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Z sarkazmem -  Koronawirus i Seniorzy. I co? I nic!!! 
  

Seniorzy to bogactwo wiedzy, doświadczenia i mądrości. Znajdziemy oczywiście 

argumenty, przykłady, że stary nie znaczy automatycznie mądry i dobry. To tak jak 

bogactwo, nie chroni przed głupotą, co m.in. udowodniła 24 marca 2020 r. Agnieszka 

Holland w kontekście epidemii koronawirusa, kiedy rządzący w krajach Europy i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej demonstrowali pychę i pogardę 1. Zachód, w tym i Polska 

okazała się słaba, a Chiny i Rosja rozgrywali ich w prosty sposób.  A ci rządzący to przecież 

osoby dojrzałe, nawet seniorzy, w tym Najważniejszy Decydent w Polsce.   

Ewolucja spojrzenia na starość człowieka, na jego godność i wartość, przeobrażanie 

się tego procesu nie ma końca i przebiega niekiedy żywiołowo. W Europie odbywa                            

się swoista batalia o człowieka, w której między innymi przeżywanie starości i stosunek                      

do ludzi starszych i starych stanowi jeden z ważniejszych humanistycznie, kulturowych 

wyznaczników ludzkości. Czy czas pandemii koronawirusa zmodyfikuje to często 

nadużywaną wyżej tezę? Według filozofa, profesora Marcina Króla koronawirus pokazał nam 

wszystkim: „potrzebne jest nowe oświecenie w ciągu 5-10 najbliższych lat”2. Edukacja, 

kultura i służba zdrowia to zapewne wytrychy, sposoby w stronę przyszłości, które połączyły 

nas w koronawirusowym szaleństwie. Może zastanowimy się czego oczekujemy od państwa                 

i co jesteśmy w stanie swojej Ojczyźnie, swojemu miastu, czyli swoim bliźnim poświęcić?                    
Jak zapewnić godną starość w starzejącym się świecie oraz zrozumieć, że opieka zdrowotna 

to nie operacje plastyczne w prywatnych klinikach? Jakiego wymiaru powinna nabrać 

„współpraca międzyludzka”? Czy dalej chcemy żyć w fikcji, w dwóch równoległych światach 

np. władza w Warszawie twierdzi, że do nauczania zdalnego gotowych jest 90 proc. szkół,                

a nauczyciel mówi, że Ministerstwo Edukacji Narodowej to fabryka fikcji. W programie 

„Cafe Futbol” Artur Wichniarek powiedział, jeśli zawodowy piłkarz nie może obecnie 

przeżyć za 10 tysięcy złotych miesięcznie, to mamy problem. I to nie jeden. A udawaliśmy,                      

że nie ma problemów.  

Jak zaznaczył Piotr Kozanecki, „wirusa do Europy przywieźliśmy sobie sami. 

Biznesowa i turystyczna klasa średnia z Zachodu (do którego się oczywiście w globalnym 

rozumieniu zaliczamy) przemyciła go przez sterylnie czyste lotniska” 3 . Gdyby wirus 

przyszedł do nas od biednych Syryjczyków uciekających przed wojną domową, uchodźców                   

z Afryki czy Izraela, Europa stałaby się przerażającym miejscem dantejskich scen, najgorszej 

fali nienawiści i najbardziej ponurych zachowań w historii Europy od czasów wojny                           

na Bałkanach. 

Elżbieta Korolczuk - doktor socjologii, autorka prac naukowych, pracująca                              

na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie, badająca ruchy społeczne, obywatelstwo                 

i rodzicielstwo 28 marca skomentowała działania rządzących: - Władza nie działa w naszym 

imieniu, nie dofinansowała edukacji i opieki zdrowotnej, tylko kupuje wyborców. Strategia 

rządu jest taka, aby nie testować koronawirusa i pokazać, że u nas, dzięki działaniom 

władzy, jest dobrze i mało jest zachorowań. Sprawy społeczne, zdrowotne w Polsce są na 

bardzo złym poziomie. PiS najgorszą władzą w tysiącletniej historii Polski - ocenił Zygmunt 

                                                           
1 Rozmowa w telewizji informacyjnej TVN24 dnia 24.03.2020.  
2 Wywiad w telewizji informacyjnej TVN24 dnia 26.03.2020. 
3 Piotr Kozanecki, Szczęście w koszmarze koronawirusa, 29.03.2020 odczyt z Onet wiadomości  
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Miłoszewski, powieściopisarz i publicysta, współautor scenariuszy filmowych                             

i telewizyjnych,   w kontekście przedkładania władzy nad zdrowiem i życiem obywateli4. 

To, co wydarzyło się w Sejmie, to jest skandal. Konstytucyjne przestępstwo. Posłowie 

PiS-u, którzy głosowali za poprawkami w Kodeksie wyborczym, będą za to odpowiadać –                   

28 marca mówił Interii prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. – I ten 

skandal, którego autorem jest Jarosław Kaczyński, robi się tylko po to, aby utrzymać władzę - 

dodał.  

Od samego początku epidemii polskie szpitale mają ogromne problemy                                   

ze sprzętem, ilością pracowników i przyjmowaniem pacjentów z koronawirusem. Placówki 

państwowe nie zostały nawet odpowiednio wyposażone w zabezpieczające kombinezony, 

maseczki, rękawiczki i gogle. Politycy PiS, rzekomo nienawidzący komunizmu, wyżebrali 

telefonem prezydenta Andrzeja Dudy u komunisty Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej 

Republiki Ludowej, wyposażenie medyczne (24 marzec). Polska, taki bogaty kraj, który wstał 

z kolan, wzór dla innych mocarstw, „mający nieprzebrane ilości gotówki” (według dyrektora 

Narodowego Banku Polskiego Glapińskiego, który dodał co tam „jakiś wirus”) nie jest                            

w stanie przebranżowić polskiej gospodarki i produkować proste rzeczy u siebie. Malutki kraj 

Szwajcaria, mający 8,57 miliona ludzi, produkuje w przemyśle medycznym (wyroby 

farmaceutyczne i sprzęt medyczny) 15 razy więcej od Polski. Szwajcarzy wykonali bardzo 

dobrą robotę, inwestując w badania i rozwój, rozumiejąc strategiczne znaczenie branży. 

W sytuacji zbliżającej się pandemii gospodarkę przestawia się na tory nadzwyczajne, 

co oznacza pobudzanie niektórych gałęzi, np. przemysłu sprzętu medycznego, kosztem 

innych. To powinno być abecadłem każdego polityka i menadżera gospodarczego, szefów 

spółek skarbu państwa. Takie działania powinno zacząć się w grudniu 2019 r. Dopiero 

polski wywiad w styczniu 2020 r. ostrzegł włodarzy państwa, że zagrożenie jest realne, trzeba 

się na nie przygotować, a epidemia na pewno nie ograniczy się tylko do Chin. Pierwszy 

udokumentowany przypadek infekcji nowym koronawirusem pochodził bowiem                                    

z 17 listopada 2019 r. I co? I nic!!! Co byłoby, jakby doszło do „prawdziwej wojny”? Żadnej 

propaństwowej postawy! W czasie wojny (lepiej już przed wybuchem) państwa przestawiają 

swoją wytwórczość, gospodarkę na tory wojenne. 

Czy senior Jarosław Kaczyński i jego podwładni prezydent i premier wiedzą,                       

że gospodarka jest podstawą potęgi (siły) państwa, a nie brednie o wstawaniu z kolan?  

Jeszcze 20 lutego 2020 r. radny PiS z Tuchowa, zamiast zająć się przygotowaniem 

Tuchowa przed epidemią, bronił deklaracji „Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT”.                    

To jest stanowisko rady do tej homopropagandy wszędzie, gdziekolwiek by nie istniała - 

mówił na antenie TOK FM przewodniczący rady miasta Tuchowa, Stanisław Obrzut. Jednak 

nie potrafił podać sytuacji, w której w Tuchowie homopropaganda miałaby miejsce, nie 

widział nawet nigdy tej ideologii. Dlaczego radni PiS nie uchwalali wtedy w Polsce „Stref 

wolnych od koronawiorusa”, tj. prawdziwego zagrożenia?! Nie wspierał ich arcybiskup 

Marek Jędraszewski widzący zło, ale w „tęczowej zarazie”. Może wtedy zaraza nie dotarłaby 

do Małopolski? Tymczasem, 13 stycznia, metropolita został Człowiekiem Roku 2019 Klubów 

„Gazety Polskiej”. W uzasadnieniu werdyktu można przeczytać, że jedną z przesłanek                          

do przyznania nagrody były właśnie „słowa prawdy” o LGBT. A tu psikusa zrobiła Matka 

                                                           
4 Drugie Śniadanie Mistrzów, w: telewizji informacyjnej TVN24 dnia 28.03.2020. 



Ziemia nie tylko radnym PiS i arcybiskupowi. Zamiast tęczy, dała nam koronę z zarazą. 

Ojciec często przestrzegał przysłowiem: - Nie wywołuj wilka z lasu… 

W wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” 30 marca 2020 czytamy: „Zawiódł system, 

który miał zabezpieczyć Polskę na czas kryzysów, takich jak epidemia czy wojna. Prawo 

nie uwzględniało wyjątkowości sytuacji, a instytucje, takie jak Agencja Rezerw 

Materiałowych, okazały się mało wydajne. (…) Pierwsze wiadomości o brakach maseczek 

szpitale, przychodnie i apteki zaczęły zgłaszać już w styczniu”5. W żaden sposób nie można 

się zgodzić z oceną poważnej gazety, że zawiódł system. Tak samo tłumaczyli się wszyscy 

zbrodniarze i niektórzy historycy, że system np. w hitlerowskich Niemczech czy stalinowskiej 

Rosji lub w stalinowskiej Polsce zawinił. Sam system przecież nie mordował, sam system                

nie zawiódł, sam system nie zabezpiecza, sam system nie przestawi gospodarki. Zło mogą 

zrobić tylko konkretni ludzie, konkretni decydenci, nie przeszkoleni, nie nauczeni, nie 

zmuszani do dobrej roboty i troski o dobro wspólne, nie „czujący bluesa”, czyli 

niepaństwowcy. Taki „dziadowski” system z „dykty” stworzyli przecież konkretni ludzie. 

Wystarczy spytać się oficerów Wojska Polskiego, aby dowiedzieć, że politycy stworzyli 

system, w którym jesteśmy bardziej bezbronni, niż we wrześniu 1939 roku. I co? I nic!!! 

Znowu „za jakiś czas” stwierdzimy, że zawiódł system. Jak państwo i prawo może nie 

przewidywać wyjątkowych sytuacji? Po co nam prezydent, premier, rząd, 

parlamentarzyści, jak za nich decyduje jeden senior - Jarosław Kaczyński? Wybory 

odbędą się jedynie wtedy, gdy PiS je będzie mógł wygrać i właśnie prezes będzie decydował 

kiedy. Przecież na polecenie prezesa, PiS mógł przegłosować koniec pandemii, prezydent 

podpisałby od razu po północy i mielibyśmy spokój; ludzie tłumnie z radości udaliby                        

się do kościołów, zakładów pracy, przedszkoli, szkół, kawiarni i restauracji, placów zabaw i 

na próby teatralne… Na co czeka prezes? 

Czy rząd nie próbował zatajać tych i innych informacji przed opinią publiczną?                          

Do wojewódzkich konsultantów medycznych około 21 marca 2020 r. wpłynęło oficjalne 

pismo z Ministerstwa Zdrowia. Z niego dowiedzieli się, że nie mają prawa wypowiadać się 

publicznie o koronawirusie i COVID-19, bo krytykowali rządzących za brak 

przygotowania, braki w zaopatrzeniu szpitali. Szpitale sygnalizowały (np. Szczecin                           

29 marca), że ceny środków medycznych „strasznie wywindowano”, podrożały kilkaset razy.                       

A państwo przygląda się bezradnie. Czy  wszechmocni Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński, 

dalej zajmują się m.in. inwigilacją, rozpoznawaniem obywateli, w tym lekarzy i sędziów? 

Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób 

Zakaźnych oraz kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku, 12 marca stwierdził w wywiadzie telewizji TVN 24: - Brakuje 

środków ochrony personalnej. Dyrekcja szpitala jest bezsilna, wojewoda jest bezsilny, listy  

do ministra, premiera, GIS-u pozostają bez odpowiedzi. Pod koniec marca prof. Flisiak dodał 

m.in., że liczba zakażonych jest dwa-trzy razy wyższa niż znamy oficjalnie, dochodzi                          

do wtórnych zakażeń. Nie prowadzi się szerokiej diagnostyki, nie ma badań wśród osób 

bezobjawowych. Są zakażeni ci co chodzą wśród nas. Sanepid nie przygotowano na „taką 

wojnę”. Już na początku epidemii zabrakło sprzętu. Podstawą jest zabezpieczenie personelu 

                                                           
5 Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-w-polsce-
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medycznego, a tego państwo nie dało. Respiratory będą  potrzebne wtedy, kiedy będzie miał 

kto je obsługiwać. To jest walenie w mur bezsilności, mur obojętności. Wtórował doktor 

Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert ds. zakażeń alarmując, że nie znamy danych 

zakażonych wśród personelu medycznego. Personel bez zabezpieczeń zginie 6 . Tak samo 

uważa Jacek Gleba, lekarz i specjalista w zarządzaniu systemami opieki zdrowotnej: - Śmiało 

można przyjąć, że na COVID-19 choruje u nas co najmniej 2-3 razy więcej osób,                                  

niż się podaje.7  Lekarzy w Wuhan, od listopada 2019 r. zmuszano do milczenia, zabroniono 

mówić o chorobie SARS, o epidemii; oczywiście tam użyto barbarzyńskich metod. Władze 

komunistyczne ukrywały prawdę, a organy bezpieczeństwa z lekarzy-bohaterów robiły 

przestępców.  

W TVP Info, wzmocnionej prawie 2 miliardami złotych, w marcu kwitły kłamstwa                   

i propaganda, jak wcześniej. Na przykład, w kontekście wrzutki PiS o zmianach w kodeksie 

wyborczym (27/28 marca, kolejna Noc Hańby w Sejmie), czy mającej się odbyć sesji Senatu, 

telewizja propagandowa w dzień pokazywała na „pasku”: „Opozycja opóźnia Tarczę 

Antykryzysową”, wtedy kiedy Senat nie otrzymał jeszcze z Sejmu materiałów                                    

do obradowania. Dane z Ministerstwa Zdrowia mówiły o wzroście zachorowań. Jednak 

prezydent Andrzej Duda w „Gościu Wiadomości” 28 marca (sobota) w TVP stwierdził m.in., 

że w związku ze „spadającą” liczbą zachorowań można ocenić, że w Polsce jest „bardzo 

dobrze”. Ludzie, jest bardzo dobrze, a my nie cieszmy się! Co jest grane? 

Dwa lata temu Jarosław Kaczyński, a za nim PiS, był przeciwny korespondencyjnemu 

glosowaniu, a bo będą nadużycia, dojdzie do oszustw na wielką skalę. Obecnie prezes 

zadecydował głosowanie korespondencyjne, wykluczając z niego kilka milionów wyborców. 

Sędzia Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, kolega 

prezesa PiS ocenił „To kroczący zamach stanu”. I co? I nic!!!    

„Cyniczne wykorzystanie sytuacji pandemii i nadzwyczajnych obrad parlamentu                          

do frakcyjnych rozgrywek to gorzej niż psucie państwa – to polityczna bandyterka. 

Jakakolwiek zgoda na eskalowanie ryzyka kryzysu ustrojowego, gdy mamy już trwający 

kryzys zdrowotny i pewny kryzys gospodarczy u bram – to brak minimum odpowiedzialności 

za państwo. Nie ma znaczenia, czy wynika z ignorancji, braku wyobraźni czy zimnej 

politycznej kalkulacji – w oczach państwowca powinna dyskwalifikować polityków, którzy                                           

ją wyrażą” napisał 28 marca 2020 r. prezes Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski. 

I co? I nic!!! Tak nam dobrze i dlatego zapewne nie zmieni się nic… Dla PiS-owskiej 

starej gwardii, w tym byłego marszałka Senatu, lekarza chirurga Stanisława Karczewskiego, 

wykorzystującej młodych wilków ze służb specjalnych i telewizji, ważniejsze jest m.in. 

wyczerpanie, wyniszczenie marszałka Senatu, profesora nauk medycznych, lekarza chirurga 

Tomasza Grodzkiego.  

 

Taki był Ich obraz. Czym z kolei zajmowali się świdniccy seniorzy w tym czasie?  

Różnie reagowano na pandemię, ograniczenia i siedzenie w domu. Wielu było złych, 
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sfrustrowanych, bezsilnych, wściekłych. Rozlegał się też w domu płacz samotnych kobiet, 

choć wspieranych na odległość przez rodzinę i przyjaciół. Ale także pracowano w różny 

sposób, między innymi  szyto maseczki ochronne na twarz np. Ania, Ewa, a 68-letnia Halina 

na osiedlu Zawiszów uszyła 365 maseczek w cztery dni. Pisano esemesy „siedzenie w domu 

to wariactwo i męczarnia”, różne maile, wysyłano zabawne historyjki. Pisano także listy, 

wiersze i artykuły. „Tkano” różne teorie, co do „wyprodukowania” wirusa i czasu 

zakończenia pandemii. Wyrażano tęsknotę za integracją, ale jednocześnie obawiano się                           

o picie alkoholu, nawet pytano o wycieczkę do Wrocławia. Chciano pomagać innym 

seniorom, ale z drugiej strony nie było zapotrzebowania. Inni zajmowali się pracami 

ogrodowymi; jedna rodzina przeprowadzała się do drugiego domu i kupowała materiały 

budowlane. Opiekowano się wnukami; teraz było więcej snu w dzień. Obejmowano modlitwą 

innych i siebie. Dokonywano przecinki drzew owocowych; kontaktowano się telefonicznie                       

z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi; w skrzyni na balkonie posiano pomidory na flance; 

malowano drzwi; spędzano dużo czasu przy komputerze; czytano, robiono porządki                                 

w szufladach. Ponadto przeklinano przed telewizorami widząc i słysząc niektórych polityków; 

szukano po różnych sklepach 1 kg mąki i jednej kostki drożdży. Jeden senior telefonicznie 

usłyszał od syna: „Ty kretynie siedź w domu i nie kontaktuj się z innymi. Ktoś cię zarazi                        

i zginiesz!!!”  

Koleżanki wiersz na ten trudny czas pt. „Jak żyć?” kończy się:  

Bo życie to jest zadanie, które los nam zadał  

Zróbmy wszystko, by wirus go nie zabrał 

Dlatego troszcz się o nie - to moje przesłanie 

A służbie zdrowia - szacunek i podziękowanie 

 

======================================================== 

 

Opracowano na podstawie obserwacji, analizy mediów i zachowań ludzkich oraz 21 rozmów. 

Stan na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek), godzina 16.26 –  

 


