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NawetwykreśleniePomorskiego
CentrumMedycznegoEurome-
dic w Gdańsku Oliwie z rejestru
podmiotówwykonującychdzia-
łalnośćleczniczą -podejrzanego
o zakażenie dziewięciu pacjen-
tów wirusem wzw typu C - roz-
waża wojewoda pomorski Ry-
szardStachurski.Wczorajwoje-
woda zwrócił się do służb
sanitarnych o opinię na temat
prowadzonychprzetęfirmępla-
cówek.Tymczasem-nazlecenie
Wojewódzkiego Inspektora Sa-
nitarno-Epidemiologicznego
trwa od połowy lutego szeroko
zakrojona i szczegółowa kon-
trola wszystkich podmiotów,
którenaPomorzuwykonująpa-
cjentom tomografię kompute-
rową i rezonans magnetyczny
z użyciem kontrastu.

Na54 takiepracownienaPo-
morzu (21 pracowni rezonansu
i 32 - tomografii komputerowej)
do tej pory skontrolowano 20.
WGdańskukontrolaobjęłajesz-
czedwiepracownieprowadzone
przez Pomorskie Centra Me-
dyczne Euromedic - w Pomor-
skim Centrum Traumatologii
przy ul. Długie Ogrody oraz
w byłym Szpitalu Kolejowym
(dziś części PCT) przy ul. Pow-
stańców Warszawskich. Po-
nadto - pracownie w szpitalu
naZaspie,wstarejinowejczęści
UniwersyteckiegoCentrumKli-
nicznego, NZOZ Eter-Med,

Luxmed, NZOZ „Polanki” oraz
w Enel-Medzie.

W liście do wojewody z dnia
26 marca br. Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny in-
formuje-„Zprzeprowadzonych
do chwili obecnej kontroli nie-
prawidłowości stwierdzono
wkolejnych dwóch placówkach
EuromedicPomorskieCentrum
Medyczne (na ul. Powstańców
Warszawskich 1-2 w Gdańsku),
EuromedicPomorskieCentrum
Medyczne III w Tczewie (ul. 30
Stycznia 58), w STAR-MED.
Sp. z o.o. w Gdyni (ul. 10 lutego
23) oraz w Powiatowym Cen-
trum Zdrowia w Kartuzach.
Część ze stwierdzonych uchy-
bień została bezzwłocznie
usunięta”.

O przypadku zakażenia żół-
taczką wszczepienną 9 miesz-
kańców Pomorza, którzy w po-
łowie listopada ubiegłego roku

wykonywali sobie badanie TK z
kontrastemw pracującymnaba-
zie7SzpitalaMarynarkiWojen-
nej Pomorskim Centrum Me-
dycznym, pisaliśmy obszernie
wczoraj. Dochodzenie epide-
miologiczne w tej sprawie pro-
wadził Wojskowy Ośrodek Me-
dycyny Prewencyjnej w Gdyni.

Jak wynika z jego ustaleń -
wPomorskimCentrumMedycz-
nymużywanowielokrotniejed-
norazowegosprzętu(drenówze
strzykawkami do podawania
kontrastu). Sprawą zajmuje się
Prokuratura Rejonowa w Gdań-
sku-Oliwie, w której WOMP
złożyłdoniesienieomożliwości
popełnienia przez PCM
przestępstwa .

Jakdotejporytylkodwa przy-
padkimasowychzakażeńwiru-
semwzwtypuC,któreudałosię
wykryć,odbiłysięwPolscegłoś-
nym echem. W pierwszym

z nich, z 2003 roku, 28 pacjen-
tekKlinikiGinekologii,Położni-
ctwa i Onkologii Szpitala Uni-
wersyteckiego w Krakowie zo-
stało zakażonych żółtaczką
wszczepienną typu C. Pierwsze
pozwy przeciwko szpitalowi
wpłynęły do sądu pod koniec
2003 roku. Złożyło je 19 pacjen-
tek. Kolejnepozwyzłożyłytakże
inne zakażone pacjentki - sąd
połączyłjedowspólnegorozpo-
znawania.

Procesrozpocząłsięwkwiet-
niu2005roku.Doczasujegoza-
kończenia w ubiegłym roku,
zmarło11pacjentek;reprezento-
wali je spadkobiercy. Biegli
stwierdzili,żeszpitalponosiod-
powiedzialnośćzaspowodowa-
nie zakażenia u większości pa-
cjentek. Sąd, który dysponował
także wynikami kontroli
sanepidu, mówiącej o licznych
nieprawidłowościachwszpitalu,

(m.in. popękanych fotelach za-
biegowychiskorodowanychna-
rzędziach chirurgicznych)
uznał, iż z prawdopodobień-
stwem graniczącym z pewnoś-
cią pacjentki zostały zakażone
wtejplacówce.Wyrokuwzględ-
nił roszczenia dotyczące kwot
od40do100tys.zł.Sądzasądził
też byłym pacjentkom odsetki
za okres, kiedy sprawa była
rozpatrywana.

Wniosek, aby połączyć
wszystkie pozwy do wspólnego
rozpoznania, okazał się trafny.
Gdyby te sprawy rozdzielono,
szansa na wygraną byłaby
mniejsza, a procesy trwałyby
jeszcze dłużej.

Druga głośna sprawa dotyczy

zakażenia - również wirusem
wzw typu C 49 pacjentów stacji
dializwOstrowieWlkp. Dozaka-
żeńdoszło zpowodubrakuprze-
strzeganiareżimówsanitarnych-
przedewszystkimwielokrotnego
używaniasprzętujednorazowego
użytku, braku właściwej dezyn-
fekcji rąk i sprzętu medycznego
orazbrakuwłaściwychprocedur
i nadzoru nad ich wykonywa-
niem,zarównoprzezpielęgniarkę
oddziałową, jak i ordynatora.
Do zakażeń w ostrowskiej stacji
dializdochodziłoodgrudnia2005
do połowy 2006 roku. Wirusa
stwierdzonou53pacjentów.
j.gromadzka@prasa.gda.pl
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Jednymzposzkodowanychpacjentów jestmieszkaniec PruszczaGdańskiego

bWojewodaprosi
oopinięsłużby
sanitarne

bSanepidwykrył
uchybienia
wpracowniachTK

JolantaGromadzka-
Anzelewicz Pomorze

Kradlipaliwoprostozaut

Baki samochodów, zaparkowa-
nych na zamykanym parkingu
jednego z bloków w gdyńskim
Fikakowie, były regularnie
opróżniane z paliwa. Jeden
z mieszkańców, który przyła-
pał sprawców na gorącym
uczynku, został brutalnie po-
bity. Lokatorzy budynku
oskarżają policję o uchybienia
w prowadzeniu dochodzenia.
Ci odpierają zarzuty, choć wo-
bec jednego z funkcjonariuszy
toczy się postępowanie dyscy-
plinarne. Policjanci zatrzymali
też podejrzanego o kradzież
paliwa.

Złodziejepaliwałupiliautaza-
parkowaneprzyul.GryfaPomor-
skiego 56. Kradzieże trwały po-
nad rok. Mieszkańcy mówią, że
niejednokrotniewzywalipolicję.

- Nie zainteresowali się tą
sprawą - mówi jeden z miesz-
kańców.-Wkońcuprzestaliśmy
powiadamiać policję o kradzie-
żach, bo i tak nie reagowała.

Jednak w nocy z wtorku
na środę jeden z mieszkańców
przyłapałsprawcównagorącym
uczynku.Wtedyokazałosięteż,
że sprawcy wymienili zamki
w bocznych drzwiach prowa-
dzących do parkingu. Mieszka-
niec boleśnie przypłacił jednak
próbę interwencji. Napadnięty
trafił do szpitala, gdzie po ob-

dukcjiokazałosię,żepotrzebna
będzie operacja pachwiny, ma-
jąca zapobiec martwicy jelit.

Mieszkańcytwierdzą,żemo-
głoby do tego nie dojść, gdyby
policja poważnie potraktowała
ichinformacjeotym,żewiedzą,
gdzie mieszka jeden ze spraw-
ców. Ale mimo iż wobec dyżur-
nego policjanta toczy się postę-
powaniedyscyplinarne,topoli-
cjanci nie mają sobie nic
do zarzucenia.

- Z naszej dokumentacji nie
wynika, żeby pojawiły się
wpracypolicjantówuchybienia
- mówi Michał Rusak, rzecznik
policjantów. - Zatrzymaliśmy
podejrzanego mężczyznę.
k.pisera@prasa.gda.pl

KseniaPisera

Gdynia

PomorskieCentrumMedyczne

a Piotr Pytlewski, dyrektor
Pomorskiego Centrum
Medycznego.
- Nie jest prawdą, że kontrola
sanepidu wykazała jakieś
uchybienia w naszej drugiej
placówce - w Pomorskim
CentrumTraumatologii.
Cytując zapis w protokole -
„nieprawidłowości nie stwier-
dzono, nie naruszono przepi-
sów prawnych”.
W związku z sytuacją, która
mogła zaistnieć w naszej
oliwskiej placówce, podjęli-
śmy kroki we wszystkich
pozostałych placówkach
zmierzające do natychmia-
stowego przeglądu wszyst-
kich procedur związanych
z jakimkolwiek zagrożeniem
dotyczącym bezpieczeństwa

pacjentów oraz zapewnili-
śmy sposoby wdrażania
ewentualnych korekt lub
zmian w funkcjonowaniu nie
tylko procedur, ale również
zachowań personelu.
Jesteśmy gotowi udzielić
pomocy i wsparcia medycz-
nego np. w postaci bezzwrot-
nego leczenia pacjentów
interferonem, jeżeli okaże się
to zasadne. Rozumiemy, iż
ludzie, którzy nie ze swojej
winy znaleźli się w tak trud-
nej sytuacji, wymagają
pomocy również w wymiarze
finansowym. Dlatego nie
wykluczamy, że w sytuacjach
tego wymagających będzie-
my poważnie rozważaćmoż-
liwość pomocy finansowej
tym ludziom.

www.dziennikbaltycki.pl
Tuznajdzieszwszystkie informacjenatemat
tejbulwersującejsprawy

RadniPOchcąobniżenia
stawkizawywózśmieci

Gdańscyradniwiększościowego
Klubu PO tuż po zakończeniu
czwartkowejsesjizwołaliposie-
dzenieipodjęlitzw.uchwałękie-
runkową w sprawie obniżenia
stawek za wywóz śmieci.- Uwa-
żamy, że zmiany należy wpro-
wadzićjużteraz,anie naprzeło-
mie2013i2014roku,takjakchcą
tego władze miasta - wskazują
radni PO.

To reakcja na wieść o tym, że
po rozstrzygnięciu przetargu
naodbiór odpadów okazało się,

iż ofertyfirmopiewająnazdecy-
dowanie niższą kwotę niż ta,
którą zakładałomiasto. Według
szacunków urzędników, łączny
koszt wywozu śmieci w ciągu
dwóchnajbliższychlatmiał bo-
wiem wynosić 71 mln zł. Tym-
czasem suma najlepszych ofert
wynosi około 50 mln zł.

-Oczekujemy,żewzwiązkuz
tym obniżki stawek będą wpro-
wadzone przed lipcem tego
roku, nim uchwały śmieciowe
zaczną obowiązywać - mówi
Maciej Krupa, szef Klubu PO.

Wlutymprzyjętouchwałę,że
zaśmieci gdańszczaniezapłacą

wzależnościodmetrażumiesz-
kania - 66 groszy za m kw., gdy
śmiecisegregują,i88groszyzam
kw., jeśli tego nie robią. Na razie
radni nie mówią o tym, o ile te
stawki miałyby zmaleć. Posie-
dzenie klubu w tej sprawie PO
zaplanowała na 8 kwietnia.

Przyjętaw czwartekuchwała
do niczego władz miasta nie zo-
bowiązuje, ale ma być dla nich
czytelnym sygnałem. - To nasz
polityczny głos do pana prezy-
denta, by przyśpieszył decyzję
o obniżeniu stawek - mówi
Krupa.
e.oleksy@prasa.gda.pl

EwelinaOleksy

Gdańsk
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Z Jarosławem Chojnackim,
przewodniczącym Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia
Pomocy Chorym z HCV „Prome-
teusze” rozmawia Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Wszystko wskazuje na to, że w gdańskim
szpitalu doszło do zbiorowego zakażenia
pacjentów wirusem wzw typu C w trak-
cie podawania im kontrastu podczas
badania - tomografii komputerowej.
Przypominam sobie trzy takie zdarzenia
z przeszłości, przy czym informacje o jed-
nym z nich zostały utajnione i nie przedo-
stały się do mediów. W jednej z warszaw-
skich placówek doszło do zakażenia pacjen-
tów podczas podawania im preparatów
chelatujących, które miały oczyszczać ich
organizm ze złogów cholesterolowych.
Firma zawarła z poszkodowanymi pacjenta-
mi ugodę, w której jednym z warunków
było nie informowanie o sprawie mediów.
Drugi przypadek - o którym w mediach
było już głośno - dotyczył stacji dializ
w Ostrowie Mazowieckim. Trzeci miał
miejsce w Szpitalu Akademickim w Krako-
wie na oddziale ginekologii onkologicznej.

I co Pan na to?
Pierwsza rzecz, która zawsze na taką wiado-
mość przychodzi mi do głowy, to ta, że
zapewne te przypadki nie są w Polsce odo-
sobnione. Dlatego uważam, że wszystkie
osoby, które poddają się podobnym zabie-
gom, czy działaniom medycznym (w tym
operacjom) powinny sprawdzać, czy nie
uległy zakażeniu wirusem. W tym przypad-
ku wszyscy pacjenci, którzy wykonywali
sobie badanie TK z kontrastem i to również
w innych pracowniach, powinni zgłosić się
na badanie krwi i oznaczyć sobie w niej
poziom przeciwciał przeciw wzw. typu C.

W przypadku zakażonych w Gdańsku
sprawa jest jasna. Co by Pan im radził?
Na początek radziłbym nawiązanie kontak-
tu z prawnikiem. W wielu takich przypad-
kach wybór między ugodą, a prowadzeniem
sprawy sądowej jest kwestią dyskusyjną.
Po zapoznaniu się z konkretną sprawą
prawnik będzie mógł mniej więcej określić,
co - na drodze cywilnej w sądzie - pacjent

będzie w stanie wygrać. Jeżeli prokurator-
skie śledztwo oraz sąd w procesie karnym
potwierdzi winę placówki i zapadnie wyrok,
wówczas sprawa cywilna, którą wytoczą fir-
mie poszkodowani pacjenci będzie prosta.

Komisji ds. błędów lekarskich przy woje-
wodzie Pan nie poleca? Za zakażenie
wzw typu C, zgodnie z ustawą, należy się
pacjentowi 100 tys. zł.
Kwota odszkodowania nie jest w tym przy-
padku tak ważna jak forma uznania winy
i odpowiedzialności placówki, która podej-
rzewana jest o zakażenie pacjentów. Pie-
niądze mogą wystarczyć lub nie na jedno
leczenie skutków zakażenia wirusem wzw
typu C, które może okazać się nieskutecz-
ne. Natomiast, jeśli firma, która zakaziła
pacjentów zostanie uznana winną, będzie
też odpowiedzialna za poniesienie wszel-
kich kosztów ich leczenia, także w przysz-
łości. Również terapii nieskutecznych, ale
poprawiających jakość życia, powstrzymu-
jących namnażanie się wirusa czy chronią-
cych przed marskością czy np. nowotwo-
rem itd. W takim przypadku koszty kolej-
nych kuracji będą dużo wyższe niż te 100
tysięcy złotych. Natomiast pacjent nie
będzie miał problemów, by uzyskać kolejne
kwoty odszkodowania od firmy pozwanej.
Należy więc w pozwie lub ugodzie przede
wszystkim zażądać poniesienia wszelkich
kosztów leczenia w przyszłości. Jeśli pod-
miot winny zgodzi się na taki zapis w ugo-
dzie, to poszkodowany pacjent może to
zaakceptować. W sprawie cywilnej sąd
będzie rozpatrywał straty u zakażonego
w tym konkretnym momencie, nie będzie
wybiegał w przyszłość, w której wirus
może doprowadzić u chorego do rozwoju
marskości czy pierwotnego raka wątroby.
Jeżeli pacjent w wyniku zakażenia dostał

marskości to są to poważne zmiany, duże
szkody i wyższe odszkodowanie. Jeśli nato-
miast ma tylko przeciwciała anty HCV, to
wtedy to odszkodowanie mogłoby być
mniejsze.
Tymczasem wchodzą do leczenia nowe
terapie, trzylekowe, w których tylko jeden
nowy lek kosztuje 124 tysiące złotych.
A tacy pacjenci będą może wymagali kolej-
nych badań diagnostycznych, leczenia
pomocniczego, które nie kosztuje więcej
niż 200-300 zł maksymalnie, ale jednak
będzie stanowić comiesięczny wydatek.
Za cały rok będzie to już 3600 zł, po latach
dziesięciu już 36 tys. zł. Tak więc placówka,
która pacjentów zakaziła powinna te
wszystkie koszty ponieść. Należy przyjąć,
że wyleczyć się dwoma dostępnymi dziś
lekami ma przecież tylko połowa osób
zakażonych.

O co jeszcze powinni zadbać zakażeni?
Pacjenci o których mówimy, powinni
przejść szczegółowe badania diagnostycz-
ne, by mieć jak najwięcej danych o stanie
swego zdrowia i jego uszkodzenia. Biopsję
wątroby, fibroskan, poziom wiremii itd.

Placówka pozwana będzie się bronić...
Oczywiście, będzie starała się wykazać, że
część tych pacjentów została zakażona
wirusem wzw typu C w zupełnie innym
miejscu - w szpitalu, gdzie dana osoba
była wcześniej operowana, podczas prze-
toczenia krwi, wykonywania sobie tatua-
żu czy też u manicurzystki czy dentysty.
Nie ma badań, które są w stanie to roz-
strzygnąć, mogą jedynie wykazać, czy
zakażenie jest świeże czy też doszło
do niego dawno i to tylko w przybliżeniu.
Tak więc w przypadku sprawy sądowej nie
ma się stuprocentowej pewności, że się
wygra. W tej konkretnej, gdańskiej sytua-
cji i przy pozwie zbiorowym na pewno
będzie dużo łatwiej niż w pojedynczych
przypadkach. Podkreślam jednak - jeśli
ewentualna propozycja ugody będzie
zawierać zobowiązanie się pozwanego
do poniesienia wszelkich kosztów lecze-
nia w przyszłości, to warto się nad tym
zastanowić.
Rozmawiała JolantaGromadzka-
Anzelewicz
j.gromadzka@prasa.gda.pl

Film Ryszarda Bugajskiego, októrym
teraz głośno (i słusznie, bo tego jest
wart), ma efektowny, aczkolwiek,
moim zdaniem, nie najlepiej odda-
jący jego przesłanie tytuł. „Układ
zamknięty” brzmi dobrze i rozu-
miem, o co chodziło twórcom. Rzecz

jest bowiem o zmowie przestępczej grupki funkcjo-
nariuszy państwowych. To hermetyczny, zamknięty
krąg, który niszczy uczciwych przedsiębiorców. Ko-
jarzy się też ze złowrogim „układem”, który zdaniem
PiS i Radia Maryja, rządzi Polską na jej zgubę. To sko-
jarzenie jest, stwierdzam to po obejrzeniu filmu,
błędne. Pomijam okres, w którym przedstawione zda-
rzenia miały naprawdę miejsce. Nie wydaje mi się to
ważne. Takie układy mogły powstawać właściwie
w każdych okolicznościach politycznych.

Korupcja i łajdactwa władzy zdarzają się wszędzie.
I pełno jest filmów o draniach sędziach, draniach pro-
kuratorach, draniach politykach, draniach policjan-
tach. Chyba najwięcej amerykańskich, z „Erin
Brockovich” na czele. W nawet najlepiej funkcjonują-
cych demokracjach takie historie się zdarzają. Co różni
zatem „Układ zamknięty” od większości amerykań-
skich filmów opisujących takie przypadki?

Film Bugajskiego nie kończy się happy endem. Tzn.
sprawiedliwość niby triumfuje, oskarżeni zostają
uniewinnieni, wychodzą z więzienia, dostają odszko-
dowanie. Tyle że odszkodowanie jest nikczemnie ni-

skie. Nijak się ma do poniesionych strat moralnych, fi-
zycznych i finansowych. Jest tak niskie, że trudno mi
sobie wyobrazić, jak czuł się sędzia, gdy ogłaszał jej
wysokość. I to jest jedna strona niby-sprawiedliwości.
Druga, równie ważna, a może nawet ważniejsza (nie
dla poszkodowanych, ale dla zdrowia całego systemu),
to fakt, że winni całej tej afery prokuratorzy nie tylko
nie ponieśli kary, ale nawet awansowali. W amerykań-
skich klasykach tacy „bohaterowie” odchodzą niemal
zawsze w niesławie. Nawet jeżeli nie siedzą, nawet je-
żeli nie stają przed sądami. Nie ma dla nich miejsca
w polityce, w instytucjach publicznych. U nas „układ”
nie został „zamknięty” ani odsunięty.

Ponieważ jest to historia oparta na faktach, tym bar-
dziej nie rozumiem odmowy dofinansowania produk-
cji przez państwową agendę. Smutne, bo to oznacza,
że nie ma u nas, nie tylko w środowisku prokuratorów,
adwokatów, mechanizmów i woli samooczyszczenia.
Nie ma ich także w wielu innych sferach działalności
państwa. Dlatego właśnie, biorąc pod uwagę również
kontekst jego powstawania, film robi takie wrażenie.
Jest mocny z tego powodu, a nie tylko dlatego że jest
bardzo sprawnie zrobiony i świetnie zagrany.

Na pokazie zwróciłem uwagę na jedną, pozornie
drobną, usterkę. Pod koniec filmu jest scena, w której
duński biznesmen proponuje uwolnionym z więzie-
nia Polakom pracę w swojej firmie na kierowniczych
stanowiskach. Dialog toczy się po angielsku, tłuma-
czenia pokazuje się w postaci napisów. Poza krótkim
fragmentem, który przetłumaczony nie został (przy-
padkowo? celowo?). Duńczyk mówi (mniej więcej, bo
nie przytoczę tego fragmentu dosłownie): „Będziecie
pracować w mojej firmie w Danii. W Danii, bo tam ta-
kie działania, jak wasze, traktowane są jako przedsię-
biorcze, a nie przestępcze”. Niektórzy widzowie, po-
dobnie jak ja, zdziwili się bardzo, nie widząc tłuma-
czenia. A to jest bardzo smutna konkluzja, ale bardzo
istotna. Skorumpowani prokuratorzy, rzucając oskar-
żenia przeciw ludziom majętnym, którzy się wybili -
trafili na podatny grunt. Opinia publiczna w Polsce ta-
kich nie lubi. Nie chcę przez to powiedzieć, że lubi nie-
uczciwych funkcjonariuszy. Przypominam tylko, że
konstatacje typu: przecież uczciwie do takiego ma-
jątku nie można dojść, znajdują w Polsce bardzo wielu
zwolenników.

Układ
niezamknięty

MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJB BBBB Zarejestruj się na www.dziennikbaltycki.pl/piano

Sto tysięcy to za mało
Czego powinni się domagać pacjenci zarażeni w szpitalu żółtaczką

PiotrDominiak,ekonomista

Rejsy po gospodarce

Skorumpowaniprokuratorzy,
rzucającoskarżeniaprzeciw
ludziom,którzysięwybili -
trafili napodatnygrunt

Siedziałem w domu i tak
nagle, ni stąd ni zowąd,
rozmarzyłem się. Wyo-
braziłem sobie Kraków
wzimie2022roku, śnieg
skrzący się w świetle
ulicznych lamp, roze-
śmianychludziiodświęt-
nie przystrojony stadion

Wisły,perłęnowoczesnejarchitektury,wyszy-
kowany na otwarcie zimowych igrzysk olim-
pijskich. Jeszcze mocniej zacisnąłem powieki,
żeby go lepiej dojrzeć. Duma tak mnie wew-
nętrznie rozparła, że aż otworzyłem oczy.
Ocholera,poszło0,5wiśniówki.

Natrzeźwomyślę,niestety,bardziejpragma-
tycznie. Krzesanie u mnie olimpijskiego entu-
zjazmu idzie więc bardzo opornie, a uścisk
dłonipremierówPolskiiSłowacji,pieczętujący
współpracę w staraniach o igrzyska - a więc
i samą ideę - nie jest w stanie wywołać euforii.
Wrodzona podejrzliwość podpowiada mi, że
koszt walki o prawo organizacji tej imprezy,
a potem ewentualnych skutków zwycięskiej

kampanii, kalkulowany jest inaczej niż każdy
sądzi.Niepolegaon,copodpowiadałbyrozsą-
dek,nadodawaniudosiebiekwotpotrzebnych
na promocję oferty i konieczne inwestycje,
apotemskonfrontowaniuichzmożliwościami
finansowymi państwa. Gdyby tak było, nikt
przyzdrowychzmysłachzmotykąnaigrzyska
bysięnierzucił.Niezrosnącymdługiempub-
licznym, potencjalnie źle oszacowanym defi-
cytembudżetowym,ryzykiemrecesjinakarku.
Wychodziwięcnato,żeolimpijskaideapomy-
ślanajestjakośrodekprzeciwbólowynatrudne
czasydlanaroduiwzmagającysondażowąpo-
tencjędlarządu.Erzatcdobrobytu.

Im bardziej nas przekonują, że ten projekt
ma sens, to ja tym mniej w nim tego sensu do-
strzegam.Obiektywnierzeczbiorąc,nadziśna-
szaofertawyglądabeznadziejnie.Zarzuconym
zułańskąfantazjąhaśle:„zróbmyto,będziefaj-
nie” nie kryje się żadna szersza wizja. Taka jak
np.ulondyńczyków,którzyprzyokazjiletnich
igrzyskzrewitalizowalicałądzielnicęStradford.
My robimy to po polsku: trzeba wybudować
halę do łyżwiarstwa szybkiego? Aha, no to
gdzieśjąpostawimy.Torbobslejowy?Znajdzie
sięmiejsce.Otym,żeznaszegopunktuwidze-

nia obie te inwestycje są zupełnie bezsen-
sowne, już nikt nie wspomina. Zło konieczne,
za które zapłacimy kilkaset milionów złotych.
Poza tym co to za igrzyska, jeśli w ich centrum
- w tym wypadku w Krakowie - organizowano
by tylko zawody w łyżwiarstwie figurowym,
szybkim,short-trackuicurlingu.Wszystko,co
najważniejszeodbywałobysięodstudo180km
napołudnie.

Słowakomsięniedziwię.Niedość,żetomy
bierzemy ich na barana, to oni jeszcze, pozba-
wieniciężaruodpowiedzialnościgłównegoor-
ganizatora, wezmą najbardziej popularne zi-
mowedyscypliny:narciarstwoalpejskie(zko-
nieczności, u nas nie ma odpowiednich
stoków) i hokej na lodzie. Stację narciarską
w Jasnej mają w zasadzie gotową, nowe hale
do hokeja, ich narodowego sportu, też się nie
zmarnują.Czystyzysk,zwłaszcza,żetodonich
kibice będą walić drzwiami i oknami, a nie na
curlingdoKrakowa.Mydamymarkęiparęmi-
liardówdolarów,azarobiąSłowacy.

Dlatego po cichu liczę, że MKOl uwali nasz
wniosekodrazuinieprzyjmieaplikacji.Zaosz-
czędzilibyśmywtedytaknaokoze150mlnzło-
tychpotrzebnychnapromocjękandydatury.

PrzemekFranczak,GazetaKrakowska

Polska rusza z motyką na igrzyska


