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„RZECZPOSPOLITA” UJAWNIA
Borys Budka
zarzucał
politykom PiS,
że działają
w całkowitym
chaosie

Wraz z wirusem
szerzy się rasizm
Rośnie agresja wobec osób
obcego pochodzenia, a teorie
spiskowe o Covid-19 głoszą
nawet czołowe media –
wynika z opracowania
organizacji pozarządowej.

JERZY DUDEK

WIKTOR FERFECKI

Znów wyścig z czasem
Ekspresowe tempo prac w Sejmie nad nowymi zmianami w prawie
wyborczym. Opozycja podtrzymuje chęć rozmowy.
MICHAŁ KOLANKO

PiS jest zdecydowane, by
przeprowadzić wybory jak
najszybciej, tak by cały proces
zakończył się jeszcze przed
końcem kadencji prezydenta,
czyli przed 6 sierpnia. Efektem tego dążenia był typowy
dla Sejmu tej i poprzedniej
kadencji ekspres legislacyjny.
– To sejmowe pendolino jedzie coraz szybciej – zauważył
z sejmowej mównicy poseł
Lewicy Krzysztof Śmiszek.
Politycy Zjednoczonej Prawicy jako termin wyborów
wskazują przełom czerwca i
lipca, być może 5 lipca. Jak już
opisywała „Rzeczpospolita”, w
samym PiS można często
spotkać się z opinią, że im
później będą wybory, tym
mniejsze szanse prezydenta
na zwycięstwo już w I turze.
Po zakończeniu prac w Sejmie czas na kontrolowany
przez opozycję Senat, który
ma maksymalnie 30 dni na
prace nad ustawą.

Opozycja
chce rozmawiać
Politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Konfederacji i Lewicy mówili w trakcie debaty o
swoich poprawkach do zmian
w prawie wyborczym. Ludowcy np. o dwudniowym głoso-

waniu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy o zapisaniu
w ustawie lepszego zabezpieczenia lokali i komisji wyborczych, jeśli chodzi o środki
ochronne, i ograniczenie jednoczesnej liczby osób w lokalach wyborczych. Konfederacja wspominała o głosowaniu
przez internet.
Najwięcej kontrowersji budzi m.in. przepis ustawy, by
marszałek Elżbieta Witek
miała niemal pełną dowolność
w kształtowaniu nowego kalendarza wyborczego po
ogłoszeniu terminu wyborów.
Opozycja krytykowała też to,
że minimalny skład obwodowych komisji wyborczych to
tylko trzy osoby. – To liczba
minimalna, kto powiedział, że
mają być tylko trzy osoby? To
nie jest tak, że my chcemy trzy,
my chcemy dziewieć osób.
Tylko zgłoście kandydatów –
przekonywał poseł Przemysław Czarnek z PiS. Czarnek
zarzucał też opozycji, że może
chcieć ponownie storpedować
proces wyborczy przez niezgłaszanie kandydatów.
Liderzy partii opozycyjnych
podkreślali we wtorek, że są
gotowi rozmawiać nad poprawieniem projektu. – Chcemy z
wami rozmawiać, chcemy
pracować nad dobrymi rozwiązaniami w kodeksie wyborczym, ale nie nad specustawą, która jest składana i

uchwalana w ciągu 24 godzin
– mówił lider PO Borys Budka.
Okazja do takiej rozmowy
będzie w środę, gdy Lewica
organizuje spotkanie w formacie okrągłego stołu. Sejm do
trzeciego czytania projektu
ustawy przystąpił już po zamknięciu tego wydania
„Rzeczpospolitej”.

Rola Senatu
ponownie kluczowa
W Sejmie toczyła się też
dyskusja nad zgodnością nowego prawa z rekomendacjami
ministra Łukasza Szumowskiego, że wybory mogą się
odbyć bezpiecznie w lokalach
wyborczych dopiero za dwa
lata. – Teraz poseł Szumowski
zagłosuje zgodnie z rekomendacjami ministra Szumowskiego czy odwrotnie? – pytał
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Szumowski zgłosił do projektu poprawki. Najważniejsza z
nich zakłada, że ze względu na
sytuację epidemiologiczną Ministerstwo Zdrowia będzie
mogło zarządzić obowiązkowe
głosowanie korespondencyjne
na terenie konkretnej gminy na
siedem dni przed wyborami.
Po przesłaniu ustawy do
Senatu przed politykami opozycji czas kluczowych decyzji.
Zwłaszcza przed Koalicją
Obywatelską. Senat może

przyspieszyć prace nad ustawą, tak by wróciła do Sejmu
przed 12 czerwca.
Jeszcze przed wtorkowym
posiedzeniem politycy Koalicji
Obywatelskiej sygnalizowali,
że takie podejście jest możliwe. Termin wyborów, który
wyznaczy marszałek Witek na
podstawie nowej ustawy, będzie też „ustawiał” wszystkie
inne terminy w nowej kampanii, łącznie z czasem na ewentualne zbieranie podpisów
pod nowymi kandydaturami
– jeśli takie będą.
We wtorek późnym popołudniem wicemarszałek Senatu
Bogdan Borusewicz sygnalizował, że Senat będzie jednak
potrzebował czasu na analizy
ekspertów
W polityczną rozgrywkę
wokół wyborów włączył się też
we wtorek prezydent Andrzej
Duda. Spotkał się z marszałek
Sejmu Elżbietą Witek. A jak
podał portal 300polityka, na
środę planowana jest rozmowa prezydenta z marszałkiem
Senatu Tomaszem Grodzkim.
Opozycja przez ostatnie
kilka dni zarzucała prezydentowi bierność w całej sprawie.
– Prezydent jest, a jakby go nie
było. Jest tylko na TikToku,
rapuje – mówił we wtorek
Władysław Kosiniak-Kamysz,
lider ludowców.
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Maseczki i żele antybakteryjne nie pomogą w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi,
epidemia to kara boska za
homoseksualizm, a Chińczycy to brudasy, którzy jedzą
płody – takie wątki miały
znaleźć się w kazaniu wygłoszonym 1 marca w kościele
we Wrocławiu. To jeden z
przykładów, który znalazł się
w raporcie „Wirus nienawiści” Stowarzyszenia Nigdy
Więcej. To pierwsze opracowanie pokazujące, jak pandemia Covid-19 wpływa na
rozwój ksenofobii i motywowanych rasizmem teorii spiskowych. Jako pierwsza opisuje je „Rzeczpospolita”.
Prof. Rafał Pankowski,
współautor raportu i socjolog
z Collegium Civitas, mówi, że
stowarzyszenie postanowiło
przyjrzeć się problemowi, bo
zaczęło odbierać coraz więcej
sygnałów od osób atakowanych w związku ze swoim
pochodzeniem etnicznym. –
Dotyczy to zwłaszcza osób
pochodzenia azjatyckiego.
Zaobserwowaliśmy też olbrzymią falę ksenofobicznych teorii spiskowych w
polskim internecie – dodaje,
Przykładów takich teorii
rzeczywiście jest w raporcie
sporo. Co więcej, często w ich
szerzenie mają być zaangażowane popularne media.
Autorzy raportu wskazują
np. na wyemitowany 26
kwietnia w TVP Info program
Michała Rachonia, podczas
którego pojawiły się sugestie,
że koronawirus powstał w
chińskim laboratorium. Jako
autorytet wystąpił Joshua
Philipp przedstawiony jako
dziennikarz śledczy „Epoch
Times”. „Nie poinformowano
widzów, że »Epoch Times«
jest propagandową agendą
pochodzącej z Chin kontrowersyjnej międzynarodowej
sekty Falun Gong, związaną z
amerykańskim ruchem alt-right” – głosi raport.
Zdaniem autorów w szerzenie teorii spiskowych zaangażowane było też prawicowe Radio Wnet, w którym 8

kwietnia zaprezentowano
twierdzenia brytyjskiego antysemity Davida Icke’a. Zdaniem tego ostatniego za pandemię odpowiedzialna jest
grupa „szaleńców z Doliny
Krzemowej”, Światowa Organizacja Zdrowia, brytyjski
następca tronu książę Karol i
Bill Gates. Najczęściej teorie
spiskowe miały gościć w internetowym programie Marcina Roli wRealu24.pl. Widzowie mogli m.in. usłyszeć, że na
koronawirusie najmocniej
zyskał tzw. deep state, czyli
tajna władza, rządząca rzekomo USA i światem.
– Przykłady nienawiści idą
niestety z góry. W czasach
pandemii szczególny niepokój budzą teorie spiskowe
wygłaszane przez osoby publiczne: celebrytów, artystów,
polityków, dziennikarzy, duchownych – mówi Jacek
Dzięgielewski, współautor
raportu. Zauważa, że w programie Roli zaskakujące tezy
autoryzowali swoją obecnością m.in. piosenkarze Ivan
Komarenko i Edyta Górniak.
Ta ostatnia powiedziała, że
chciałaby podziękować redakcji za „odwagę podejmowania trudnego wątku manipulacji globalnej”.
Najwięcej miejsca w raporcie poświęcono jednak
przykładom dyskryminacji
na tle rasowym, a nawet
atakom werbalnym i fizycznym, które można łączyć z
pandemią Covid-19. To m.in.
pobicie do nieprzytomności
we Wrocławiu pochodzącego z Chin kucharza, który
zresztą przed laty dostał
nagrodę za promowanie
miasta jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, albo
obrzucenie w Sosnowcu
wyzwiskami pochodzącej z
Chin pracownicy naukowej
Uniwersytetu Śląskiego. –
Otoczyli mnie, tak bardzo się
bałam, ciągle się trzęsę.
Krzyczeli „wirus” i „China” –
relacjonowała.
Prof. Pankowski uważa, że
instytucje i autorytety życia
publicznego powinny mocniej reagować na „wykorzystywanie koronawirusa do
propagowania ksenofobii,
nienawiści i zwykłej ciemnoty”. – Z kolei takie firmy jak
Facebook, Twitter czy YouTube powinny intensywniej
usuwać treści propagujące
kłamstwa medyczne na ma/ ©℗
sową skalę – dodaje.
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Znajomy ministra wcisnął resortowi kit

Rekord zakażeń

Prokuratura zbada transakcję
zakupu przez resort zdrowia
wadliwych masek od
zakopiańskiej firmy.
IZABELA KACPRZAK

Ministerstwo Zdrowia zakupiło
za pośrednictwem firmy Kaja z
Zakopanego 100 tys. masek
FFP2 oraz 20 tys. maseczek
chirurgicznych. Zapłaciło 4,86
mln zł, a więc po 39 zł plus VAT.
Mimo certyfikatów, które
przedstawił sprzedający, testy
Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy wykazały, że sprzęt jest
bezużyteczny.
Kulisy sprawy opisała we
wtorek „Gazeta Wyborcza”.
Ujawniła, że za założoną 30
marca firmą Kaja stoi Łukasz G.
(firma jest na jego żonę Katarzy-

nę), znajomy instruktor narciarski braci Marcina i Łukasza
Szumowskich. Według gazety
G. z propozycją sprzedaży maseczek skierował się do brata
ministra – Marcina Szumowskiego, współwłaściciela firmy z
branży biotechnologicznej,
tworzącej nowe leki – świadczą
o tym SMS-y, których treść
opublikowano. W rozmowach
nie brał udziału minister.
Firma żony Łukasza G. złożyła oficjalną propozycję w resorcie, a ten kupił deficytowy towar
(odpowiadał za to wiceminister
Janusz Cieszyński). Załącznikiem do oferty był certyfikat
potwierdzający jakość sprzętu.
Kiedy 5 maja przyszły negatywne wyniki z CIOP, Cieszyński
wezwał Łukasza G. i zażądał
zwrotu pieniędzy lub dostar-

czenia towaru zgodnego z
umową. Na razie ponad 38 tys.
maseczek leży w magazynach.
Zapytaliśmy ministerstwo,
czy środki kupowane w innych
firmach też bywały bezużyteczne. Z odpowiedzi wynika, że
umowa z Kają to ewenement.
„Ministerstwo Zdrowia kupuje maski dla medyków
głównie od firmy 3M, które w
badaniach CIOP spełniają
wyższy standard niż deklarowany w dokumentach. Jedyna
partia zakwestionowanego w
badaniach sprzętu to sprzęt
zakupiony od p. Łukasza G., od
którego Ministerstwo Zdrowia
dochodzi roszczeń. Obecnie
prawnicy MZ przygotowują
dalsze kroki postępowania i
prawdopodobnie dojdzie do
złożenia zgłoszenia do prokura-

tury” – odpisał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu.
Łukasz G. nie odbierał od nas
telefonu. Bez odpowiedzi nasze
pytania pozostawiła także właścicielka firmy – Katarzyna G.
Także CBA nie odpowiedziało na nasze pytania, czy zajmuje
się sprawą tej transakcji. Przyjrzą się jej za to śledczy. – Prokuratura wystąpiła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o
informacje dotyczące wprowadzenia w błąd Ministerstwa
Zdrowia co do jakości sprzedanych mu środków ochronnych,
w tym maseczek – poinformowała nas Ewa Bialik, rzeczniczka
Prokuratury Krajowej.
Minister zdrowia zapewnia,
że jego znajomość Łukasza G.
nie miała żadnego wpływu na
/ ©℗
transakcję.

Śląsk najbardziej
niebezpiecznym rejonem
Polski. W ciągu doby wykryto
tam prawie 500 nowych
zakażeń koronawirusem.
JOANNA ĆWIEK

595 – o tyle we wtorek wzrosła w Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem. Jest
to największy dobowy przyrost osób, u których testy
wykazały obecność SARS-CoV-2. Liczba osób zakażonych w kraju wynosi 16 921.
Najwięcej, bo aż 492, to
przypadki wykryte na Śląsku.
Od ubiegłego tygodnia w tym
regionie jest największy
problem z rosnącą liczbą zachorowań. Koronawirusem
zakazili się górnicy. Resort

PANDEMIA
KORONAWIRUSA
rp.pl/koronawirus

zdrowia podaje, że 95 proc. z
nich przeszło infekcję bezobjawowo. Problem w tym, że
zarazili swoje rodziny. A ze
względu na duże zagęszczenie ludności w tym regionie
wirus powodujący Covid-19
bardzo szybko się rozprzestrzenia.
Od ubiegłego czwartku
trwają masowe badania przesiewowe górników w kopalniach Jankowice, Murcki-Staszic, Pniówek i Bobrek.
By powstrzymać epidemię,
zdecydowano o wstrzymaniu
w nich wydobycia.
Od wtorku ruszyły także
badania członków rodzin
górniczych. Można się więc
spodziewać, że w kolejnych
dniach liczba zakażonych
/ ©℗
będzie rosła.

