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Ta winda do góry już nie pojedzie

Zaczęli od kasy i na kasie skończą. Taka myśl kołacze 
mi się po głowie, kiedy obserwuję bilans sześciolet-
nich rządów PiS z kolejnymi przystawkami.

Wygrali wybory, i to dwukrotnie, bo jako jedyni zro-
zumieli, że miliony Polaków już nie chcą czekać na pięk-
ne i systemowe rozwiązywanie ich problemów przez 
władzę. I choć ludzie kibicują zapowiedziom składa-
nym od dziesiątków lat przez wszystkich, którzy rządzili,  
to zdecydowanie bardziej wolą konkretne pieniądze. 
Na dzieci, wyprawki szkolne, wyjazdy turystyczne czy  
dodatkowe emerytury.

Snute przez dogmatyków gospodarczych czarne 
wizje, jak to popłynie rzeka gorzały, a dzieci nic z tego 
mieć nie będą, jakoś się nie ziściły. Za to miliony ludzi 
miały ciut spokojniejsze życie. Programy, które realizuje 
PiS, są skrojone pod lewicę i wyborców, o których par-
tie mieniące się lewicowymi powinny przede wszystkim 
się troszczyć. Ale taka prosta myśl jakoś nie zakiełkowała 
w głowach tych liderów, którzy najlepiej się czują w ele-
ganckim świecie apartamentów i SUV-ów. Wyłączam z tej 
niby-lewicy środowiska Unii Pracy i Razem, które wiedzą, 
gdzie są ich lewicowe korzenie. Byłem i jestem zwolenni-
kiem programów socjalnych wprowadzanych przez obóz 
rządzący. To trzeba było zrobić. 

Podobnie postępuje zresztą wiele państw Unii Euro-
pejskiej. To nie jest bezmyślne rozdawnictwo, jak głoszą 
dinozaury rzekomo wolnego rynku. Tak jak brednią jest 
hasło polskiej odmiany tzw. wolnościowców, że wolność 
jest ważniejsza od zdrowia. Maszerujący z takimi hasła-
mi bezmyślni antyszczepionkowcy zastraszyli władzę 
i sieją śmierć. 

Nastroje społeczne są jak listopadowa pogoda. Po-
garszają się w szybkim tempie. Inflacja dotyka zwłaszcza 
najsłabszych. Ale równie czarno przyszłość widzą kredy-
tobiorcy, czyli miliony Polaków. Toporna, lecz skuteczna 
propaganda mediów rządowych tak rażąco rozmija się 
z faktami, że znowu mamy sytuację jak z dowcipu. Co inne-
go widzę w TVPiS, a co innego w sklepie. Tyle że to już nie 
jest dowcip. A każdy kolejny tydzień pokazuje, że przepaść 
między propagandą a realnym życiem szybko się pogłębia. 

PiS zaczęło dryfować. Długo realizowano rozbujane 
oczekiwania społeczne. Wyborcy tej partii, choć nie tyl-
ko oni, żyli w przekonaniu, że finansowo będzie im tylko 
lepiej. Niestety, nie będzie. Czeka nas zaciskanie pasa, 
a wielu nawet upadek z tego konia. Pretensje o pogor-
szenie się bytu ludzie zawsze kierują do tego samego ad-
resata. Do władzy. 

Ta winda do góry już nie pojedzie.

ADAM MICHNIK,  
KURSKI, redaktorzy naczelni
Kierownictwo „Gazety Wyborczej” 
całkowicie utraciło do Zarządu Agory 
zaufanie i składa wobec niego  
wotum nieufności.

aze a za

DANIEL PASSENT, komentator
Mamy rząd strachu. Rząd boi się  
znacznej części społeczeństwa.

a

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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  mo e a imi ra  a e y s o rze  i a ze
Zgadzam si  z Przemysławem Wielgoszem „le Monde 

Diplomati ue” , że unia Europejska, w tym Polska, pono-
si odpowiedzialność za napływ uchod ców z Bliskiego 
i Środkowego Wschodu, ponieważ:
• wspomagaliśmy aktywnie imperialną polityk  uSA, 

która zdestabilizowała ten rejon świata,
• na podstawie sfałszowanych dowodów uSA  za-

atakowano Irak,
• byliśmy okupantami Iraku  jesteśmy współodpowie-

dzialni za zniszczenie dorobku życia tysi cy Irakijczyków,
• wi kszość społeczeństwa i mediów była dumna, że 

mamy strefy okupacyjne w Afganistanie i Iraku. 
Okupacja to dramaty i koniec normalnego życia. A mo-

że Irakijczykom należy si  odszkodowanie  niemcy za 
II wojn  mają płacić. To może spłaćmy dług uchod com, 
pomagając im w tworzeniu normalnego życia u nas lub 
w ich państwach. Abstrahując od naszych poglądów na t  
kwesti , trudno nie zauważyć, że nasz system „wartości” 
pozwala na wjechanie czołgami do Iraku, ale uchod com 
nie powala przekraczać granic uE. Rozgrywa si  dramat, 
któremu winni są Amerykanie, byłe państwa kolonialne 
oraz kapitalizm, dla którego ważne są surowce, zysk, 
a nie ludzie. no i tak ten świat si  kr ci. Maski opadły. 
Dzisiaj prawie wszyscy w Europie są za murami. nawet 
obrońcy „wartości” z Brukseli już nie muszą udawać. War-
tości są przecież dla nas, ale nie dla innych! I to mnie 
najbardziej przeraża!

Wiktor Kamieniarz, Koszalin

zdjęcie tygodnia

FOT. MICHELE TANTUSSI/GETTY IMAGES/FORUM

Jak chadeczka z socjaldemokratą. W Berlinie zmiana warty, nowym kanclerzem Niemiec zostanie Olaf Scholz z SPD.

 Ry erze ko rre o i 
Trudno mi to mówić jako młodemu 

zwolennikowi lewicy, jednak gdyby Or-
do Iuris nie miało warunków i popar-
cia, toby go po prostu nie było. Chcieli 
Polacy być katolickim narodem, wi c 
nim są. Chcieli być kontrrewolucyjni, 

to mają kontrrewolucj . Chcieli być antypost powi, to są antypost -
powi. Ordo Iuris jest tylko skrajniejszą formą obecnej polskiej rzeczywi-
stości. nic wi cej.

Jarosław Kutyła

 a kres e a  o mier i 
Pewne elementy mające zdolność kie-

rowania pojazdem mechanicznym i kocha-
jące szarże za kierownicą nie dojrzały do 
bycia w zbiorze wszystkich prowadzących 
wehikuły. na proces „dojrzewania” składa 
si  czas oraz odpowiedzialność za siebie 

i innych użytkowników dróg. Brakuje wzorców zachowań i twardego eg-
zekwowania prawa. Jeszcze długo trupy b dą padać na drogach mi dzy 
Odrą a Bugiem, jeszcze długo liczni anonimowi „drogowi czarodzieje” 
b dą kończyć harce w rowie, wysyłając przy okazji współuczestników 
„zabawy” na tamten świat. Zmienić to może dojrzałe społeczeństwo, 
które wedle własnego uznania osądzi jednoznacznie wszelkie akty bez-
prawia na drodze. Bez wzgl du na to, czy kierownic  dzierży gorszy sort, 
czy mesjasz Donald.

Arkadiusz Tomaszewski



Polska wolna od Dziedziczaka
Jeśli coś w dojnej zmianie obrodziło, to kosmici. 
Choćby taki Jan Dziedziczak. Odlot nawet jak na 
standardy PiS. Przypadek człowieka, który za cokol-
wiek si  we mie – to klapa.  lat temu był rzecz-
nikiem prasowym Jarosława Kaczyńskiego. I na 
tym jedzie. Od posady do posady. Przyssał si  do 
Polonii – najpierw w MSZ jako sekretarz stanu, a teraz w Kancelarii 
Premiera jako pełnomocnik rządu ds. Polonii. Taka paprotka, która 
lubi zjeść. Ale czasem si  odezwie. I to Dziedziczakowi gwarantuje 
wysokie miejsce wśród kosmitów. Bo jak tego nie docenić: „Maria 
Skłodowska Curie, gdyby była francuzką, nie dostałaby nobla”. Al-
bo: „Polska jest krajem wolności od inżynierii społecznej”. A gdyby 
uwolnić Polaków od Dziedziczaka  Kto si  dołoży do rakiety

Siarkowska u Lisickiego
Specjalistką od wolności w dojnej zmianie 
jest żeńska odmiana Dziedziczaka. Do ekipy 
kosmitów Anna Maria Siarkowska pasuje 
jak Kaczyński do kotów. Z tym że koty preze-
sa nie są tak pazerne na karier  jak posłan-
ka. no i wyróżniają si  inteligencją. A Siar-

kowska widoczne braki nadrabia andronami. Adresatem jej bzdetów 
są misie z jeszcze niższej półki. Tacy, co łykną browara i uwierzą, że 
„wolność jest ich narodowym DnA, bardzo gł boko wpisaną w ich 
tożsamość” „Do Rzeczy” . Siarkowską z tygodnikiem lisickiego łą-
czy też bardzo krytyczny stosunek do papieża i Watykanu. Wspólnie 
głoszą, że to stamtąd płynie całe zło. A najlepiej Siarkowska z lisic-
kim docierają si  ze sobą, wojując ze szczepionkami.

Blablanie Królikowskiej-Avis
A na deser kosmitka medialna. Elżbieta Królikow-
ska Avis. Samozwańcza ekspertka od rynku bry-
tyjskiego. I żelazny dowód na to, że nie wystarczy 
tam pracować, by coś zrozumieć. Głupoty można 
opowiadać w wielu j zykach. Królikowska Avis, 
przygarni ta przez PiS, rewanżuje si , jak potrafi. 
Jedzie po bandzie na maksa. W „forum Dzienni-
karzy” wydawanym przez SDP powiedziała, że „w tej chwili, wraz 
z wejściem kapitału konserwatywnego na rynek prasowy – Sieci , 
Do Rzeczy , Gazeta Polska ...”. Głupiej si  nie da. Ten kapitał kon-

serwatywny to setki milionów złotych wpompowane w te pisma 
przez spółki skarbu państwa. Spółki zarządzane przez desant dojnej 
zmiany tyle mają wspólnego z konserwatyzmem, ile Królikowska-
Avis z rzetelnością dziennikarską. Amen.

Wicepremier Andruszkiewicz
Chcecie żywego dowodu, że można być jedno  
cześnie półanalfabetą i ministrem w kancela-
rii premiera Morawieckiego  Oto on – Adam 
Andruszkiewicz, chodzący, jedzący i pijący 
dowód kl ski szkolnictwa na poziomie pod-
stawowym. Syn ziemi grajewskiej zna jakieś 

, może  słów. Połowy używa bez zro-
zumienia. Cytujemy za „naszym Dziennikiem”: tragiczne happeningi, 
pokazaliśmy jasne dowody, oni są jak bła ni itd.
Andruszkiewicza szczególnie martwią opozycja i polskoj zyczne me-
dia. Radzi wi c, „by przewodnicząca Komisji Europejskiej zaprosiła 
je do siebie i razem z komisarzami przekazała instrukcje, żeby dali 
spokój rządowi, wojsku i Straży Granicznej”. Z taką głową Andrusz-
kiewicz si  marnuje. Powinien zostać wicepremierem.

PRZEbłyski
 •

 
 •

 
 •

 
 •

 
 •

 
 •

 
 •

 
 •

 

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są niewy-
pałem. Zapisało się do nich tylko 1,27 mln, czyli  
28,8% pracowników firm, które uruchomiły 
u siebie ten program. Nie udaje się dobrowol-
nie, więc rząd planuje masowe kontrole.

Adam Niedzielski, minister zdrowia, jest, ale 
jakby go nie było. Po prostu nic nie może. Eko-
nomista z wykształcenia, pracował w Minister-
stwie inansów, w ZUS, NI , a od trzech lat 
zajmuje się zdrowiem. Efekty znamy. Człowie-
ka, który faktycznie decyduje o wszystkim, też 
znamy. Po co więc figurant

Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem 
mgr Julii Przyłębskiej odrzucił ustawę, któ-
ra nakazywałaby małżonkom najważniej-
szych urzędników państwowych ujawnia-
nie majątków. A czego po tym trybunale się  
spodziewano

Donald Tusk, przewodniczący PO, stracił 
prawo jazdy, bo jechał przez teren zabudo-
wany Wiśniewo koło Mławy  z prędkością 

 km godz. 

Mariusz Kamiński, szef MSWiA, bezpośrednio 
po skrytykowaniu w Polsacie jazdy Tuska pędził 
służbową limuzyną z kierowcą przez Warsza-
wę ponad 92 km/godz. 

Dwumiesięcznik „Res Humana: humanizm, ra-
cjonalizm, kultura świecka” obchodzi 30-lecie. 
Z tej okazji redaktorowi naczelnemu Zdzisławowi 
Słowikowi oraz przewodniczącemu Rady Redak-
cyjnej prof. erzemu . Wiatrowi i całemu Zespo-
łowi serdecznie gratulujemy wytrwałości i wy-
sokiego poziomu publikacji.

Prawie 6,7 mln Polaków wypoczywało w czasie 
wakacji w krajowych kurortach. To najlepszy 
wynik w historii. W lipcu i sierpniu przyjechało 
też  tys. cudzoziemców. Najwięcej Niemców 

 tys. , Ukraińców  tys. , itwinów  tys.  
i Czechów  tys. .

Piotr Wojtowicz, profesor łódzkiej ilmówki, zo-
stał laureatem Nagrody Specjalnej im. Stefana 
Treugutta przyznanej przez lub rytyki Teatral-
nej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za osiągnię-
cia w sztuce operatorskiej w Teatrze Telewizji.

Już 77% Polaków przynajmniej raz w tym roku 
dokonało zakupu w sieci.

Wybrzeże Rewalskie Rewal (zachodniopomorska 
klasa okręgowa) pokonało Pomorzanina Nowo- 
gard 53:0. To nowy rekord Polski.

960 tys. ton serów i twarogów wyprodukowano 
w Polsce w 2020 r. Daje to nam szóste miejsce 
na świecie. Po USA, Niemczech, rancji, Wło-
szech i olandii. 

FOT. YOUTUBE
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 C  C ,
socjolog, Uniwersytet Zielonogórski

Od czasu gdy lider PiS spozy-
cjonował swoją partię jako jedyną 
w Polsce siłę narodowo-patriotycz-
ną, każdą krytykę jej działań można 
przedstawiać jako atak na polskość, 
który wymaga napiętnowania i re-
wanżu. Zarządzanie konfliktami z to-
talną opozycją, agentami zagranicy, 
środowiskami liberalnymi czy le-
wicowymi czytaj  lewackimi neo-
marksistami , które panują już na-
wet w Brukseli, itd. stało się formą 
demonstrowania własnej mocy . 
To niezbędne w sytuacji rosnącego 
deficytu realnych sukcesów.

Mamy do czynienia z polityką two-
rzenia obrazu tzw. oblężonej twier-
dzy. Zewsząd atakowana pozostaje 
niezłomna i twardo broni słuszności 
raz obranej drogi  racji stanu. Znana, 
stara technika utwardzania elektoratu 
i lojalności aparatu władzy. Banalna, 
ale przy masowej propagandzie rów-
nież wewnątrzpartyjnej  potrafi sku-
tecznie kształtować świadomość.

est też wyjaśnienie prostsze, 
wyłaniające się z kilku biografii a-
rosława aczyńskiego  niezdolność 
do dialogu, mściwość, brak innych 
zainteresowań i rozrywek, frustracja 
płynąca z niewielkiego szacunku spo-
łecznego dla zbawcy narodu i jego 
dokonań.

 C C  ,
politolog, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dlatego, że żyjemy w czasie tzw. 
neuropolityki, w której dominują 
emocje. eby zmobilizować do gło-
sowania na kogoś, trzeba pokazać, 
że gdzieś czyha inna, gorsza rzeczy-
wistość. Uruchamiane są bod ce 
lękowe, które odbierają poczucie 
bezpieczeństwa. Na przykład po-
czuciu bezpieczeństwa socjalnego 
będzie zagrażać lęk przed inną par-
tią, która wstrzyma różne ambitne 
programy socjalne. Innym zagroże-
niem będzie obcy kulturowo  czy to 
uchod ca, czy BT. Na takiej stra-
tegii po prostu się zyskuje, ale warto 

wspomnieć, że PiS ma to dobrze do-
pracowane, bo ma takich ludzi jak 
chociażby Waldemar Paruch, Norbert 
Maliszewski czy Andrzej Zybertowicz, 
którzy działają przy Centrum Analiz 
Strategicznych, a ich analizy podo-
bają się strategom. I tutaj pytanie do 
tych trzech panów  jaką Polskę chce-
my zostawić przyszłym pokoleniom, 
skoro za chwilę wszyscy będziemy 
się nienawidzić  Nie jest to jednak 
kwestia jedynie Polski, bo po wejściu 
do gry mediów społecznościowych 
taka polaryzacja nastrojów społecz-
no-politycznych dotyczy w zasadzie 
wszystkich krajów demokratycznych, 
zarówno demokracji pełnych, jak 
i wadliwych czy hybrydowych. est 
to coś, z czym będziemy musieli się 
mierzyć w przyszłości. Niezależnie 
jednak od tego, czy PiS straci władzę 
w dalszej, czy bliższej perspektywie, 
martwię się, że nie zmieni się poziom 
kultury politycznej, który będzie cały 
czas bazował na emocjach. 

C  a z  na  
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Jaros a  Mako ski

Pierwszy film braci Sekielskich 
o nadużyciach seksualnych w pol-
skim ościele, Tylko nie mów ni-
komu  z  r., wstrząsnął nie tyl-
ko katolikami, ale także całą opinią 
publiczną. Tematu molestowania 
seksualnego dzieci przez księży 
w rodzimym ościele, który spy-
chany był na drugi plan, nie dało 
się już zamiatać pod dywan. Rów-
nież państwo pod naciskiem opinii 
publicznej, w tym katolickiej, mu-
siało zareagować. Na mocy ustawy 
z  sierpnia  r. powołano Pań-
stwową omisję ds. Pedofilii. lu-
bowanie przed Sejmem członkowie 
komisji złożyli  lipca  r. Są to  
Błażej mieciak  przewodniczący, 

Barbara Chrobak i anna Elżanow-
ska  zastępcy, ustyna otowska, 
Elżbieta Malicka, Andrzej Nowarski 
i Agnieszka Rękas.

łównym celem komisji jest wy-
jaśnianie przypadków nadużyć sek-
sualnych i podejmowanie działań 
mających na celu zapewnienie nie-
zwłocznej reakcji organów państwa 
oraz organizacji i podmiotów pro-
wadzących działalność edukacyjną, 
wychowawczą, kulturalną itd., co 
umożliwiłoby pociągnięcie do odpo-
wiedzialności sprawców tych nadużyć.

ącznie do państwowej komisji 
wpłynęło  spraw. W  poten-
cjalnym wskazanym przez zgłasza-
jącego  sprawcą jest duchowny. 
W tej grupie są też sprawcy prze-
stępstw uznanych za przedawnione 
oraz osoby duchowne podejrzane 

DR KATARZYNA KASIA,
o o ka  K t ra i era na
PiS od początku swoich rządów 

budowało w wyborcach i wybor-
czyniach poczucie opresji, tego, że 
Polska jest oblężoną twierdzą, która 
wymaga nieustannej ochrony, bo 
wszyscy ją atakują. To przysporzyło 
PiS poparcia, dlatego nie rezygnuje 
z tej strategii. ednak po sześciu la-
tach możemy powiedzieć, że taka po-
lityka doprowadziła do bardzo złych 
rezultatów, przede wszystkim jeśli 
chodzi o arenę międzynarodową. d 
początku rządów PiS polityka między-
narodowa była wykorzystywana jako 
narzędzie w polityce wewnętrznej. 
W efekcie teraz politycy partii rządzą-
cej nie mają żadnych relacji z polity-
kami z innych krajów. Brak myślenia 
w kontekście polityki zagranicznej do-
prowadził do ogromnych konfliktów 
m.in. z Czechami o Turów czy z Unią 
Europejską, a nawet ze Stanami Zjed-
noczonymi z powodu le  TVN. Dla-
czego PiS wywołuje kolejne pożary  
Dlatego że, po pierwsze, taka jest je-
go strategia, a po drugie, nie ma ono 
żadnego innego narzędzia. Nie ma ni-
czego pozytywnego do zaoferowania 
poza dynamiką tworzenia problemów 
i udawania, że się je rozwiązuje. 

PROF. ROBERT ALBERSKI,
po ito o  Uniwersytet ro ławski

Najprościej mówiąc, jest to dosyć 
popularna metoda, której używają 
rządy, kiedy mają poczucie, że słab-
ną, bo spada poparcie wśród wybor-
ców dla konkretnej ekipy sprawują-
cej władzę. Wtedy sytuacja, w której 
zostanie sprowokowany, wywołany 
czy nagłośniony pewien konflikt, po-
zwala wystraszyć część wyborców. 
Ta metoda czasami przydaje się, aby 
spowolnić lub wręcz odwrócić proces 
utraty poparcia. Wykorzystuje się tu 
dość oczywistą właściwość dużych 
grup ludzkich, które w przypadku po-
czucia zagrożenia zaczynają skupiać 
się wokół władzy, co znamy z historii. 
eśli obywateli solidnie się wystra-

szy, zawieszą swoje zastrzeżenia do 
rządzących, bo na razie trzeba przy 
tej władzy się zebrać, aby zażegnać 
zagrożenie. eśli takiego zagrożenia 
nie ma akurat pod ręką, trzeba je 
stworzyć. A najwygodniej wzbudzić 
przekonanie, że czai się zło, któremu 
tylko władza może się przeciwstawić.

Not. Kornel Wawrzyniak

C  a z  ze  7

iedy omisj  ds. Pedo lii owo ywa  
isowski rząd z latowany z o cio em, 

wiel  nie kry o sce tycyzm

Zderzenie 
  

By y ksiądz J zef . z arno rze a  wrze nia  r. zosta  skazany za wyko-
rzystywanie seks alnie letnie o ministranta.
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o popełnienie przestępstwa niezawia-
domienia organu ścigania o wykorzy-
staniu seksualnym dziecka. 

iedy komisję powoływał pi-
sowski rząd zblatowany z ościo-
łem, wielu publicystów nie kryło 
sceptycyzmu. Również piszący te 
słowa. Wiemy przecież doskonale, 
że czasami powołuje się komisję, 
by pokazać, że rozwiązuje się pro-
blem, ale i tak wszystko ma zostać 
po staremu. Ten sceptycyzm dykto-
wany był choćby składem komisji, 
z jej przewodniczącym Błażejem 

mieciakiem na czele, ten bowiem 
nie ukrywa przynależności do 

ościoła. Dziś jednak widać, że  co 
pokazuje zamieszczona rozmowa 
 komisja stara się rzetelnie reali-

zować zadania ustawowe. Stanow-
czość przewodniczącego mieciaka, 
szczególnie wobec asertywności 
i niechęci do współpracy kościel-
nych hierarchów, jest wynikiem, jak 
mówią mi katoliccy publicyści, zde-
rzenia z kościelną ścianą. Brakiem 
współpracy przy jednoczesnym de-
klarowaniu dobrej woli.

Dlatego komisję czeka trudne zada-
nie. est w gorszym położeniu niż Nie-
zależna omisja ds. Nadużyć Seksual-
nych w ościele CIASE , którą przy 
udziale strony kościelnej powołano 
we rancji i której ogłoszony w tym 
roku raport wywołał poruszenie ska-
lą owych nadużyć. omisja fran-
cuska, w której znale li się świeccy 
specjaliści wielu dziedzin  prawnicy, 
psycholodzy, socjolodzy, psychia-
trzy, antropolodzy, znawcy teologii, 
w tym wyznawcy różnych religii ka-
tolicy, protestanci, muzułmanie, żydzi  
i osoby niewierzące, mogła liczyć na 
współpracę tamtejszego episkopatu. 
Polscy hierarchowie, jak pokazuje 
chociażby przykład abp. Stanisława 

ądeckiego z Poznania, raczej stosują 
strajk włoski, odsyłając organy ściga-
nia czy komisję po dokumenty w spra-
wie księdza pedofila do Watykanu.

Tak czy inaczej należy trzymać kciu-
ki, by prowadzona przez Błażeja mie-
ciaka komisja zapisała się w sprawie 
pokazywania prawdy o skali nadużyć 
seksualnych w polskim ościele. I by 
w ten sposób zadośćuczynić oso-
bom pokrzywdzonym i zranionym 
przez duchownych.           n

ZADANIA KOMISJI DS. PEDOFILII
Zadaniem komisji jest, po pierwsze, prowadzenie czyn-

ności mających na celu wyjaśnienie przypadków nadużyć 
seksualnych. Po drugie, podejmowanie działań mających 
zapewnić niezwłoczną reakcję organów państwa oraz orga-
nizacji i podmiotów w zakresie zwalczania nadużyć seksual-
nych, a także umożliwiających pociągnięcie do odpowie-
dzialności sprawców tych nadużyć. W szczególności

 zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu
a  popełnienia przestępstwa pedofilii,
b   niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa pedofilii
 interwencja i wspieranie osób poszkodowanych 

w postępowaniach prowadzonych przed organami państwa, 
w tym uczestniczenie w postępowaniach karnych na pra-
wach oskarżyciela posiłkowego za zgodą osoby poszkodo-
wanej lub jej opiekuna prawnego

 przekazywanie władzom organizacji i podmiotów infor-
macji o podejrzeniu

a  popełnienia przestępstwa pedofilii, 
b   niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa pedofilii  w celu wszczęcia 
odpowiedniego postępowania, w tym postępowania 
dyscyplinarnego

 kierowanie do prokuratora generalnego wniosków 
o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawo-
mocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie prze-
stępstw pedofilii oraz o objęcie prowadzonych postępowań 
szczególnym nadzorem

 monitorowanie działań podejmowanych przez właści-
we organy oraz organizacje i podmioty na podstawie wnio-
sków i zawiadomień. 

Po trzecie, celem komisji jest prowadzenie działalności 
prewencyjnej i edukacyjnej, czyli

 opracowywanie i przedstawianie raportów z działal-
ności komisji zawierających wnioski i rekomendacje dla 
organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie za-
pobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania, a tak-
że podejmowania działań umożliwiających pociągnięcie do 
odpowiedzialności sprawców tych nadużyć

 prowadzenie działań uświadamiających w zakresie 
problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofi-
lii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów 
świadczących o tym, że małoletni poniżej lat  może być 
ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii  

 występowanie do właściwych organów z wnioskami 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub 
zmianę innych aktów normatywnych.

Film braci Sekielskich „Tylko nie mów 
nikom  z  r. wstrząsną  nie 
tylko katolikami, ale tak e ca ą o inią 

liczną. 

fot. Beata olejarska/super express/east News, materiały prasowe 929.11-5.12.2021 PRZEGLĄD
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Rozma ia Jaros a  Mako ski

-

 Powiem tak  nie tracę nadziei. 
I nie tracę wiary, że nastąpi reflek-
sja. I że korporacja czy grupa ludzi, 
w tym przypadku mowa o organiza-
cji kościelnej, rozliczy się ze swojej 
niechlubnej w pewnych obszarach 
przeszłości.

-

-

-

 Pierwszy wymieniony przez pana 
element możemy wykluczyć. Nie ma 
stałej współpracy. est kontakt, ale 
potem następuje milczenie ze strony 
władz kościelnych.

 Tym, że sprawa będzie konsul-
towana. I wyjaśniana przez bliżej 
nieokreślone gremia, krajowe lub 
watykańskie. Pozytywnym elemen-
tem jest to, że dobrze nasze działania 
oceniają duchowni zaangażowani 
od lat w proces odsłaniania praw-
dy  księża, którzy molestowanie 
seksualne nazywają przestępstwem, 
a nie tylko grzechem, zaburzeniem 
moralnym lub złym postępowaniem. 
Dobrze oceniam także kontakt z dele-
gatami zakonnymi, którzy zajmują się 
ochroną dzieci i młodzieży  szybko 

odpowiadają na pytania, które do 
nich wysyłamy, informują o etapach 
prowadzonych spraw. Ale z perspek-
tywy doświadczeń tych kilkunastu 
miesięcy muszę powiedzieć, że mam 
poczucie istnienia dwóch światów. 
My, jako państwowa komisja, jeste-

śmy powołani m.in. do 
wyjaśnienia przeszłości. 
Można jednak dojść do 
wniosku, że ościół  
choć nie tylko on  ma 

tendencję do mówienia odwrotnie  
przeszłość zostawmy przeszłości, 
nie wracajmy do niej. Mamy w tym 
kontekście przedziwną sytuację  Wa-
tykan np. nałożył na konkretnego hie-
rarchę sankcje, ale nie wiemy, co jest 
ich przyczyną, za co de facto ten czło-
wiek został ukarany. Z jednej strony, 
mamy zatem deklarację dobrej woli, 
a z drugiej  transparentność o ogra-
niczonym charakterze.

-

-
-

 Nie ma żadnych podstaw praw-
nych, żeby ościół nam tych doku-
mentów nie przekazał.

 Mamy takie przypadki jak sądu 
archidiecezjalnego z Częstochowy, 
który przekazał nam dokumenty 
jednej z zakończonych spraw. il-
ka sądów biskupich odpowiedziało 
wprost, że spraw, którymi się inte-
resujemy, nie prowadziły. pinie, 
które publicznie wygłasza ks. Stud-
nicki, opierają się na bardzo specy-
ficznym, zawężającym rozumieniu 
prawa. Zadaniem komisji  co wyni-
ka z preambuły naszej ustawy oraz 
jej treści  jest wyjaśnienie spraw 
z przeszłości.

Poprosiliśmy stronę kościelną 
o dostęp do dokumentów spraw pro-
wadzonych w przeszłości przez sądy 

  
amy tysiące akt z sąd w rejonowych, 

w kt rych o isane są najohydniejsze z rodnie rzeciw dzieciom

   C , 
– przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii

nie ma stałej współpracy. Jest kontakt, 
ale potem milczenie władz kościelnych.
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biskupie i samych biskupów. Tylko 
zbadanie dokumentów pozwoli nam 
dostrzec, w jakiej sytuacji proceso-
wej były z perspektywy praktyki ka-
nonicznej osoby skrzywdzone. Nasze 
działanie ma charakter badawczy, 
podobnie jak w przypadku analiz akt 
przesłanych przez sądy powszechne. 
Naszym zadaniem jest w tym obsza-
rze monitorowanie spraw, gdy dana 
organizacja ma wpisaną w statut 
ochronę dzieci i młodzieży. A ościół 
przecież takie działania podejmuje. 
esteśmy instytucją państwową zo-

bowiązaną do zachowania tajemnicy 
oraz bezpieczeństwa danych osób, 
których sprawami się zajmujemy. 

ażdy z tych obszarów jest wpisany 
w ustawę, która reguluje nasze po-
stępowanie. Mówiąc językiem pra-
wa, naszą normą zadaniową jest ana-
lizowanie spraw, które miały miejsce 
w przeszłości. Dlatego uważamy, że 

ościół nie ma dziś żadnych pod-
staw, aby nie przekazywać nam do-
kumentów, o które prosi komisja. 
Z podobnymi wnioskami wystąpi-
liśmy np. do sądów lekarskich oraz 
związków sportowych.

-

 

 Mamy tego świadomość i  jak 
informowaliśmy wielokrotnie opi-
nię publiczną  intensywnie działa-
my w tym obszarze, współpracując 
z ancelarią Prezydenta. Chcę za-
znaczyć, że szanujemy prywatność 
i intymność osób poszkodowa-
nych. Dlatego, analizując też uwagi 

ościoła, wystąpiliśmy z propozycją 
stworzenia interdyscyplinarnej gru-
py badawczej, która, mając dostęp 
do archiwów kościelnych, szanu-
jąc prywatność osób poszkodowa-
nych, doprowadziłaby do napisania 
raportu i opracowania pokazujące-
go, jakie są błędy i luki procedural-
ne w postępowaniu kanonicznym. 
Dopiero raport francuskiej komisji, 
który odbił się echem także u nas, 
pokazuje to, co mówią osoby po-
krzywdzone również w Polsce  po-
stępowanie kanoniczne nie spełnia 
standardów choćby Europejskiej 
konwencji ochrony praw człowieka 
i podstawowych wolności.

-
-

 Trudno to jednoznacznie ocenić. 
Wysłaliśmy pismo do ongrega-
cji Nauki Wiary. Ale ta odpisała, że 
mamy się zwrócić do Sekretariatu 
Stanu. Z kolei Sekretariat Stanu od-
pisał, że powinniśmy wystąpić o do-
kumenty na drodze dyplomatycznej. 
ako komisja oczywiście skierowali-

śmy też sprawę do nuncjatury w Pol-
sce, informując o działaniach nun-
cjusza abp. Sal atore Pennacchia. 
Dostaliśmy odpowied , że działania 

będą podjęte, jeśli wybierzemy 
wspomnianą drogę dyplomatyczną.

 Tak. esteśmy już na to gotowi 
i przygotowujemy korespondencję. 
Co jednak rzuca się w oczy  ze stro-
ny i polskich kurii, i Watykanu zaska-
kuje formalizm przy jednoczesnym 
głoszeniu wszem wobec, że ościół 
ma dobrą wolę, by wszystko do koń-
ca wyjaśnić. I to mnie dziwi. Mamy 
tysiące akt z sądów rejonowych, 
w których opisane są najohydniej-
sze zbrodnie przeciw dzieciom. Nie 
da się zbadać przeszłości bez zbada-
nia dokumentów. Nie ma innej rze-
telnej drogi. Badania statystyczne są 
ważne, ale nie przedstawiają realiów 
danej bolesnej sprawy. Dojść można 
niestety do wniosku, że żadna z gło-
śnych spraw w ościele rzymsko-
katolickim, o których mówimy, nie 
została do tej pory w pełni wyjaśnio-
na. Mam na myśli nie opisanie przez 
media, pokazanie w reportażach fil-
mowych, ale wyjaśnienie do spodu. 
Przykład  wiemy, jakie są konkluzje 
komisji historycznej badającej spra-
wę ks. prałata enryka ankowskie-
go  Być może pan redaktor wie. a 
nie wiem.

 Ale tu nie może być tego świa-
ta półcieni. Dlatego my jako komi-
sja  mówię to jako socjolog pra-
wa  musimy mieć nieskrępowaną 
możliwość badania dokumentów. 
Wszystkich. Może w tym procesie 
brać udział także kanonista. este-
śmy na to otwarci.

 Proszę.

 ak niemal  ludzi w Polsce.

-

-
 

 

 Dla mnie jako wiernego ościół 
jest przede wszystkim wspólnotą lu-
dzi, którzy wierzą w Boga. To ważna 
dla mnie przestrzeń dająca mi siłę, 
także w trudnej na co dzień pracy. Nie 
mieszam jednak sacrum i profanum. 
ako przewodniczący komisji patrzę 

na wskazany przez pana problem 
przede wszystkim przez pryzmat kry-
minologii. Mamy do czynienia z jedną 
z wielu korporacji, która ma bardzo 
specyficzny sposób zarządzania. Dla-
tego w kwestii molestowania seksu-
alnego, gdy patrzymy na to, co się 
dzieje w ościołach zarówno na Za-
chodzie, jak i w Polsce, myślę raczej 
o specyfice tej instytucji, która (jak wi-
dzimy w głośnych przypadkach  stwo-
rzyła mechanizmy krycia i tuszowania 
pedofilii. Te mechanizmy zła doskona-
le pokazał oscarowy film Spotlight  
w reżyserii Toma McCarthy ego, opo-
wiadający historię dziennikarzy z Bo-
ston lobe , którzy jako pierwsi opi-
sali skandale pedofilskie w Bostonie. 
W Polsce mieliśmy reportaże braci 
Sekielskich czy teraz materiał Marcina 

utowskiego Bielmo . We wszyst-
kich tych obrazach pokazane są me-
chanizmy, które chronią sprawców, 
a na milczenie skazują pokrzywdzo-
nych. I my jako państwowa komisja, 
badając dokumenty, wysłuchując po-
krzywdzonych, chcemy owe mecha-
nizmy ujawnić, pokazać i opisać, by 
doprowadzić do zmiany. A pamiętaj-
my, że zgodnie z przepisami odeksu 
prawa kanonicznego tajne dokumen-
ty są niszczone po  latach. Musimy 
też wiedzieć, że mówimy o dwóch 
rodzajach przestępstw  przestępstwie 
seksualnym i przestępstwie niezawia-
damiania o nim organów ścigania. 

fot. kr ys tof u kowski

Kościół nie ma dziś żadnych podstaw, aby nie przekazywać 
dokumentów, o które prosi komisja.
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To jest szalenie ważne rozróżnienie.  
Art.  odeksu karnego.
Dlaczego to jest takie istotne?

 Ponieważ mówimy z jednej 
strony o konkretnym przestępstwie 
polegającym na wykorzystaniu sek-
sualnym dziecka, a z drugiej tak-
że o przestępstwie  krycia takiego 
działania. d  lipca  r. każdy 
z nas ma pod rygorem odpowie-
dzialności karnej obowiązek zawia-
domić organy ścigania o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
pedofilii, gdy ma wiarygodne informacje,  
że do niego doszło.

-

-

-

 Rozumiem ten mechanizm, ale 
jest on mi obcy. Być może dlatego, 
że jestem absolwentem resocjalizacji. 
Na przestępstwo patrzę przez pry-
zmat zjawiska, a nie tylko interesów 
grup, które popełniają przestępstwo. 

westia mojej wiary nie ma tutaj 
większego znaczenia. Powtórzę  oce-
niamy działania urzędników instytucji 
kurialnych zobowiązanych prawem 
państwowym do danego działania, 
a nie szafarzy sakramentów. Nie zmie-
nia to faktu, że dla wielu wierzących 
obecna sytuacja w ościele jest ró-
dłem poważnych kryzysów. Dlatego 
wyjaśnienie każdej sprawy, nazwanie 
przestępstwa przestępstwem i  po-
wiem więcej  ukaranie sprawców jest 
tak ważne i dla ościoła, i dla opinii 
publicznej. est istotne z punktu wi-
dzenia szacunku dla ludzi oraz ich wia-
ry. I nie ma znaczenia, czy sprawa do-
tyczy wikarego, prałata czy biskupa.

-

 Zgadza się i na forum prywat-
nym czy w rozmowie z bliskimi język 
wiary jest mi bliski i ważny dla mnie. 
Pozwala mi on zrozumieć wiele kwe-
stii, w tym tych dotyczących ludzkie-
go cierpienia  Ale jako komisja ope-
rujemy w innym rejestrze językowym. 
My mówimy językiem psychologii, 
medycyny i prawa. To bardzo ważne, 
by zrozumieć choć trochę ból osób 
skrzywdzonych. Mówimy w tym kon-
tekście o zbrodni, traumie, przestęp-
stwie czy sprawiedliwości. Przypomi-
nam sobie opisywaną wielokrotnie 
sprawę pana anusza Szymika, który 
był molestowany seksualnie przez 
księdza W. ak pamiętam, przy tej 
sprawie wskazywano, w sposób to-
talnie błędny i nieadekwatny, że inni 
duchowni nie podejrzewali księdza 
o przestępstwo pedofilii, ale mó-
wiło się, że ksiądz W. lubił chłop-
ców . wiadomość, jak niepojętą  

zbrodnią jest wykorzystywanie sek-
sualne dzieci, wciąż w pewnych 
strukturach kościelnych się nie prze-
biła. est bagatelizowana. Skutki tego 
przestępstwa trwają całe życie, w ko-
lejnych latach objawiając się w bólu 
osoby, która bardzo często jest w nim 
całkowicie sama. ako szef komisji 
zastanawiam się dziś, jakie w naszym 
prawie i mentalności są bariery, któ-
re sprawiają, że przestępca noszący 
strój duchowny przez lata unikał od-
powiedzialności karnej. I dochodzę do 
przekonania, że jedną z takich barier 
jest właśnie ten kościelny język, któ-
ry zbrodnie molestowania zastępuje 
terminem nieuporządkowanie we-
wnętrzne kapłana .

– Będąc kiedyś w jednej z roz-
głośni radiowych razem z pewnym 
zakonnikiem, byłem zszokowany, 
gdy on, zamiast mówić osoby homo-
seksualne, nazywał tych ludzi pe-
derastami . To coś niepojętego. No-
toryczne jest zrównywanie w części 
kręgów kościelnych homoseksuali-
zmu z pedofilią. Co jest błędem, że się 
delikatnie wyrażę, merytorycznym. 
Nadal konieczna jest ustawiczna edu-
kacja o charakterze seksuologicznym 
i dotyczy to nie tylko np. nauczycieli 

w szkołach masowych, spotykających 
się w swojej pracy z problemami mło-
dych osób doświadczających kryzy-
su, ale także przełożonych wspólnot 
religijnych, którzy mają obowiązek 
wyjaśniania spraw dotyczących np. 
przestępstw seksualnych dokonanych 
przez podwładnego.

Przez ostatnie lata w tej swoistej 
kościelnej korporacji  co mówi też 
jezuita, o. Adam ak  nie było świa-
domości tego, jak cierpi skrzywdzone 
dziecko. Przestępstwo duchownego 
postrzegano jedynie jako grzech lub 
zbłądzenie moralne, a w konsekwen-
cji cała uwaga skierowana była na 
to, by zatuszować chwilowe zbłą-
dzenie i słabość  oraz ewentualnie 
skłonić grzesznika  do jakiejś formy 
pokuty. soby skrzywdzone w ogóle 
w tych procedurach nie istniały. Nie 
brano również pod uwagę uniknięcia 
kolejnych krzywd. Mam nadzieję, że 
dalsza reforma prawa kanonicznego 
będzie szła w kierunku zmiany karno-
-kanonicznej, a nie karno-teologicznej. 
Czyli jest to nie przestępstwo prze-
ciwko szóstemu przykazaniu Nie cu-
dzołóż , ale przestępstwo przeciwko 
godności człowieka.

-

 eśli pan pozwoli, będę używał 
zwrotu osoby skrzywdzone. Przy-
znam się, że rozmowy z osobami 
skrzywdzonymi dają mi, jakkolwiek 
paradoksalnie to zabrzmi, siłę i od-
wagę do dalszej pracy. To dla mnie 
bardzo ważne. soby pokrzywdzone 
oczekują, po pierwsze, wysłuchania 
i mają do tego pełne prawo. Chcą, by 
ich dramat nie popadł w zapomnie-
nie. I my, jako komisja, jesteśmy dla 
tych osób. Po drugie, oczekują wy-
jaśnienia spraw, które naznaczyły ich 
dzieciństwo. I towarzyszenia. ako 
komisja wielokrotnie już uczestniczy-
liśmy w postępowaniach sądowych 
na prawach oskarżyciela posiłkowe-
go. czekują też zadośćuczynienia 
ze strony państwa i sprawiedliwości. 
Przywołam zeznanie jednej z osób 
pokrzywdzonych przed wielu laty. Nie 
przez księdza akurat, ale ojca. Ta oso-
ba powiedziała jasno  Nie oczekuję, 
że on pójdzie do więzienia. Ale ocze-
kuję, że rzeczy będą osądzone i zosta-
ną nazwane tak, jak powinny być na-
zwane. To minimum sprawiedliwości 
i odpowiedzialności. Tego oczekuję . 

Jarosław akowski

Post powanie kanoniczne nie spełnia standardów 
choćby Europejskiej konwencji ochrony praw człowieka 
i podstawowych wolności.
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E a mo ińska ore ka

Największy warszawski cmen-
tarz  Północny, zwany też cmenta-
rzem na Wólce.  ha,  kwater, 
ok.  tys. grobów. ak przystało na 
największy cmentarz, jest tu szeroka 
droga wjazdowa biegnąca od bramy 
do wielkiego domu pogrzebowego 
z kilkoma salami pożegnań. Na le-
wo od gmachu na skromnym dro-
gowskazie napis  Przechowalnia . 

ieruje do podziemi. Tu kluczową 
infrastrukturę ma Miejskie Przedsię-
biorstwo Usług omunalnych. Wie-
sław iedorowicz, kierownik działu 
obsługi pogrzebów, prowadzi mnie 
przestronnym korytarzem do dyżurki 
pracownika  pana Rysia. Zostałam 
uprzedzona, że będę musiała założyć 
kombinezon, znany choćby z telewi-
zyjnych relacji ze szpitali co idowych, 
gogle, dwie pary rękawiczek i ochra-
niacze na buty. W przechowalni jest 
trzech co idowych zmarłych  kobieta 

i dwóch mężczyzn. Dziś podano, że 
poprzedniego dnia,  listopada, padł 
rekord liczby ofiar co idu   osób. 
Być może już dziś do przechowalni 
zostaną przywiezione nowe ciała. 

Nie wolno podnieść wieka

Do przechowalni nie wpuszcza się 
osób postronnych, tym razem zrobio-
no wyjątek. W obszernym pomiesz-
czeniu jest sześć chłodni. uż przy 
wejściu napis informuje, że chłodnia 
co idowa znajduje się z prawej stro-
ny. To informacja dla pracowników 
zakładu pogrzebowego, żeby z co i-
dowym ciałem jak najkrótszą drogą 
dotarli we właściwe miejsce. Bo prze-
cież, choć pacjent nie żyje, co id cały 
czas zaraża. Dla co idowych zmar-
łych przeznaczono na razie jedną po-
dwójną chłodnię, ale jak będzie wię-
cej ciał, można przeznaczyć kolejne. 
Przy lewych drzwiach kartka z imie-
niem, nazwiskiem i informacją  co id, 
przy prawych dwie kartki, jedna nad 

drugą. Wiesław iedorowicz otwiera 
lewe drzwi. Barbara  to imię zmarłej. 
Ciało jest zamknięte w trumnie, takiej, 
jakie wykorzystuje się przy kremacji 
zwłok. Pytam, czy można ją otworzyć. 
Nie, nie można. Na wszelki wypadek 
iedorowicz wkręca w wieko wkręt, 

by potwierdzić, że nie  znaczy kate-
gorycznie nie .

Te zakazy są ze względów bezpie-
czeństwa, choć przecież zmarły wielo-
krotnie był dezynfekowany. Najpierw 
w szpitalu przez prosektora, który 
potem zamknął ciało w foliowym 
białym worku, ponownie zdezynfe-
kował, zamknął w kolejnym foliowym 
worku i jeszcze raz zdezynfekował. 
A pracownicy zakładu pogrzebowe-
go, kiedy odbierali zmarłego z prosek-
torium, nie otwierając foliowych wor-
ków, przełożyli go do trumny i znów 
zdezynfekowali. iedy po dotarciu 
do przechowalni przenosili trumnę 
z wózka do chłodni, zdezynfekowali 
ją raz jeszcze. W rogu przechowalni 
stoi duży rozpylacz z płynem dezyn-
fekującym, bo z powodu obecności 
co idowych ciał tę czynność powta-
rza się wielokrotnie w ciągu dnia, po-
krywając powierzchnie i urządzenia 
wirusobójczą mgiełką. 

Zmarła zostanie skremowana. 
Tak zdecydowała rodzina. Trumna 
zostanie wyjęta z chłodni i na wózku 
przewieziona do krematorium, które 
znajduje się na tym samym pozio-
mie, jakieś  m od przechowalni. 
Przy normalnych pogrzebach można 
obserwować moment wprowadzenia 
trumny do pieca. Trwa to najwyżej 
półtorej minuty, ale rodziny zwykle 
chcą w tym uczestniczyć. Zazwyczaj 
obserwuje się ceremonię przez szybę, 
ale teraz trwa remont jednego z pie-
ców i rodziny mogą zobaczyć ten mo-
ment jedynie na ekranie telewizora. 
Właśnie w przedsionku spopielarni 
czeka kilkuosobowa rodzina w czer-
ni, która chce obserwować, jak bliska 
osoba wjeżdża do pieca.

Covid nie umiera, 
  

Rodziny nie zawsze mówią, że zmarły chorował na covid. 
A wtedy jest ryzyko
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Pani Barbarze nikt z rodziny nie 
będzie towarzyszył w momencie 
kremacji. Ze względu na bezpieczeń-
stwo pracowników spopielarni nie 
wpuszcza się rodzin osób zmarłych 
na co id do krematorium, z obawy, 
że mogą być zarażone. Po kremacji 
pracownik zbierze prochy i zamknie 
je w urnie, którą wybrała rodzina.

Pozostali zmarli na co id to pano-
wie Stanisław i Marian. Rodziny obu 
mężczyzn jeszcze nie zdecydowały, 

jaki pogrzeb się odbędzie. Nie ma 
przepisu, który by nakazywał skre-
mowanie zwłok, więc zmarłego na 
co id można pochować w trumnie. 
Wówczas pracownicy przechowalni, 
zabezpieczeni kombinezonami, go-
glami, dwiema parami rękawiczek 
i ochraniaczami na buty, przenoszą 
ciało do docelowej trumny, znacz-
nie trwalszej, wykonanej z lepsze-
go drewna i kosztowniejszej niż 
te krematoryjne.

Zanim ciała nieco idowe trafią do 
trumny, są obserwowane i dogląda-
ne przez pracowników przechowalni. 
eżą w workach z zamkami błyska-

wicznymi na tyle rozsuniętymi, że wi-
doczne są twarze zmarłych. Chodzi 
o to, by do zwłok dochodziło powie-
trze, bo wtedy procesy gnilne zacho-
dzą wolniej. Ciała przed ceremonią 
są myte i ubierane w dostarczoną 
przez rodziny garderobę.

W przypadku zmarłych na co id 
worków się nie otwiera. Zwłoki nie 
są myte ani ubierane. eśli pogrzeb 
ma być tradycyjny, czyli zmarły zo-
stanie pochowany w trumnie, ubra-
nia dostarczone przez rodzinę tak 
układa się na foliowych workach, 
jakby zmarły był w nie ubrany. Ro-
dzina musi wierzyć, że pochowa 
osobę bliską. Nie ma przepisu, który 
by nakazywał szpitalowi umożliwie-
nie identyfikacji zwłok za pomocą 
zdjęcia zmarłego wysłanego mejlem 
albo SMS-em. eśli więc w prosek-
torium nie wykonano zdjęcia ciała, 
rodzina może nigdy nie być pewna,  
kto leży w grobie. 

statnimi osobami, które wiedzą, 
że powodem śmierci zmarłego był 
co id, są pracownicy przechowalni 

i krematorium. Nie ma obowiązku in-
formowania o co idzie pracowników 
zarządu cmentarza. Na nekrologach 
również nie ma informacji o co i-
dzie. Bo po co  ałobnicy nie muszą 
wiedzieć, jaki był powód śmierci, bo 
rodzina może się obawiać, że mo-
gliby się przestraszyć i nie przyjść 
na ceremonię.

Przepisy mówią, że w przypad-
ku chorób zaka nych zmarły po-
winien zostać pochowany w ciągu 

 godzin na najbliższym cmentarzu. 
Ale co id w przepisach dotyczących 
pogrzebów nie został uznany za cho-
robę zaka ną, choć z medycznego 
punktu widzenia nią jest. dyby jed-
nak został uznany, wobec zmarłych 
musiałyby być stosowane właśnie 
takie procedury pochówku. Wtedy 
zapewne państwo musiałoby za-
płacić za miejsce na cmentarzu, bo 
rodziny nie można by zmusić do 
wykupienia np. miejsca na kosztow-
nym cmentarzu w dużym mieście 
zamiast na parafialnym w niedużej 
wsi. Dlatego jest, jak jest  zmarli są 
chowani na cmentarzach w pobliżu 
miejsca zamieszkania, wybranych 
przez rodzinę, a na pogrzeb oczekują 
nawet kilka dni. Ale państwa nic to 
nie kosztuje.

Temat tabu

W sali A domu pogrzebowego 
trwa msza żałobna. Zmarła w urnie 
w kształcie prostopadłościanu.  

Nie wiadomo, jaki był powód zgo-
nu, bo informacje o pożegnaniu 
zawierają jedynie dopisek, że cere-
monia rzymskokatolicka. Przed salą 
B, znacznie mniejszą, gromadzi się 
grupa żałobników. Na razie w tej sali 
jedynie trumna i dwóch pracowni-
ków zakładu pogrzebowego. Trum-
na, więc może nie co id  Ale może 
i tak  Pytam, czy panowie w garnitu-
rach mogą rozmawiać. Mogą. Pytam, 

czy wiedzą, z jakiego powodu ode-
szła zmarła. Czy może był to co id  
Panowie w garniturach mówią, że 
nie mogą mówić  

Co id stał się tematem tabu. Sa-
ma uczestniczyłam niedawno w po-
grzebie i nie wiedziałam, dlaczego 
znajoma osoba odeszła. Można po-
wiedzieć  a jakie to ma znaczenie  
ednak w czasie przedco idowym 

o powodzie odejścia mówiło się 
bardziej otwarcie. 

 tym, czy okres pandemii jest 
czasem prosperity dla branży fune-
ralnej, trudno rozmawiać z lud mi 
z firm z tego sektora. iedy np. py-
tać pracowników kwiaciarń, to albo 
mówią, że właściciela akurat nie ma, 
a oni nie są upoważnieni, albo że 
firmę przejęli kilka miesięcy temu, 
więc nie mają porównania, albo że 
pandemia w ogóle na obroty nie 
wpłynęła, bo może i umiera więcej 
ludzi, ale rodziny nie są tak rozrzutne  
w kupowaniu kwiatów.

Podobnie z zakładami pogrzebo-
wymi. Znaczne zagęszczenie tych 
firm jest w sąsiedztwie Cmenta-
rza Bródnowskiego na warszaw-
skiej Pradze-Północ. dy się pyta 
zakład po zakładzie, to się słyszy   
 Zdarzają się pogrzeby co idowe. 

Tylko szef może mówić  to Dom 
Pogrzebowy Styks.

Inny zakład   Dziś i jutro nie ma-
my pogrzebu co idowego. eśli 
odbieramy ciało ze szpitala co ido-
wego, to wiemy, że zmarły odszedł 
na co id. Na początku pandemii 
byliśmy zestresowani, ale teraz nie 
odmawiamy zorganizowania po-
grzebów co idowych. Nawet jeśli 
w Warszawie jest osiem zgonów 
co idowych dziennie, to cóż to jest 
przy  firmach pogrzebowych

Zakład Pogrzebowy rcus   Cza-
sami mamy pogrzeby co idowe. Nie 
mam czasu na rozmowę.

Zakład Usług Pogrzebowych Me-
morial   Szefa nie ma. Nie wiado-
mo, kiedy będzie.

Zakład Pogrzebowy Wrzos  
 Przyjmujemy pogrzeby co idowe. 

Są sporadycznie. Czasami, kiedy 
dzwoni rodzina, pytamy  Czy jest 
co id . dpowiadają  Nie, rak . 

Zwłoki covidowe nie są myte ani ubierane. 
ubrania dostarczone przez rodzin  tak si  układa 
na foliowych workach, jakby zmarły był w nie ubrany.

Jeszcze niedawno podawano, że w Warszawie funkcjonuje 
 firm pogrzebowych, teraz mówi si  o niemal .

fot. ja ek s y łowski/forum
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A kiedy jedziemy, to okazuje się, że 
jednak covid. 

Zakład Pogrzebowy ypnos  
 Czy co id to dobra sytuacja dla 

branży  Zostawiłabym to dla siebie.
Przedsiębiorstwo Usług Pogrze-

bowych i amieniarskich Bródno  
 Nie mamy odpowiednich chłodni, 

żeby zmarłego co idowego oddzie-
lić od innych, a nie mogę co ido-
wego położyć obok zmarłego na 
serce. To nieprawda, że pandemia 
to dobry okres dla branży funeral-
nej. eśli nawet danego dnia zmarło 
w Warszawie na co id  osób, to 
cóż to jest w przypadku takiej liczby 
zakładów pogrzebowych

W wielu zakładach po prostu nie 
chcą rozmawiać na temat kondycji 
branży w czasie pandemii. epiej nie 
mówić, bo jeszcze ktoś pomyśli, że 
polityka rządu wobec pandemii, skut-
kująca wzrostem zgonów z powodu 
co idu, im się podoba. 

Szacuje się, że w kraju funkcjonuje 
ok. ,  tys. firm z branży funeralnej. 
Większość to firmy prywatne. e-
by założyć zakład pogrzebowy, nie 
trzeba mieć żadnego zezwolenia, 
wystarczy zarejestrowanie działal-
ności gospodarczej. Ba, nawet brak 
kapitału nie jest przeszkodą w pro-
wadzeniu takiej działalności. Zdarza 
się, że firma dysponuje jedynie nie-
dużym pomieszczeniem, i to wyna-
jętym, które jest miejscem obsługi 
klientów, czyli rodzin osób zmarłych, 
a chłodnie podnajmuje u większych 
przedsiębiorców lub w szpitalach, 
wynajmuje też karawany. Słyszy się 
o takich przypadkach, że trumna za-
miast karawanem jest transportowa-
na zwykłym combi, w którym złożo-
no siedzenia. Chociaż przepisy takiej 
możliwości nie przewidują.

eszcze nie tak dawno podawa-
no, że w Warszawie funkcjonuje  

 firm pogrzebowych, teraz mó-
wi się o niemal . Wśród dużych 
firm jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Usług omunalnych. Prezes Andrzej 
Relidzyński uważa, że z tego, że jest 
to spółka miejska, wynikają pewne 
zobowiązania wobec mieszkańców 
Warszawy. To znaczy, że usługi, któ-
re firma świadczy, muszą nie tylko 
być na najwyższym poziomie  co 
oczywiste  i stanowić odniesienie 
dla innych firm z tej branży, ale też 
zapewniać mieszkańcom poczu-
cie bezpieczeństwa. Chodzi o to, 
by warszawianie mieli pewność, że 

niezależnie od sytuacji swojej i oto-
czenia nie zostaną pozbawieni pomo-
cy w pochówku osób najbliższych.

 Byliśmy pierwszą firmą w War-
szawie, która zaczęła organizować 
pogrzeby osób zmarłych na co id  
wyjaśnia prezes Relidzyński.  Rzecz 
jasna, wcześniej też zdarzały się 
sporadycznie pogrzeby osób zmar-
łych na chorobę zaka ną, ale co id 
to zupełnie inna skala zjawiska. Mu-
sieliśmy ponieść znaczne koszty na 
zabezpieczenie pracowników  na 
kombinezony, na odkażanie. W rezul-
tacie od początku pandemii w marcu 
zeszłego roku do września tego ro-
ku byliśmy na minusie. Dopiero od 
września przestaliśmy dopłacać do 
naszej działalności. Teraz, kiedy trwa 
czwarta fala pandemii, przez ostatnie 
trzy tygodnie mamy średnio jeden 
pogrzeb co idowy dziennie.

eśli ciało jest odbierane ze szpi-
tala jednoimiennego, wiadomo, 

że zmarły był chory na co id i że 
pracownicy domu pogrzebowego, 
którzy będą odbierać go z prosekto-
rium, muszą być w pełni zabezpie-
czeni. Ale przecież na co id ludzie 
umierają także w innych szpitalach 
albo w domu. Wtedy jest ryzyko. 
Tymczasem pracownicy branży po-
grzebowej nie zostali przewidziani 
do zaszczepienia przeciw co idowi 
w pierwszym terminie, szczepili się 
w terminach zależnych od daty uro-
dzenia. Protestowali, ale nic to nie 
dało. toś uznał, że kontakt ze zmar-
łym na co id jest mniej gro ny niż 
z zarażonym uczniem. 

 eżeli pacjent umarł w szpita-
lu, sytuacja jest klarowna, bo jeśli 
ta osoba chorowała na co id, dia-
gnoza jest wpisana do karty zgo-
nu  podkreśla prezes Relidzyński. 
 Ale zdarza się, że kiedy mamy 

odebrać ciało z domu, rodzina nie 
informuje nas o tym, że zmarły był 
zarażony co idem.

Czy pandemia to okres prosperity 
dla branży funeralnej  Zdaniem An-
drzeja Relidzyńskiego nie. wszem, 
pogrzebów jest więcej niż w latach 
poprzednich, ale to nie oznacza, że 
dochód z pogrzebu jest taki sam jak 
kiedyś. Znaczna część zmarłych na 

co id, ale nie tylko tych zmarłych, 
jest poddawana kremacji. 

 W Warszawie pogrzeby trady-
cyjne stanowią obecnie ok.  
wszystkich, ale w mniejszych miej-
scowościach nadal przeważa cho-
wanie zmarłych w trumnach  wy-
jaśnia prezes.  remacyjny pogrzeb 
jest tańszy od tradycyjnego, bo koszt 
urny jest mniejszy niż koszt trumny, 
urnę można dochować do istniejące-
go grobu, więc opłaty na cmentarzu 
są niższe i nie trzeba ponosić opłat za 
murowanie. Można też wykupić miej-
sce w kolumbarium. U nas wszystkie 
opłaty są bardzo przejrzyście wy-
szczególnione, żeby klient wiedział, 
za co płaci. Mamy duży przedział ce-
nowy usług, żeby zadowolić i klien-
ta niezamożnego, i bogatego. oszt 
ceremonii jest zależny do tego, jak 
rodzina sobie wyobraża tę uroczy-
stość, np. czy mają być kwiaty, mu-
zyka, mistrz ceremonii. W okresie  

pandemii pojawiła się nowa usługa 
 transmisja online. Ma wielu zwo-

lenników, nie tylko ze względu na 
ograniczenia co idowe dotyczące 
zgromadzeń, ale także dlatego, że ro-
dziny są rozrzucone po całym świe-
cie. Z uwagi na pandemię ograniczo-
na jest liczba osób na konsolacjach, 
co również ma wpływ na dochody 
domu pogrzebowego. Rodziny zama-
wiają mniej wieńców na pogrzeb. Po-
wszechne jest mniemanie, że w okre-
sie pandemii zakłady pogrzebowe 
mają większe dochody. Ale przecież 
nasze koszty też wzrosły z powodu 
podwyżki płacy minimalnej, podwyż-
ki benzyny, energii elektrycznej, tru-
mien. d miesięcy słyszymy od pro-
ducentów trumien  przepraszamy, 
ale musimy podnieść ceny. A zasiłek 
pogrzebowy z ZUS wynosi jedynie 
 tys. zł i są rodziny, których nie stać 

na dopłacenie powyżej tej kwoty. 
Nasze przedsiębiorstwo, jako miej-
skie, działa jednak, opierając się na 
własnym rachunku ekonomicznym, 
niemniej jednak stara się wszyst-
kim klientom zapewnić możliwość 
godnego pochowania zmarłego  
członka rodziny. 

wa mo i ska ore ka
e.borecka@tygodnikprzeglad.pl

Pracownicy branży pogrzebowej nie zostali przewidziani 
do zaszczepienia przeciw covidowi w pierwszym terminie.


