowa .
,
Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nie rozumiem motywacji tzw. antyszczepionkowców ale trudno mi sobie

wyobrazi e ich głównym celem jest
działanie na szkodę zdrowia i ycia ludzi
zwłaszcza świadome. Oczywiście konsekwencją ich aktywności wynikającej
prawdopodobnie z wypaczonego rozumienia wolności czy z mechanizmu wyparcia mo e by zagro enie dla zdrowia
publicznego dlatego pytanie o rolę prokuratury jest zasadne. Uwa am jednak
e pociąganie sprawców dezinformacji
do odpowiedzialności karnej przyniosłoby
du o mniejsze korzyści społeczne ni skupienie się instytucji państwa na wspieraniu środowisk naukowych w promowaniu
rzetelnej wiedzy oraz na zapewnianiu wymiernych korzyści osobom zaszczepionym.
Nie mam natomiast wątpliwości co do
roli prokuratury w ściganiu ludzi którzy
posługują się nieposiadanymi tytułami zawodowymi i stopniami naukowymi po to
by rozpowszechnia fałszywe informacje
i nieprzebadane preparaty w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
C
Czytelniczka PRZEGLĄDU
Karanie jeszcze wzmogłoby teorie spiskowe.
22-28.11.2021
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Czy prokuratura powinna ścigać kłamstwa
antyszczepionkowców?
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yktator nie złamie olski. le wy orcy w dniu elekc i,
y mo e przy pieszone , p d za iS ak za pani matk
Janusz Rolicki
Czy ukaszenka wygra PiS wybory Powyższy pogląd może się
wydać absurdalny
niesłusznie.
Od sześciu lat grzę niemy w takich
oparach nonsensu, że już nic nie
może nas dziwić. Władza Jarosława
Kaczyńskiego zbudowana jest na
konfliktach i awanturach wszystkich
ze wszystkimi. Dotyczy to zarówno
polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. W tej sytuacji nie może dziwić,
że gdy tylko na naszej granicy zaczęli
się pojawiać migranci organizowani
i ściągani przez władze sąsiedniego
państwa, na Nowogrodzkiej uznano
to za nadzwyczajną dla pisowskiego
państwa szansę wykazania się stosowną krzepą. Tymczasem zdrowy
rozsądek nakazywał przede wszystkim, wzmacniając stosownie Straż
Graniczną, sięgnąć zdecydowanie
po instrumentarium dyplomatyczne.
Aby potem, wspierając się sojusznikami, zacząć rozmowy z Mińskiem,
a nawet wedle potrzeby z Moskwą.
Niestety, okazało się to nierealne.
Odkąd bowiem prezes PiS spadł
z
punktowego słupka poparcia dla
swojej partii, śni i marzy, aby dobry
los zesłał mu mocne wydarzenia, jak
choćby te ostatnie, wywołane przez
ukaszenkę, by odzyskać poparcie
sondażowe.
Spór graniczny o migrantów
z Bliskiego Wschodu sprowadzanych samolotami trwa już dobre
pół roku. Zaczęło się od testowania
przez Mińsk itwy. Dyktator Białorusi, mając do wyboru utarczkę z Pogonią bąd z Orłem Białym, początkowo, zgodnie z logiką, wybrał do
roli ofiary Pogoń. Przez dobre trzy
miesiące szarpał itwinów za pludry.
fekt przyniosło to mizerny. Pomimo że wyrzekali oni na ukaszenkę,
8
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słusznie się darli wniebogłosy i aby
przydać sobie znaczenia, zaprosili
unijny ronte , acz nie przyniosło
to rozwiązania problemu. ukaszence zamiąch z itwinami także nie dał
spodziewanych korzyści. Na dodatek
żadna wielka telewizja nie pofatygowała się na północną granicę Białorusi, aby z tlącego się konfliktu zrobić
temat dnia. Z braku spodziewanych
korzyści satrapa z Mińska, widząc coraz większą słabość polityczną Polski

w tym kobiety i dzieci, stali się ofiarami państwowej bezduszności
na równi białoruskiej i polskiej pisowskiej . Są oni, chcąc nie chcąc,
świadkami niegodziwości popełnianych wobec tych migrantów, którym
nie udało się uciec przez zasieki do
wymarzonego lepszego świata. O ich
losie zaświadczają ci, którym udało
się, zazwyczaj busami bąd taksówkami, przedostać w poprzek schengenowskiej Polski do niemieckiego

Nasza granica przypomina rzeszoto przez które ka dego dnia
przedostaje się po kilkuset migrantów podą ających za Odrę.
pisowskiej toczącej spór o praworządność z Brukselą, postanowił nas
sprawdzić. Szybko się okazało, że
Warszawa jest niezdolna do ostrej
dyplomatycznej riposty uwiarygodnionej przez Zachód. Natomiast
sama granica przypomina rzeszoto, przez które każdego dnia przedostaje się po kilkuset migrantów
podążających za Odrę. W sumie do
końca pa dziernika drogą polską
przedostało się do Niemiec ok. tys.
osób, co wobec
tys. migrantów
przybyłych na nasz kontynent było
prawie bez znaczenia.

raju. Dopiero na tej drugiej granicy,
jak twierdzą, kończyło się pohukiwanie, trącanie, a często wręcz dręczenie. Warto pamiętać, że ludzie,
którym udało się umknąć wszelkim
pogoniom, byli często okradani, zdarzały się też, jak wynika z medialnych
przekazów, gwałty na kobietach.
Wedle przekazów obie strony sporu
granicznego są, wstyd powiedzieć,
sobie równe. Dziś nikt nie powie, że
Polacy są lepsi obie strony są tylko
gorsze. A żołnierzom, którym przychodzi na rozkaz przeganiać kobiety
i dzieci, możemy współczuć.

Zdesperowana swoją nieskutecznością, lubiąca prężyć muskuły władza pisowska zaczęła odrutowywać
granicę. W strefie granicznej pojawiło się też kilkanaście tysięcy żołnierzy i policjantów. Nakazano im złapanych w Polsce migrantów wypychać
z powrotem na terytorium Białorusi.
I tak pojawił się wielki i mocno wstydliwy problem egzystencjalny dla
migrantów i moralny dla polskich
żołnierzy. Władza odwołująca się oficjalnie do wartości chrześcijańskich
okazała się kompletnie niewrażliwa
na ich naruszanie przez funkcjonariuszy państwowych. Tak migranci,

O problemach z ochroną granic
aktualni władcy Polski wiedzieli dobrze już wiosną, ale siedzieli cicho.
I to właśnie, jak dziś twierdzą czołowi
funkcjonariusze PiS, był znakomity
podstęp. Skąd to wiem Od premiera, który w Sejmie kwieciście i wiernopoddańczo podziękował swojemu
pryncypałowi panu K. za to, że
gdy wszyscy inni, z nim na czele,
spali, Kaczyński już w czerwcu pracował nad tym czymś, co premier zwie
dzisiaj strategią. Wniosek dzięki temu w bitwie z ukaszenką na patyki
i widły wciąż jesteśmy górą. Chociaż
jest ciężko Niestety, wojna, którą
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Migranci z raku wraca z Mińska do
swo ego kra u, 18 listopada 2021 r.
nie jest fotografią poprzedniej. W RP
towarzyszy jej przepychanka medialna, której nie sposób przecenić. Jej
aktywność można oglądać każdego
dnia, przestawiając kanały telewizyjne z T P Info na T N i odwrotnie.

tam toczymy, będzie długa i trudna,
ale zwycięstwo nas, zdaniem premiera, nie ominie. I to zwycięstwo
dodam będzie podwójne, bo nad
ukaszenką i wyborcami.
Dyktator nie złamie Polski łatwo
i na awanturach, które wywołał,
zapewne nie skorzysta, a wyborcy
w dniu elekcji, być może przyśpieszonej, pójdą za Prawem i Sprawiedliwością jak za panią matką.
Wedle sondaży zamówionych przez
Jacka Karnowskiego z Sieci poparcie dla PiS miało poszybować
w ostatnią środę ponownie do
pkt.

marsz na graniczne zasieki kilkusetosobowych grup zdesperowanych
migrantów, poganianych przez białoruskich funkcjonariuszy, zrobił na
widzach wrażenie.
T P Info z lubością i prawie bez
przerwy straszy widzów zgiełkiem
bitewnym. Ten zgiełk ma zagłuszyć
protesty kobiet, drożyznę, a nawet
szalejącą pandemię. iczba zachorowań na covid jest równa zgłoszeniom z roku poprzedniego, a liczba
zmarłych w czasie dwóch lat wynosi
tys. Tymczasem rząd ze strachu przed antyszczepionkowcami,

Nieszczęściem naszym jest dziś
praktyczny brak instrumentarium
dyplomatycznego. Nie może jednak
być inaczej, gdy polityka zagraniczna
prowadzona jest z Nowogrodzkiej,
a minister występuje w roli popychla
wykonawcy. To tłumaczy brak ambasadorów w wielu ważnych krajach.
Wyjaśnia brak inicjatyw dyplomatycznych. Doczekaliśmy się w końcu tego, że nasi sojusznicy Niemcy
i rancja wzięli ten kryzys w swoje
ręce i doprowadzą być może do rozmów dyplomatycznych kończących
konflikt. Ponieważ jest to ponad
naszymi głowami, prezydent Duda
wygłasza jeremiady na temat niestosowności takich rozwiązań i w gruncie rzeczy gdyby nie to, że w PiS
absolutny priorytet we wszelkich
rozgrywkach mają słupki poparcia
bez nich zdaniem partyjnego wodza
władanie PiS diabli wezmą, a w jego
partii za Boga nikt nie chce zamienić
się sejmowymi miejscami z totalną
opozycją , dałoby się tę sprawę jakoś
odkręcić. Jeśli bowiem jest prawdą,
że awantury w Ku nicy Białostockiej
są przykrywką dla szykowanej agresji Rosji na Ukrainę u bram Donbasu stoi
tys. rosyjskich żołnierzy
zbrojnych w rakiety itd.,
itp. , to pisowcy muszą
spuścić z tonu i uznać
wiodącą rolę mocarstw
unijnych. Nie nam bowiem samopas mierzyć się z potęgą
Putina. Jesteśmy po prostu za krótcy
na Rosję. Jakkolwiek więc patrzeć na
tę sprawę, Polska powinna przestać
się boczyć na Unię i stroić w szatki
Zosi Samosi. Wiem, że dla Kaczyńskiego taki wariant jest nader trudny,
ale zwyczajnie nie ma rady

Władza odwołująca się do wartości chrześcijańskich okazała się kompletnie
niewra liwa na ich naruszanie przez funkcjonariuszy państwowych.
Kto chce, niech wierzy. Ja powiem
jedynie, że nie ma nic bardziej chybotliwego w świecie niż poparcie
udzielane przez wyborców w sytuacjach kryzysowych.
Nie można jednak wykluczyć, że
do zasług PiS w postaci
oraz
. i
. emerytur doszła, zdaniem
zwolenników prezesa, jeszcze jego
strategia przyjęta w granicznych bitwach na kamienie i patyki. Konsekwentne straszenie Polaków imigrantami, a ostatnio dodatkowo agresją
wręcz zbrojną ze strony Białorusi,
zaczęło przynosić efekty. Zwłaszcza
FOT. REUTERS/FORUM

stanowiącymi elektorat głównie PiS
i Konfederacji, nie ogłasza lockdownu, igrając z życiem tysięcy spośród
nas. Niestety, Polacy pomimo skali
nieszczęść dali się zastraszyć wojną hybrydową czy zalewem kraju
przez imigrantów. Dlatego, pozostając przy PiS, bez zasadniczych
oporów uczestniczą w czymś, co
można nazwać zbiorowym syndromem ucieczki od wolności, czyli demokracji. Przerabiano to zresztą już
nie raz i nie dwa w świecie, a także
w Polsce. U nas po zamachu majowym. Z tym że nigdzie ucieczka ta

ukaszenka bowiem wziął się do
roboty i przygnał na granicę tys.,
a może nawet tys. kolejnych zziębniętych emigrantów z Południa. Przybyli oni w okolice Ku nicy niemal
jak z odsieczą. Dzięki nim cały kraj,
22-28.11.2021
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a i cały świat zapomniały o nieszczęsnej ofierze Trybunału Przyłębskiej,
pani Izie, i o demonstrującej w jej
imieniu Polsce. Dzięki ukaszence
ten nad wyraz niewygodny temat
zszedł jednak, ku uldze Kaczyńskiego, z wokandy publicznej.
Tyle że pan K. wie, a my rozumiemy, że życie każdego dnia przynosi
nowe niespodzianki. Bo kto np. by
się spodziewał, że ukaszenka wyskoczy z przewrotnym pomysłem zaproszenia na Białoruś ekip filmowych
ze świata. Zamiast filmować łajdackie zachowania białoruskiej policji
i służb granicznych od naszej strony,
zagraniczne ekipy przybyłe z powodu
polskich zakazów na Białoruś filmują
nie ich, ale nas. I teraz telewidzowie

się dobrą zmianą . Przecież miało
być tak dobrze, a jest, jak widać.
Prawdą jest, że ojcom naszej konstytucji zabrakło wyobra ni. Wprost im
się nie śniło tak cyniczne i bezczelne
łamanie jej postanowień, na które
półformalnie miały zdaniem Kaczyńskiego i Ziobry przyzwalać zwykłe
głosowania sejmowe. Gdyby PiS
miało większość konstytucyjną jak
Orb n, nie byłoby sprawy. Ale nie.
Skoro nie, to dziesiątki poprawionych ustaw jest nieważnych. Tym samym są one bezprawne. Natomiast
my wolni obywatele wolnego państwa, dziś zdaniem pisowskiego marszałka kretyni nie potrafiliśmy tak
częstemu łamaniu prawa powiedzieć
skutecznie NI .

dziś nikt nie powie e Polacy są lepsi
– obie strony sporu granicznego są tylko gorsze.
w Ameryce, ondynie, Paryżu i Berlinie, zamiast oglądać bezeceństwa
Białorusinów, podglądają Polaków,
wysłuchując opowieści o zbirach
przerzucających małe dzieci ponad drutami okalającymi już wolny
świat. I w ramach taktyki push back
przeganiających precz kobiety,
dzieci i starców...
No i mamy kolejny problem, który
PiS, zamykając granicę przed dziennikarzami, zgotowało samo sobie,
a i nam przy okazji. Wzięło się to
z głupoty i amoralności paladynów
Kaczyńskiego. Okazało się, że nie są
oni w stanie przewidzieć nawet konsekwencji własnych decyzji.
Czas więc się zastanowić, skąd
wzięły się tak nieszczęsne dla Polski,
sześcioletnie już rządy Kaczyńskiego.
Dlaczego nie mieliśmy siły powiedzieć STOP, gdy tylko zaczęły się
pierwsze próby bezczelnego łamania
konstytucji. Winię za to naszą niedojdowatość. Pod tym określeniem rozumiem polityczne nieprzygotowanie
odporu wojnie z demokracją narzuconą przez obóz Kaczyńskiego. Prowadzi on generalną rozprawę z zasadami, na których wciąż jeszcze oparty
jest świat, o którym lata marzyliśmy
i do którego
lat temu wstąpiliśmy.
Wiem, że wiele osób przyzwoitych
i niegarnących się do polityki zastanawia się, jak to się stało. Dlaczego
nasza demokracja okazała się tak słaba, że uległa najazdowi partii zwącej
10
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Wiem, że zaskoczeni szokującym
tupetem PiS oglądaliśmy się wówczas na autorytety, na Kościół, celebrytów i wreszcie opozycję. Było
to, jak wiemy obecnie, bezskuteczne
i naiwne. A sami, maluczcy, nie duchem, lecz uprawnieniami obywatelskimi, nie potrafiliśmy ogłosić skutecznego sprzeciwu, a nawet buntu
obywatelskiego wobec władz najwyższych oszukujących nas na potęgę. Przecież oni myślę o rządzie
i prezydencie ze stania poza prawem uczynili cnotę. Niestety, w naszej konstytucji zabrakło bezpieczników pozwalających na powiedzenie
przez znaczącą grupę obywateli NI
władzom łamiącym umowę społeczną. Brak takich bezpieczników rozzuchwalił Dudę, Kaczyńskiego i resztę.
Często słyszy się wypowiedzi
wieszczące zmierzch demokracji.
Wiele wydarzeń nie tylko z naszego podwórka zapowiada w sposób
całkiem logiczny przeżycie się demokracji jako formy sprawowania
władzy. Być może jest to prawda
Zresztą prawdziwość tych prognoz
zweryfikują zbliżające się nader trudne czasy, zapowiadające z powodów
klimatycznych koniec świata, jaki
znamy. My w Polsce nie mamy siły
sprawczej, aby ratować ludzkość, ale
spróbujmy chociaż uratować to, co
się da, na naszym podwórku, za które jak dotąd odpowiadamy, a teraz
musimy się wstydzić.

Janusz Rolicki

Robert Walenciak
Jeżeli ktoś słuchał ostatnich wypowiedzi polityków PiS, to mógł
uznać, że gorszym wrogiem niż ukaszenka jest dla nich Angela Merkel. Czym im zawiniła Ano tym,
że zaczęła działania, które mogą
załagodzić sytuację na granicy polsko białoruskiej, a być może nawet
ją rozwiązać. To nie podoba się
pisowcom.
Państwa Zachodu, po miesiącach eskalującej sytuacji na granicy
polsko białoruskiej, zdecydowały
się wejść do gry. Działają twardo
i miękko .
Najpierw więc w Brukseli unijni
liderzy zdecydowali o zaostrzeniu
sankcji wobec Białorusi. Rozszerzona zostanie lista członków reżimu,
których Unia nie będzie wpuszczać,
zapowiedziano zamrożenie białoruskich kont w unijnych bankach
i sankcje dla linii lotniczych przewożących migrantów. Oraz, nieoficjalnie, śledztwa i procesy w sprawie
przemytu ludzi.
Dyplomacja Zachodu zwróciła
się też w kierunku Syrii, Iraku, ibanu i Turcji. Zmuszono tamtejsze
linie, by zawiesiły loty na Białoruś,
a przynajmniej nie wpuszczały na
pokład pasażerów z paszportami
irackimi i syryjskimi.
To działania twarde . A miękkie
Angela Merkel i mmanuel
Macron rozpoczęli rozmowy na
szczeblu państwowym z Władimirem Putinem i Aleksandrem ukaszenką. I to wywołało protesty
Polski.
Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie, i będziemy to
prawo egzekwowali w sposób bezwzględny oświadczył po rozmowach Merkel ukaszenka prezydent
Andrzej Duda i zadeklarował, że nie
będziemy wykonywali niczego, co
jest podjęte poza nami .
Sekundował mu Mateusz Morawiecki, mówiąc, że nie godzi się na
żadne ustalenia dotyczące Polski
bez jej udziału.
Jego poprzedniczka na fotelu
premiera, Beata Szydło, była ostrzejsza. Kanclerz Angela Merkel łamie
wszelkie zasady U , samodzielnie rozmawiając z Mińskiem i Moskwą. Jej zachowanie przypomina
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Wszystkiemu winna
Angela Merkel
iemiecka kanclerz, przyczynia c si
do uspoko enia sytuac i na granicy,
od iera iS kontrol nad kon iktem

Białoru wygrywa itw medialn . dy u nas dziennikarze s trzymani
z daleka od granicy, ukaszenka wpuszcza zachodnich korespondent w
i udziela wywiad w.
najgorsze momenty historii, gdy
traktowano kraje uropy rodkowej
jako obiekty politycznego handlu.
Nie może być zgody Polski na takie
postępowanie Niemiec , napisała
na Twitterze.
Kropkę nad i postawił Witold
Waszczykowski. To błąd Merkel
mówił po rozpoczęciu rozmów bo
Unia Europejska od roku nie uznaje
prezydentury ukaszenki. Okazało
się, że wysiłki Unii w kierunku sankcji

Nic o nas bez nas Nie do końca,
bo wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk
przyznał, że Angela Merkel przed
rozmową z ukaszenką kontaktowała się ze stroną polską, że informowała, jakie propozycje zgłosi.
Wysłuchała też w tej sprawie opinii strony polskiej. A po rozmowie
zainteresowane państwa zostały
poinformowane o jej przebiegu.
MSZ stonii podało zresztą warunki

Angela Merkel przed rozmową z łukaszenką kontaktowała się
ze stroną polską i wysłuchała opinii na temat swoich propozycji.
na Białoruś zostały pokrzyżowane
przez panią Merkel, która uznała interesy Niemiec za ważniejsze . I puen
tował
Pani Merkel zobowiązała
się w
r., że w drodze do Moskwy i z Moskwy zawsze zatrzyma
się w Warszawie. Od tamtego czasu przestała to robić, dlatego że jest
egoistką. Uważa, że interesy niemieckie są ponad wszystko .
FOT. WWW.PRESIDENT.GOV.BY

ukaszenki że chce, by państwa
Unii uznały go za prezydenta i zniosły sankcje. Potem mieliśmy informację, że pierwsza grupa migrantów wróciła do Iraku.
O co zatem chodzi Skąd te zarzuty wobec Merkel, skoro załatwia
sprawę, której Polska nie potrafiła
załatwić od czerwca Owszem, niemieckiej kanclerz można zarzucić,

że wyłamuje się z frontu izolowania
ukaszenki. Ale czy ktoś zna lepszą
metodę rozwiązania konfliktu niż
rozmowa z osobami decyzyjnymi?
W końcu czyje rozkazy wykonują
białoruscy pogranicznicy
Polska PiS na to odpowiada, że
trzeba zaostrzyć sankcje i wtedy ukaszenka spokornieje. To stanowisko
na pierwszy rzut oka wydaje się szlachetne. Ale tak naprawdę jest obłudne. Bo dlaczego Polska sama tego
nie robi To my przecież, kupując od
Białorusi paliwa reeksport z Rosji ,
drewno, nawozy potasowe, finansujemy w wielkim stopniu reżim. Dlaczego więc wciąż żądamy od innych
zaostrzania sankcji, skoro sami nie
zamierzamy tego zrobić
Może zatem wściekłość na Angelę Merkel ma inne powody Może
chodzi o to, że przyczyniając się do
uspokojenia sytuacji na granicy, odbiera PiS kontrolę nad konfliktem.
Wyjmuje mu z rąk tę czarodziejską różdżkę, która sprawiła, że nagle mniej ważne stały się sprawy
rosnących cen, epidemii CO ID
,
praw kobiet i szaleństw władzy. PiS
wytworzyło w opinii publicznej postawę kibica. e oto w tym meczu
nie dajemy się ukaszence i jego napastnikom. e to jest wielka walka.
Wciągnęło nas w to wszystko.
I teraz ma to zniknąć Bo Angela
Merkel jak stwierdził Witold Waszczykowski jest egoistką i kieruje
się interesem Niemiec A przecież
mogłaby, od czasu do czasu, pokierować się interesem PiS.

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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Po drugiej stronie
lustra
Skoro nie mo na pom c tym w lesie,
to mo e da si pom c tym, kt rzy u tu s
Agnieszka Widacka
Jesteśmy dzielni. Jesteśmy solidarni. Jesteśmy tolerancyjni.
Wykrwawialiśmy się stuleciami
w obronie wolności naszej i waszej.
orsowaliśmy Somosierrę, szturmowaliśmy Monte Cassino i wdychaliśmy pustynny pył pod Tobrukiem.
Przez stulecia chroniliśmy uropę,
stanowiąc przedmurze chrześcijaństwa. Był cud pod Wiedniem i cud
nad Wisłą. Oba zmieniły bieg historii
i ocaliły europejskie wartości. Teraz
też nadstawiamy karku, abyście mogli popijać spokojnie swoje sojowe
latte. Tak się widzimy w naszym lustrze zaśniedziałym od mitów i odprysków własnych kompleksów. Ale
lustro ma drugą stronę. W niej przeglądać się nie ma co, nic ciekawego
się nie zobaczy.
Wszystko wzięło się z bezsilności.
Takiej dławiącej, niedającej zasnąć,
a jeśli już, to budzącej w środku nocy i chwytającej na powrót za gardło. Co robić Jak pomóc Nie można pozostać obojętnym. Nie można
tak po prostu wstawać, szykować
dzieciom śniadania, pracować, iść
po zakupy, chodzić do kina i umawiać się ze znajomymi na lunch. Jak
nie, jak tak Tysiące osób tak żyją.
Nie oglądają wiadomości, bo robi
im się smutno. Po co wiedzieć coś,
co wytrąca ze strefy komfortu Nie
na moją głowę i nie na moje nerwy.
Niech inni tym się martwią. W końcu
co ja mogę
Wtedy, na początku września, zrodził się pomysł, że skoro nie można
pomóc tym w lesie, to może da się
pomóc tym, którzy już tu są. A może nie potrzebują pomocy Jest im
ciepło, mają co jeść, nikt ich nie
popycha w bagno ani nie straszy.
Minimum komfortu, ale zawsze. No
tak, ale jak już są, siedzą tu i mają
ten komfort w pakiecie minimum,
12
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to może mają jakieś małe marzenia
Takie proste, codzienne. Jak marzenie o świeżo zaparzonej herbacie po
powrocie z pracy albo o krakowskim
obwarzanku po dwóch dniach delegacji w Warszawie. Trzeba zadzwonić i zapytać.
Mieli marzenia. Proste, proś
ciuteńkie. Nawet prostsze niż marzenie o aromatycznej herbacie i preclu. Jednemu marzyła się pasta do
zębów dla dzieci, bo tymi dla dorosłych, które dostają z przydziału,
dzieciak myć nie chce, bo szczypie.
Albo o balsamie do włosów, bo kędzierzawe czupryny le się rozczesują bez niego. Dzieci chciałyby kredki, bo rok szkolny się zaczął i słabo
z tym w ośrodku. Zeszyty też by się
przydały. A słodycze O, proszę pani Słodycze chętnie Ostatnio jak
ktoś przysłał paczkę, to na jednego
dzieciaka wystarczyło po lizaku.
Zadziwiające, jak łatwo się spełnia
takie prościutkie pragnienia. Wystarczą trzy koleżanki o podobnej wrażliwości, jedna wizyta w Action i
kg
marzeń leci w paczce do ośrodka
gdzieś w głębi kraju. OK. To wyślijmy
drugie
kg. Nawet opłaty nie takie

eden z dziewi ciu o rodk w
dla cudzoziemc w zna du e si
w zerwonym Borze koło om y.

Dało się. Da się dostarczyć
kg
mąki i
litrów oleju na drugi koniec
Polski. Wymaga to trochę wysiłku,
ale da się. Co teraz Nic, trzeba dalej
słać. Ale jak to zrobić we trzy Wtedy
zrodził się kolejny pomysł. A może by
tak łączyć rodziny Jedna rodzina stąd
i jedna rodzina stamtąd. Inaczej pomagasz, jeśli wiesz komu. Inaczej odczuwasz wdzięczność, gdy znasz twarz
ofiarodawcy. A przy okazji przełamie
się może jakieś uprzedzenia i stereotypy Chętni do realizacji projektu byli po obu stronach. Wtedy wmieszał
się Wysoki Urząd.
Urząd wykonuje
swoje obowiązki
należycie i nie ma
tu miejsca na takie
bilateralne fidrygałki. Trudno, trzeba
było obejść Urząd. I tak udało się zajrzeć na drugą stronę lustra.
Po drugiej stronie jest różnie. Jedni marzą o skuterach i prostownicach
do włosów, drudzy o ciepłych butach,
bo klimat zaskakujący. Zimno, to wiadomo. Wszędzie jest czasem zimno.
Ale
st. C Są też różni i różnymi
mówią językami. Angielski z silnym
akcentem, angielski bez akcentu. Rosyjski, polski, turecki. Mają imiona,
czasem piękne, czasem trudne, czasem zabawne. Są w różnym wieku
i różnej płci.

czy wiecie jak opuszcza się ośrodek
po sześciu latach ograniczenia samodzielności?
kosztowne, skoro tam, po drugiej
stronie, sprawia to radość.
To było dość proste, zbyt proste.
Trzeba podnieść wymagania. Co,
jeśli byłabym zamknięta w ośrodku
w obcym kraju, najbardziej by mi
doskwierało Kuchnia Tak, tęsknota
za przyprawami kumin, kardamon,
anyż, kolendra. Trudno się kompletuje kg w
gramowych torebkach.
Udało się, poszło. Co teraz Teraz
każda rodzina marzy, aby mieć na
wyłączność choć kilogram mąki i butelkę oleju. Naprawdę Ile jest tych
rodzin A
.
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push backów Aseny było nielegalnych. Może nawet nabyła prawa
do odszkodowania, kto wie Teraz
ma inne zmartwienia, niż skarżyć
swoją nową ukochaną ojczyznę.
Potem byli kolejno azal, Najib,
Jussi, Khalil, Safiullah. Wszyscy
w wieku produkcyjnym. Pewnie
zostaliby uznani za migrantów ekonomicznych, ale pochodzą z kraju,
gdzie sojusznik oddał pole talibom.
I trzeba było się odwdzięczyć tym,
którzy za pomaganie nam mogli zapłacić życiem. Program jest szybko dostaną dokumenty i będą mogli
pójść na swoje. Uniwersytet uruchomił dla nich nawet program
.
Będą mogli zdecydować się pó niej
na jeden z sześciu dostępnych dla
nich kierunków. Generalnie czeka ich
świetlana przyszłość. No, może z wyjątkiem Najiba. Był dziennikarzem.
Zna angielski i paszto. Będzie musiał
przemyśleć zmianę branży.
Khalil też ma prośbę. Nie chce nic
materialnego. To, co ma, wystarcza
mu, bo potrzeb nie ma za wielkich.

i dekoruje piękne torty. Chciałaby je
sprzedawać do lokali i w ten sposób
wspomóc ojca, który jest inwalidą.
Kto kupi ciasto od Iman Na razie
nie ma chętnych. W miasteczku były
dwie cukiernie, ale jedna nie przeżyła
pandemicznych restrykcji. Iman chodzi do szkoły fryzjerskiej. Nie lubi jej,
ale cukierniczej na miejscu nie ma,
a dojeżdżać gdzieś nie ma jak.
Zuleikh ma małe dzieci cztery
i pięć lat. Jedno z aspergerem. Nikt
nie nauczył Zuleikh, jak opiekować
się takim dzieckiem. Do wszystkiego
dochodzi intuicyjnie, metodą prób
i błędów. Czy ktoś mógłby pokazać
jej, jak rehabilitować dziecko A może ktoś ma jakieś zabawki terapeutyczne. One są drogie. Ma ktoś
Madina chciałaby ciepłe kurtki dla
dzieci. Jest ich czworo. Najstarszy
syn uczy się w miejscowej szkole.
Miał praktyki w zakładzie mechanicznym. Pokłócił się z właścicielem i musiał odejść. Innego zakładu
w mieście nie ma. Jest także rezolutna A. Jej imię oznacza wierność.
Uczy się dobrze, ma same
piątki. Chce iść do liceum
i zostać prawnikiem. Tak,
ma marzenie
ma rzadką
chorobę o podłożu niesomatycznym. Kiedyś, w czarnym lesie,
bardzo się bała. Teraz, po sześciu latach, stresu już nie ma, ale choroba
została. Tu, na miejscu, nie ma specjalisty. Trzeba je dzić do Warszawy,
a to cała wyprawa. Jeśli lekarz jest
mężczyzną, nie wystarczy mama. Potrzebny jest też tata.
Aliya ma przewlekłą chorobę neurologiczną i trójkę małych dzieci.
W ośrodku są od sześciu lat. Ciągle bez decyzji. Jak przyjedzie, to
narobi pierożków i ugotuje płow.
Chce ktoś płow
Jest ich więcej. Mają imiona, życiorysy, bagaż doświadczeń. Siedzą
tu dłużej lub krócej. Ale raczej dłużej.
Chcą zostać po co inaczej im ten
polski, pomimo godziny w tygodniu
wypracowany Mają swoje pragnienia i cele. Ograniczają ich brak dokumentów i możliwości powiatowego
miasteczka.
Tak jest po drugiej stronie lustra. Tego z Somosierrą, Wiedniem i bajdurzeniem o przedmurzu
chrześcijaństwa.

jednemu marzyła się pasta do zębów dla dzieci bo tymi dla dorosłych
które dostają z przydziału dzieciak my nie chce bo szczypie.
Pierwsza była Asena . Spędziła
w ośrodku sześć lat. Zadzwoniła,
że nadszedł jej czas i pora opuścić
ośrodek. Czy można pomóc jej znale ć pracę Dotychczas pracowała
dorywczo. Jako tłumacz. Zna sześć
języków, żadnego zachodniego. Czy
wiecie, jak opuszcza się ośrodek
po sześciu latach ograniczenia samodzielności Nikt już nie zapewni
tego minimum komfortu. Trzeba się
przemóc i samemu pójść załatwić
sprawy w urzędzie, zapisać dzieci
do szkoły i tak gospodarować niewielką gotówką, żeby nie zabrakło
w połowie miesiąca. Grunt, że jest
mieszkanie. Małe, ale tanie. Nie ma
łóżek ani materaców. Dzieci będą spać na kurtkach. Tak jak przed
sześciu laty. Wtedy spały w lesie,
teraz w mieszkaniu. Jak na kurtkach W jakim lesie Przecież pani
jest w Polsce od sześciu lat. Granicę
przekraczała pani w
r. No tak.
I udało się. Za
. razem. Dzieci już
ustawały w lesie. Mały nie miał wtedy czterech lat.
m, w świetle podpisanej przez
prezydenta ustawy push backi są
legalne od pa dziernika
r. Czyli
Fot.
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No, może wieczorami, kiedy kuchnia
już od dawna jest nieczynna, trochę
łapie ich głód. Chętnie ugotowaliby
sobie ryżu z kurczakiem i posiedzieli
wszyscy, wspominając Kandahar.
Ale obejdzie się bez ryżu. Khalil też
ma wyższe studia. Bardziej praktyczne niż dziennikarstwo. Nie chciałby
zmieniać branży. Chciałby szybko
nauczyć się polskiego. A w ośrodku mają tylko godzinę tygodniowo.
Czy znajdzie się ktoś, kto co wieczór pogada z Khalilem po polsku
przez komunikator
Zgłosiły się również Zuleikh, Madina, Aliya i Iman. Pierwsza była
Iman. Jest tu z rodzicami i rodzeństwem. Na decyzję czekają pięć lat.
Iman ma hobby
wypieki. Piecze

środki dla cudzoziemc w

Według danych umieszczonych na
stronie gpv.pl web udsc w Polsce jest
dziewięć ośrodków dla cudzoziemców w Dragaczu, Bezwoli, Białej Podlaskiej,
orbowie Kolonii,
ukowie,
Dębaku, Górze Kalwarii, Białymstoku,
Czerwonym Borze.
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Najbardziej dramatyczne w tej fali jest to,
e choru zdecydowanie cz cie i ci e oso y młode
Rozmawia
E a mo ińska ore ka
Czy czwarta fala pandemii jest trudniejsza od poprzednich?

– Najbardziej dramatyczne w tej
fali jest to, że chorują zdecydowanie częściej i zdecydowanie ciężej
osoby młode. We wcześniejszych
falach średnia wieku była rozłożona bardziej równomiernie, nawet
z przewagą osób starszych. Przed
okresem pandemii w przypadku
zwykłych bakteryjnych zapaleń płuc
wyleczalność osoby młodej była
bliska
. Rzadko się zdarzało,
nawet przy ciężkim bakteryjnym zapaleniu płuc u osoby młodej, że tak
szybko dochodziło do tak poważnej
niewydolności kończącej się zgonem. A takie sytuacje mamy w covidzie, i to bardzo często. Niestety, jest
bardzo dużo zgonów osób młodych
i w większości przypadków niezaszczepionych. Uważały, że skoro są
młode, to nawet jeśli zachorują, jakoś sobie poradzą. Były przekonane,
że są silne i niezniszczalne, wszystko
mogą, bo mają
lat. I tak naprawdę my, lekarze, niejednokrotnie
czujemy się bezradni. Zdarza się, że
niewiele jesteśmy w stanie zrobić mimo stosowania wszystkich dostępnych metod.

pacjentów z covidem, z powodu
lacji tlenowej.

-

To nie była prosta sprawa, ponieważ trzeba było zbudować nową
nitkę przewodów tlenowych oraz zamontować nową nagrzewnicę, a to
wszystko było wykonywane, kiedy
w szpitalu nadal przebywała część
pacjentów i musieliśmy im zapewnić bezpieczeństwo. Zaplanowano,
że prace, łącznie z projektowaniem,
potrwają dwa tygodnie i nazajutrz
po więcie Niepodległości instalacja
zostanie oddana do użytku. Rzeczywiście została oddana w terminie
i
listopada około godz.
szpital
14

PRZEGLĄD

22-28.11.2021

C

– kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej erapii
w Szpitalu Południowym ymczasowym w Warszawie
zaczął ponownie przyjmować pacjentów. W weekend przyjęto łącznie
osób, w tym siedem trafiło na łóżka respiratorowe. Planuje się, że codziennie szpital będzie przyjmował
pacjentów i pod koniec listopada
się zapełni przyp. aut. .
Do momentu zakończenia prac
przyjęcia do szpitala zostały ograniczone ze względów bezpieczeństwa,
żeby nie obciążać nadmiernie instalacji, która pierwotnie została zaprojektowana dla ok.
pacjentów poddawanych różnym formom tlenoterapii.
Na przykład dziś w dniu wywiadu
przyp. aut. na moim oddziale udostępniono pacjentom dodatkowe
trzy łóżka. Dwa miejsca w godzinę
od podania tej informacji zostały zajęte przez pacjentów przywiezionych
ze szpitala w Grodzisku i ze szpitala
zaka nego, które nie miały dla nich
wolnych łóżek na OIT. Trzecie miejsce miała zająć pacjentka ze szpitala
w Pułtusku, ale nie wyraziła zgody na
zaintubowanie, więc nie mogła być

transportowana. Ale na pewno za
chwilę znajdzie się kolejny pacjent na
to wolne łóżko.

sce wynosi nawet ponad 400 osób.

-

Wczoraj zmarła jedna osoba,
a dziś trzy. Ale zdarza się, że zgonów
jest więcej.

Mamy nadzieję, że ich liczba
nie będzie wyższa, ale musimy być
przygotowani na takie sytuacje, jaka wystąpiła w okresie Wszystkich
więtych. Tak się złożyło, że wtedy
zgonów było więcej, a jednocześnie
z powodu trzech dni wolnych rodziny nie mogły załatwiać w urzędach
formalności związanych ze zgonem
i nie odbierały swoich zmarłych.
W normalnych szpitalach oddziały
intensywnej terapii są dużo mniejsze niż nasz oddział, a głównie
Fot. kr yS toF ż c koWSki
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tam zdarzają się przypadki śmierci.
W tym szpitalu oddział intensywnej
terapii zaprojektowano na
łóżek,
ale w czasie covidu ma on aż
łóżek. W rezultacie także liczba zgonów może być kilkakrotnie większa.
Nasz oddział intensywnej terapii jest
największy w Polsce. Myślę, że mało szpitali na świecie ma
łóżek
intensywnej terapii.

sytuacji często dochodzi do zatrzymania krążenia. Dług tlenowy, który
pacjent zaciągnął, jest zbyt duży, żeby go nadrobić.

Początkowo są na oddziale internistycznym. Tam są poddawani tlenoterapii przez wąsy, pó niej przez
maskę zwykłą, potem poprzez maskę
z rezerwuarem z odpowiednio zwiększonym przepływem tlenu. Jeśli
to nie przynosi pożądanego efektu

a fala będzie du o gorsza ni wszystkie poprzednie.
Wiem co mówię mam do czynienia z co idem
od początku jego pojawienia się w Polsce.
Nie, bez podłączenia do respiratora nie bylibyśmy w stanie przetransportować jej między szpitalami.
Bardzo często mamy pacjenta przytomnego na tlenoterapii wysokoprzepływowej. Kiedy wyniki badania
gazometrycznego są krytyczne, to
wcześniej, czyli przed erą covidu,
takiego pacjenta natychmiast byśmy
intubowali. Teraz ci pacjenci zupełnie
inaczej to przechodzą. Mimo bardzo
złych wyników gazometrii są przytomni, często negują duszność, nie
wyrażają zgody na intubację. I zawsze mamy taki dylemat, bo skoro
pacjent jest przytomny, to ma możliwość wyrażenia swojej woli, mówi,
że nie chce się poddać terapii respiratorem, że nie chce być zaintubowany, a my widzimy, że badania
gazometryczne krwi są dramatyczne
i według wszelkiej wiedzy medycznej
taki chory powinien zostać poddany
terapii respiratorem.
Poziom tlenu jest bardzo niski.
Kiedy prężność tlenu w krwi tętniczej spada poniżej
mm słupa
rtęci, jest to już dramatyczne niedotlenienie organizmu. Ale zdarza się,
że prężność tlenu w krwi tętniczej
oscyluje w okolicach
mm słupa
rtęci, a pacjenci mówią, że czują się
dobrze, choć badania pokazują co
innego. Ja uważam, że powinniśmy
tych chorych wcześniej intubować,
bo pó niej to przewlekłe niedotlenienie organizmu robi się tak poważne,
że zwykle po intubacji nie jesteśmy
w stanie organizmu natlenić. I w tej

i stan pacjenta dalej się pogarsza,
niewydolność oddechowa narasta,
przyjmujemy takiego chorego na
łóżko respiratorowe do terapii wysokimi przepływami. W standardowej
masce z tlenem przepływy wynoszą
od kilku do kilkunastu litrów na minutę, a w terapii wysokimi przepływami możemy osiągnąć od
do
litrów tlenu na minutę. To ogromna ilość. Przy tej terapii wysokimi
przepływami oprócz tego, że to jest
duży strumień tlenu i daje dodatnie

nie są w stanie tego dużego wysiłku utrzymać przez dłuższy czas, jeśli
nie dochodzi do poprawy. I w pewnym momencie wymagają terapii
respiratorem.
Uważam, że ta fala będzie zdecydowanie gorsza niż wszystkie
poprzednie. Wiem, co mówię, bo
mam do czynienia z covidem od początku jego pojawienia się w Polsce,
gdyż byłem kierownikiem w Szpitalu
MSWiA, który
marca ub.r. został
przekształcony w szpital covidowy.
Przy poprzednich falach na początku
nie było szczepionki, ludzie się bali,
stosowali przynajmniej częściowo
środki zabezpieczające. Pó niej część
osób się zaszczepiła, a reszta nie
chce. Uważa, że da sobie radę. W tej
fali obserwuję, że osoby młodsze
niezaszczepione dużo gorzej reagują
na leczenie niż w poprzednich falach.
Widzimy, że liczba zakażeń rośnie,
a nie ma zmiany w zachowaniu ludzi
wiele osób nie stosuje maseczek
w sklepach czy na spotkaniach.

Tak, przekazaliśmy dziś trzech
pacjentów na oddział zwykły. Mieli
szczęście, bo wyszli z naszego oddziału łóżek respiratorowych. miertelność na oddziale wynosi obecnie
. Na moim oddziale covidowym
intensywnej terapii śmiertelność jest wyższa niż na
innych oddziałach intensywnej terapii. To wynika
z tego, że kryteria przyjęcia na oddział są łagodniejsze i bardzo często przyjmujemy
chorych starszych w krytycznym
stanie, z rokowaniem zdecydowanie
gorszym. Gdybyśmy przyjmowali tylko ludzi młodych, nieobciążonych innymi chorobami, rokujących, śmiertelność pewnie byłaby niższa.

Kiedy pacjenta czeka intubacja
egna się z rodziną czasem ostatni raz.
ciśnienie w klatce piersiowej, żeby
płuca rozprężyć, dodatkowo jest nawilżony i ogrzany. Dzięki nawilżeniu
tlen nie wysusza dróg oddechowych,
a także ułatwia rzęskom w płucach
przesuwanie wydzieliny do ewakuacji. Tlen jest odpowiednio ogrzany,
żeby nie dawać pacjentowi niemiłego odczucia.
Kiedy mają świadomość, że ich
stan się pogarsza, duża część walczy,
jest zdeterminowana, żeby przeżyć.
Jednak część pacjentów jest zrezygnowana nie chcą zmieniać pozycji
i leżeć na brzuchu, a takie ułożenie
daje bardzo dużo dobrego tym chorym. Natomiast ci, którzy walczą,
są tak zmobilizowani, jakby uczestniczyli w maratonie. Młodzi, mimo
że na początku mają duży zapas sił,

Wydolność oddechowa pacjenta zwykle pogarsza się stopniowo.
Są jednak sytuacje, że z godziny
na godzinę potrafi znacznie się pogorszyć. Jeśli terapia wysokimi
przepływami nie pomaga, to kolejnym etapem jest wentylacja nieinwazyjna, czyli mechaniczna, ale
bez zaintubowania chorego. Wtedy
maską szczelnie przyłożoną do twarzy wdmuchuje się pod ciśnieniem
22-28.11.2021
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mieszaninę tlenu i powietrza. Jeśli
to nie przynosi efektu, podłączamy
pacjenta do respiratora, intubujemy
go i wentylujemy różnym stężeniem
tlenu od
do
. Jeśli pacjent jest na
tlenu i nadal jego
organizm jest niedotleniony, pozostaje nam tylko terapia CMO, czyli
natleniania pozaustrojowego, kiedy
krew wpływa do maszyny podłączonej do pacjenta i tam poprzez
odpowiednie membrany natlenia

ich, wprowadzamy w śpiączkę farmakologiczną i podłączamy do respiratora. Oni nic nie czują. Albo wyzdrowieją, albo się nie obudzą. Jeśli pacjent
zostanie zdyskwalifikowany z CMO, cały czas pozostaje w śpiączce
farmakologicznej.

Pracuję już kilkanaście lat na
intensywnej terapii, a za każdym razem, kiedy mamy kogoś intubować,

Osoby młodsze niezaszczepione du o gorzej reagują na
leczenie ni w poprzednich falach.
się, gdy respirator sam nie daje sobie rady. Wielu pacjentów od nas
pojechało do Szpitala MSWiA przy
ulicy Wołoskiej.

Wy nie macie ECMO?

Nie mamy. Dobrze jest to robić w szpitalu, gdzie jest kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, bo ta
terapia wiąże się z wkładaniem grubych cewników do dużych naczyń
i w pewnym odsetku jest związana
z możliwością powikłań. Tutaj nie
mamy chirurgii, więc gdyby wystąpiły
takie powikłania, mielibyśmy problem
z pacjentem.

To dlaczego jednak pacjenci u was
Nie każdy pacjent kwalifikuje się
do tej terapii. Jest lista naszego konsultanta krajowego z podanymi kryteriami zakwalifikowania pacjenta do
terapii CMO i wykluczenia go. Mam
teraz pacjentkę bardzo młodą, notabene pielęgniarkę, która została zdyskwalifikowana z powodu otyłości.
Tak. U pacjentów otyłych szansa
na powodzenie tej terapii jest niewielka. Generalnie efekty terapii CMO
też nie są rewelacyjne, bo przeżywalność nie jest wysoka.

Tak, po prostu czekamy
Nie
mamy żadnej opcji terapeutycznej
dla tych chorych. Dla nich ostatnim
ratunkiem jest intubacja. Przed podłączeniem do respiratora pacjenci są
sedowani uspokojenie i wyciszenie
pacjenta przyp. aut. , podajemy im
środki nasenne, usypiają, intubujemy
16
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zawsze mnie wzrusza, kiedy ci chorzy
dzwonią do bliskich. Słuchanie tych
rozmów jest dla nas bardzo obciążające psychicznie. Pacjenci mają
nadzieję na wyzdrowienie, ale my
zdajemy sobie sprawę z tego, że dla
znacznej części tych chorych będzie
to ich ostatnia rozmowa z bliskimi.
A to niejednokrotnie są osoby młode. Tydzień temu miałem człowieka,
który zadzwonił do żony, córki i syna. Pożegnał się i to była jego ostatnia rozmowa z nimi. W tej chwili też
mam takiego młodego człowieka,
którego przyjąłem w stosunkowo
dobrym stanie. Myślałem nawet,
że może niepotrzebnie go przyjąłem na oddział intensywnej terapii.

trudno było natlenić cały organizm.
A jednak to się udało.

W przypadku części miąższu jego
funkcja na pewno powróci, w przypadku części ulegnie on zbliznowaceniu i zmianom pozapalnym. Miałem
młodego człowieka, który był dosyć
długo na terapii wysokimi przepływami, nie było konieczności jego
wentylacji. Wyszedł na internę, tam
wykonali mu tomografię komputerową i okazało sie, że zmiany sięgały
w obu płucach. Był młody, zdrowy, szczupły, wysportowany i przez
tę chorobę stracił połowę płuc Jego
wydolność pó niej tak samo spadnie
o połowę. A jest na początku drogi
życia, czekają go różne konsekwencje zanieczyszczenia powietrza, więc
płuc z wiekiem będzie mu ubywało
i ich funkcja będzie się pogarszać.
Przez tę chorobę, którą i tak w miarę łagodnie przeszedł, stracił połowę
tkanki płucnej.

Niejednokrotnie pytam pacjentów Szczepił się pan Szczepiła się
pani . No, nie . A dlaczego . Bo
głupi byłem . Tutaj niestety ceną bardzo często jest życie. Oni rozumieją,
że postąpili le.
Mieliśmy takiego pacjenta, młodego człowieka, którego nie zdążyłem

Zdarza się e ktoś z rodziny się nie zaszczepił bo był wierny
swoim przekonaniom. Potem le y na oddziale intensywnej
terapii i nie zawsze z niego wychodzi.
Przez prawie tydzień całkiem dobrze
sobie radził, a dwa dni temu jego stan
zaczął się pogarszać i teraz jest bardzo ciężki. Rokowanie jest niepewne.
Oczywiście są też sytuacje w drugą
stronę. Miałem pacjenta, też stosunkowo młodego, którego stan przez
pewien okres był dobry, pó niej
gwałtownie się pogorszył. Zrobiliśmy
tomografię i okazało się, że
płuc
jest zajętych przez chorobę. Mimo to
pacjentowi tak się polepszyło, że został ekstubowany i oddany na internę
w dobrym stanie.
Można. Zastanawialiśmy się,
czym on oddycha. Był na respiratorze, przez pewien czas na
tlenu. Ale skoro zostało mu
miąższu,

doprowadzić do CMO, bo jego stan
bardzo gwałtownie się pogorszył.
Byłem przy tym, jak się żegnał z rodziną. Zaintubowałem go i w ciągu
kilku godzin niestety zmarł. Nie był
szczepiony, jego żona i dzieci były.
W tym okresie one też chorowały
na covid, ale przebieg choroby był
łagodniejszy. ona nie była w stanie
go przekonać do szczepienia. Zdarza
się często, że jedno z małżonków lub
ktoś z rodziny się nie zaszczepił, bo
był wierny swoim przekonaniom.
A potem leży na oddziale intensywnej terapii i nie zawsze z niego
wychodzi.

Ewa Smo ińska Borecka

e.borecka@tygodnikprzeglad.pl

