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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Na jednej z konferencji prasowych w ostatnich dniach minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził: 

„Jeżeli oddzielilibyśmy Śląsk i zakażenia koronawirusem w kopalniach od przebiegu epidemii w Polsce, to 

mielibyśmy już tendencję spadkową”. 

Słowa te wywołały wiele negatywnych emocji i zachowań skierowanych nie tylko do górników i ich ro-

dzin, ale też do całego regionu i jego mieszkańców. Pojawiające się w mediach społecznościowych komenta-

rze są pełne wrogości i złych emocji. Nawołują do niepożądanych zachowań. Wzrost liczby zakażonych 

i pojawienie się ognisk choroby w kilku śląskich kopalniach to z pewnością przykry fakt, ale musimy też 

wziąć pod uwagę inny fakt, a mianowicie dużą liczbę wykonanych testów. Do tej pory w żadnej grupie za-

wodowej, mimo licznych próśb, apeli, wskazań autorytetów, by takowe robić chociażby wśród medyków, 

tego nie zrobiono. Być może okazałoby się, że liczba zakażonych w innych grupach zawodowych, w innych 

regionach jest podobna.  

Według ekspertów temat koronawirusa w branży górniczej długo bagatelizowano, a górników nie badano, 

mimo że ze względu na specyfikę pracy pod ziemią dość łatwo tu o zakażenie. Stąd obecne problemy. Czy 

należy zatem piętnować i szukać winnych wśród ofiar koronawirusa? Czy może znów ‒ jak to miało miejsce 

w przypadku oskarżeń personelu medycznego, kiedy to mówiono o lekceważeniu procedur przez medyków, 

co miało powodować wzrost liczby zakażeń wśród nich ‒ mamy do czynienia tylko z rzucaniem oskarżeń? 

Trudności, a mamy z nimi do czynienia od połowy marca, wywołane epidemią powodują strach, wywołują 

obawy o przyszłość, o stan zdrowia, o pracę. Zakażenie ten strach potęguje. Boimy się nie tylko o siebie. 

Boimy się o rodzinę, z którą mieszkamy. Boimy się o osoby, z którymi mieliśmy kontakt, czy nie doszło do 

zakażenia. Wypłaszczanie krzywej zachorowań jest zasadne, ale szukanie winnych wśród zakażonych już nie. 

Takie piętnowanie nie powinno mieć miejsca. 

Halina Bieda 


