
Ukazuje się od 1884 roku

Pani Zofia z Łodzi ma żółtaczkę typu C
(HVC).Wobawieprzedmarskościąwą-
trobylubnowotworem,doktóregopro-
wadziwirus,zdecydowałasięnaekspe-
rymentalną terapię nowym lekiem
w łódzkim szpitalu im. Biegańskiego.
Przeklina dzień, w którym podpisała
zgodę na udział w testowaniu leku.
Ceną za próbę ratowania wątroby jest
pogorszenie słuchu i obniżona odpor-
ność.Niemaszansnaodszkodowanie,
bopodpisałatzw.formularzświadomej
zgody.

Wczoraj, gdy usłyszała o śmierci co
najmniej12argentyńskichdzieci,które
brałyudziałwtestachszczepionkiprze-
ciwpneumokokom,niemogłazapano-
waćnadnerwami.Boisię,żeujawniąsię
inne skutki uboczne leku, który przyj-
muje.

bŁódzkiszpital im.
Biegańskiegotestuje
nowoczesneleki

bPacjencibojąsię,bo
zaobserwowaliskutki
ubocznepreparatu
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– Byłam przerażona, kiedy zdiagno-
zowano u mnie groźny dla życia wirus
typu C. Dowiedziałam się, że na lecze-
nierefundowaneprzezNFZmogęcze-
kać wiele miesięcy. A dla mnie każdy
dzieńsięliczy.Kiedyusłyszałam,żeroz-
poczynasięeksperymentalneleczenie
preparatem najnowszej generacji, po-
czułam, że dostałam szansę. Lekarz
prowadzący wspominał, że mogą być
uboczneskutkitejterapiiipodałmifor-
mularzświadomejzgody.Dokumentli-
czył ponad sto stron. Podpisałam. A te-
raz mam za swoje – opowiada pani Zo-
fia. – Na szczęście stan mojej
uszkodzonej wirusem wątroby się nie
pogarsza.

W programie bierze udział jeszcze
ok. 200 innych osób. Dr Zbigniew
Bednarkiewicz, zastępca dyrektora ds.
lecznictwa Wojewódzkiego Specjali-
stycznego Szpitala im. Biegańskiego
w Łodzi, uspokaja, że u pacjentów nie
zauważono niepokojących objawów.

– Umowy z producentami leków są
korzystne dla szpitala, a pacjenci mają
dostęp do najnowszych specyfików
i metod leczenia. Badania i analizy kli-
niczne pozwalają również na wczesne
wykrycieewentualnychdziałańubocz-
nych preparatu. Lekarze odpowie-
dzialnizabadaniaskrupulatniezapisują
wszystkiespostrzeżeniaiprzekazująje
organizacjomnadzorującymorazagen-
domUniiEuropejskiej,dopuszczającym
leki do sprzedaży – mówi.
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Pieniędzy na leczenie osób cho-
rych na żółtaczkę typu B i C jest
o połowę za mało. W Łodzi nie-
którzypacjencisązapisywanido-
piero na 2009 rok, w Poznaniu
muszączekaćok.3lat,awniektó-
rych szpitalach na Dolnym Ślą-
skuaż13 lat.Dlawieluchorychto
wyrok śmierci. Dlatego decydują
się na udział w eksperymental-
nymleczeniupreparatami,które

nie trafiły jeszcze do aptek. Pod-
pisali zgodę na leczenie, ale są
przerażeni, bo zaczęli obserwo-
wać u siebie skutki uboczne.

Pani Zofia z Łodzi ma żół-
taczkę typu C (HVC). Zdecydo-
wała się na kurację nowym le-
kiemwszpitaluim.Biegańskiego.
Teraz,jaktwierdzi,wątrobasięre-
generuje, ale pogorszył się jej
słuch i odporność. Nie ma szans
naodszkodowanie,boprzedroz-
poczęciemkuracji podpisałatzw.
formularz świadomej zgody. In-
nympacjentem,któryteżzdecy-
dował się na testowanie leku jest
pan Jan. Mówi, że przyjechał
z podskierniewickiej wsi. – Nic
nie słyszę. Głośniej – wrzeszczy.
– Podpisałem zgodę na ekspery-
ment, nie chciałem czekać w ko-
lejce. Prawie ogłuchłem, ale bez
słuchu mogę żyć, a z marskością

wątroby długo nie pociągnę
– macha ręką.

Formularzy świadomej zgody
prawie nikt do końca nie czyta.
Kancelarie adwokackie za przej-
rzenie takiego dokumentu żą-
dają ok. 1500 zł.

W programie prowadzonym
przez szpital im. Biegańskiego
bierze udział około 200 innych
osób. „Zwykli” chorzy muszą
czekać na kurację. Najpilniejsze
przypadki są kwalifikowane
doleczeniawciągu2–3miesięcy.

– To i tak zbyt długo. Trudno
się dziwić tym, którzy decydują
się na nowatorskie kuracje
– mówi Jarosław Chojnacki ze
StowarzyszeniaPomocyChorym
z HVC „Prometeusze”. – Na le-
czeniewirusatypuBiC przezna-
czonowtymroku50mlnzł.Żeby
rozładować kolejki, potrzeba
drugie tyle. W maju napisaliśmy
do prezydenta RP, premiera, Mi-
nisterstwa Zdrowia, NFZ i GIS.
Nikt nie odpowiedział.

Dr Zbigniew Bednarkiewicz,
zastępca dyr. ds. lecznictwa Wo-
jewódzkiego Specjalistycznego
Szpitalaim.BiegańskiegowŁodzi,
mówi, że u pacjentów biorących
udziałweksperymencieniezau-
ważononiepokojącychobjawów.

– Umowy z producentami le-
ków są korzystne dla szpitala,
a pacjenci mają dostęp do naj-
nowszychspecyfikówimetodle-
czenia.Badaniaklinicznepozwa-
lają również na wczesne wykry-

cie ewentualnych działań
ubocznychpreparatu–mówi.Nie
ujawnia, jaka firma jest produ-
centem preparatu testowanego
na chorych z HVC, jaka kwota
przeznaczona na badanie trafia
do kieszeni lekarzy. W szpitalu
prowadzonych jest 15 progra-
mów badawczych, m.in. leków
stosowanych w dermatologii,
kardiologii i internie.

– Sytuacja pacjentów chorych
na żółtaczkę jest w Polsce zła
–mówiWitoldSzmigielski,wice-
przewodniczącyStowarzyszenia
Obrony Praw Pacjentów „Pri-
mum non Nocere”. – Aż 80 proc.
poszkodowanych, którzy do nas
trafiają, to ofiary zakażeń wew-
nątrzszpitalnych – mówi Szmi-
gielski i dodaje, że w sprawie
zwiększenianakładów nalecze-
nie będzie rozmawiał z szefem

łódzkiego NFZ.
Szpitalim.BiegańskiegowŁo-

dzi nie jest jedynym, w którym
testuje się nowe preparaty. Szpi-
talim.KopernikawŁodziprowa-
dzibadaniaklinicznem.in.leków
onkologicznych. Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
„Zadębie” w Skierniewicach
bierze udział w badaniach firmy
Cogentus Pharmaceuticals.
Wbadaniachprzeprowadzonych
na całym świecie na kilku tysią-
cach pacjentów bierze udział

czworo podopiecznych tej przy-
chodni. Cociekawe,pierwszypa-
cjent ze wszczepionym stentem
(sprężynką udrożniającą naczy-
nia krwionośne), który wszedł
doprogramu,to65-letnilekarzze
Skierniewic.Badaniarozpoczęły
się w USA w styczniu 2008 r.

–Chorzypołykajątabletkiza-
pobiegającepowstawaniuskrze-
plin w naczyniach krwionoś-
nych, które jednocześnie mają
w składzie lek osłaniający błonę
śluzowążołądka.Podczasekspe-
rymentu okazało się, że leki za-
pobiegające skrzeplinom mogą
prowadzić do choroby wrzodo-
wej żołądka. Dlatego producent
pomyślał, aby połączyć dwa pre-
paratywjednym.Niktnarazienie
narzeka – twierdzi doktor Grze-
gorz Kania, dyrektor NZOZ
„Zadębie” w Skierniewicach.

bŁódzkiszpital
im.Biegańskiego
testujenoweleki

bPacjencibojąsię
skutków
ubocznychterapii

Dr Grzegorz Kania zaproponował 4 pacjentom nowatorską kurację w ramach światowych badań

Łęczycka historia Frasyniuka

W Łęczycy rozpoczęły się
w weekend zdjęcia do najnow-
szego filmu biograficznego
o Władysławie Frasyniuku.
Produkcję dla kanału
Discovery TVN Historia przy-
gotowuje dokumentalista An-
drzej Titkow. W roli głównej
występuje osobiście bohater.

Frasyniuk przyjechał do
Łęczycy z ekipą studia filmo-
wego „TAK”. Na spotkanie zna-
nemu działaczowi opozycji
z lat PRL wyszli dwaj emeryto-
wani strażnicy więzienni, któ-
rzy dobrze go pamiętają. Frasy-
niuk był przejęty wizytą
w murach dawnego zakładu
karnego, w którym w latach
1982–1986 przebywał aż cztery
razy. Usiadł ze strażnikami
przy stole, zaczęli wspominać
dawne czasy. Rozmawiali
o ciasnych celach, spacerniaku
i kolegach Frasyniuka. Ich
spotkanie było cały czas filmo-
wane.

– Władek był charakterny.
Miał swoje zdanie i swoje za-

sady – wspominali emeryto-
wani strażnicy Leszek Graczyk
i Jerzy Lewandowski. Obaj pra-
cowali w łęczyckim więzieniu,
gdy osadzono w nim Frasy-
niuka. Dokładnie pamiętają
cele, w których trzymano opo-

zycjonistę. Jeden z nich przy-
pomina sobie nawet frywolny
wierszyk, który Frasyniuk na-
pisał o naczelniku zakładu kar-
nego.

– To było ciężkie więzienie.
Za każdym razem trafiałem tu,

gdy w innym więzieniu na-
rozrabiałem. Ówczesne władze
mówiły nawet, że Łęczyca to je-
dyne miejsce, w którym można
zapanować nad Frasyniukiem
– opowiadał były opozycjoni-
sta.

Na placu dawnego więzienia
Frasyniuk wspominał: – O,
w tym miejscu wisiały prze-
piękne dzwonki, które było
słychać, gdy otwierano
bramkę. A tutaj był spacerniak,
tam siedziała dyrekcja.

Pobyt ekipy filmowej
w Łęczycy trwał ponad go-
dzinę. Inne sceny będą kręcone
w Warszawie. Film o Władysła-
wie Frasyniuku będzie można
obejrzeć pod koniec roku
w Discovery TVN Historia.

– Będzie to serial pięciu fil-
mów dokumentalnych pod
wspólnym tytułem „Sól ziemi”.
Opowiadać będą one o lu-
dziach zasłużonych, uczci-
wych, odważnych, którzy zro-
bili coś dobrego – mówi An-
drzej Titkow. Nie zdradza
jeszcze, kim będą bohaterowie
kolejnych odcinków.

JustynaSzymańska

Pacjencie,
proponujemy
eksperyment

MagdalenaHodak,masz

FO
T.
A
G
N
IE
S
Z
K
A
K
U
B
IK

Władysław Frasyniuk (od prawej) znów w budynku więzienia
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Jest nadzór nadnowatorskimi lekami

a Wojciech Łuszczyna,
rzecznik Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:
Zanim firmy farmaceutycz-
ne rozpoczną badania, musi
je m.in. zaakceptować Komi-
sja Bioetyki przy ministrze
zdrowia. Chorzy podpisują
dobrowolną, świadomą
zgodę. Tak dzieje się we

wszystkich krajach UE, Pol-
ska musi spełniać identycz-
ne warunki i podlega
takim samym
restrykcyjnym przepisom
testowania leków, jak inne
kraje Wspólnoty.
Wszystkie testy są rejestro-
wane. Obecnie w polskich
placówkach medycznych
jest realizowanych około
450 programów,

730 tys.Polaków
jest zakażonych
HVC.Aż 715 tys.
niewie, że są
nosicielami

PIECZYSKA,GM.WIERUSZÓW
Do tragicznego wypadku
doszło wczoraj krótko
przed godz. 17 na niestrzeżo-
nym przejeździe kolejowym
na przedmieściach
Wieruszowa. Dwaj mężczyźni
podróżujący samochodem seat
marbella wjechali wprost
pod pasażerski pociąg po-
spieszny relacji Szczecin-Kato-
wice. Po uderzeniu rozpę-
dzona lokomotywa jeszcze kil-
kadziesiąt metrów pchała auto,
które w końcu spadło z wyso-
kiego nasypu. Kilka minut póź-
niej na miejscu zjawili się ra-
townicy z wieruszowskiej
straży pożarnej i pogotowia.
Po wyważeniu drzwi auta le-
karz stwierdził zgon 78-let-
niego mieszkańca
Wieruszowa, pasażera rozbi-
tego samochodu. Kierowca,
66-letni mieszkaniec pobli-
skiej Klatki, który tracił i odzy-
skiwał przytomność, został
odwieziony do wieluńskiego
SP ZOZ.

Jak nas poinformowano
na izbie przyjęć szpitala
w Wieluniu, życiu rannego nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Po wykonaniu badania tomo-
grafem, ze złamaniami kości
trafił na oddział urazowo-orto-
pedyczny. Pacjent jest przy-
tomny, w stabilnym stanie.

– Obaj byli przemęczeni,
wracali do domu po kolejnej
wizycie w szpitalu w Sieradzu,
gdzie przebywa żona zmar-
łego – powiedział nam Broni-
sław Glądała, brat kierowcy.

Mieszkańcy Pieczysk po-
twierdzają, że na niestrzeżo-
nym przejeździe już wcześniej
dochodziło do wypadków.

– Przyczyną wypadków
na przejazdach bez zapór jest
najczęściej roztargnienie kie-
rowców lub kiepska widocz-
ność – mówi mł.asp. Radosław
Gwis z zespołu prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi. – Takie zdarzenia,
a w tym roku zanotowaliśmy
ich już kilka, kończą się zazwy-
czaj tragicznie. Cud, że ktoś
przeżył.

Kierowca cudem przeżył
w zderzeniu z pociągiem

MarekMikulski
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Dramat „Zimoszczaków”
Jako kilkudziesięcioletni czytelnik
„Dziennika Łódzkiego” zainspiro-
wany artykułem o „Służbie Polsce”,
chcę opisać dramat łódzkich liceali-
stów i „prawie” absolwentów Gim-
nazjum i Liceum A. Zimowskiego
w 1948 r., czyli równo 60 lat temu.

Kiedy w 1947 roku byliśmy w II
klasie liceum, w grudniu nagle
zamknięto nam szkołę (tuż
przed maturą) i rozpędzono
wszystkich uczniów do innych
szkół. Perfidnie, po kilku uczniów
do różnych szkół, aby większa
grupa nie miała złego, „reakcyjne-
go” wpływu na innych uczniów. Ja
byłem wtedy w II licealnej i przeka-
zano mnie z kilkoma kolegami
do XV gimnazjum na ul. Żerom-
skiego. Zdaliśmy tam maturę
i nagle na początku czerwca 1948 r.
otrzymaliśmy powołania do Służby
Polsce. Dziwne, ale otrzymali
powołania przede wszystkim „reak-
cjoniści” z Gimnazjum
Zimowskiego.

Nie pomogły żadne interwencje,
że ci uczniowie ok. 20 lipca będą
zdawać na wyższe uczelnie i muszą
się przygotować. Skrócono nam

tylko pobyt do 6 tygodni, aby móc
przyjechać na egzaminy.

Po całej dobie podróży przywie-
ziono nas bardzo głodnych
do ogromnego obozu na peryfe-
riach Szczecina. Rano dano nam
drelichowe mundury, podzielono
na grupy (drużyny). Nas po matu-
rze skoszarowano w jednej sali.
Było nas 11 osób. W całym obozie
było około 2 tys. junaków, prawie
wyłącznie prostaków. Gdzie i kiedy
mogli dokuczali nam, ludziom
wykształconym. Do garnka z zupą
wrzucali nam używane prezerwaty-
wy i inne nieczystości. Przydzielo-
no nam kaprala, który przedstawił
się: „Kozieł jezdem i wam pokażę
jak trzeba żyć i pracować dla kraju.
Za każde nieposłuszeństwo będzie
mycie sraczy”. No i zaczęło się:
pobudka 6 rano, 6.30 do 7 musztra
i gimnastyka – ostra, śniadanie
i wymarsz do pracy.

Nasza drużyna na piechotę szła
do portu, tam ładowano nas
do kutra, który wiózł nas pół godzi-
ny po Odrze aż do podwodnego
warsztatu zbudowanego przez
Niemców do remontowania łodzi

podwodnych. Praca była bardzo
ciężka, stojąc do pasa w wodzie
demontowaliśmy rury i urządzenia
stoczni remontowej. O 17 zaczęli-
śmy odpływać do obozu, o 18 była
obiadokolacja, potem godzina
przerwy, a od godz. 20 zaczęło się
wychowanie polityczne. Byliśmy
tak zmęczeni, że połowa spała lub
drzemała. Wtedy dowódca obozu
wezwał naszą jedenastkę na „dywa-
nik” i powiedział, że nasze zacho-
wanie jest obserwowane i opinie
o naszym zachowaniu i jakości
wykonywanej pracy będą przesłane
do uczelni, do których chcemy zda-
wać. Wtedy padł na nas blady
strach i zaczęliśmy pracować jak
szaleni. Tak, że nawet na apelu
wyczytano moje nazwisko jak przo-
downika pracy!!! Moi koledzy (ci,
którzy jeszcze żyją) mgr inż. Maciej
Kalisz i mgr Zdzisław Pawlicki robili
też co mogli, aby „zarobić”
na dobrą opinię.

Życie w koszarach było straszne.
Liczyliśmy dni, kiedy się będzie
można stąd wyrwać. Ja pisałem
do mamy rozpaczliwe listy i pomo-
gło. Mama przyjechała 2 tygodnie
przed końcem służby, dała w łapę

dowódcy obozu, który zwolnił mnie
przed czasem do domu. Jedno było
dobre: opinia o moim przodowni-
ctwie pracy znalazła się na stole
egzaminatorów.
Andrzej Tomaszewski, inżynier
mechanik zŁodzi, lat 78

Więcej światła!
Jazda na światłach to nie wymysł
polskich polityków, lecz rekomen-
dacja Komisji Europejskiej. Według
badań, wprowadzenie tego obo-
wiązku zmniejsza o 20% ilość zabi-
tych na drogach i o 1/3 ilość wypad-
ków z udziałem motocyklistów.
Oprócz Polski obowiązek jazdy
na światłach przez cały rok od lat
stosują takie kraje jak Dania, Fin-
landia, Norwegia, Szwecja, Estonia,
Słowenia, oraz Węgry i Włochy.
Niebawem wprowadzą go Holen-
drzy. Poprawę widoczności podczas
jazdy na światłach potwierdza
także ostatni raport austriackiego
Federalnego Ministerstwa ds. Tran-
sportu, Innowacji i Technologii.
Z raportu wynika, że jazda z włą-
czonymi światłami w ciągu dnia
zwiększa bezpieczeństwo w ruchu
drogowym w następujących warun-

kach: bezpośrednie mijanie się
pojazdów (ruch dwustronny), duża
ilość niebezkolizyjnych skrętów
w lewo i słaby kontrast/niewyraźne
tło. Średnia liczba spojrzeń bada-
nych kierowców była przy włączo-
nych światłach wyższa o ok. 6-16%,
a czas ich reakcji zmniejszył się
od 0,1 do 0,3 sek! W Polsce piesi
stanowią niemal 1/3 wszystkich
ofiar śmiertelnych wypadków dro-
gowych. Dla nich włączone światła
to często jedyna szansa na przeży-
cie. Trzeba naprawdę złej woli
wszystkich protestujących przeciw
obowiązkowi, aby nie uwzględniać
faktu, że na poziom bezpieczeń-
stwa drogowego wpływa bardzo
wiele czynników (w największym
skrócie: człowiek, infrastruktura
i pojazd). A na często podnoszony
zarzut, że wprowadzenie świateł
(czyli bezpieczeństwo) kosztuje,
wystarczy wspomnieć, że koszt
ofiar wypadków drogowych rocznie
szacuje się w Polsce na ok. 40 mld
PLN, czyli prawie tyle, ile ma
do dyspozycji NFZ.
DrEwaŁabno-Falęcka, prezes
PartnerstwadlaBezpieczeństwa
Drogowego

Listy

Z prof. Januszem
Wasiakiem, przewod-
niczącym komisji
etyki w Okręgowej
Izbie Lekarskiej
w Łodzi, rozmawia
Joanna Leszczyńska

Jedna z pacjentek, która
zgodziła się na testowanie
nowego leki na żółtaczkę
typu „C” prawie nie słyszy,
ma zapalenie oskrzeli
i wysypkę. Zdecydowała się
na eksperyment, gdyż nie

chciała miesiącami czekać
na leczenie refundowane
przez NFZ. Czy to etyczna
metoda terapii?
Wątpliwości etyczne należy
mieć co do ludzi, którzy
rządzą naszą służbą
zdrowia. To, że ktoś musi
czekać miesiącami, a nawet
latami na leczenie
zafundował nam rząd. To nie
jest wina lekarzy.
Na nieszczęście dla tej chorej
znany i przyjęty sposób
leczenia jest dla niej
nieosiągalny. Skoro wobec

tej pani nie można
zastosować właściwego
leczenia, idzie do byle kogo,
kto jej zaproponuje
jakiekolwiek leczenie.

To leczenie nie odbywa się
u byle kogo, ale w szpitalu
im. Biegańskiego w Łodzi...
W każdym człowieku,
któremu w takiej sytuacji
nawet wątpliwi badacze
zaproponują leczenie,
wyzwala się reakcja
obronna. Tą reakcją jest
zgoda na leczenie, którego
nikt nigdy nie sprawdzi co
do skuteczności.
Na przykład jeśli
człowiekowi choremu
na raka, któremu w pewnym

wieku odmawia się
chemioterapii, bo się nie
opłaca, zaproponuje się
cokolwiek, to on się
na wszystko zgodzi.

Pacjentce, o której mowa,
dano umowę z informacją,
że mogą wystąpić nega-
tywne skutki leczenia, ale
umowa liczy sto stron
i łatwo to przeoczyć.
Tymczasem, zgodnie z d

yrektywami unijnymi,
pacjenci muszą mieć pełną
świadomość, że testując
nowy lek, ryzykują zdrowie.
Czy w ogóle do pacjentów
dociera informacja, że
testowanie może mieć

negatywny wpływ na jego
zdrowie?
Myślę, że nie zawsze. Badacz,
który wprowadza ludzi
do programu badawczego
powinien uprzedzić chorych
wyraźnie o negatywnych
skutkach eksperymentu, ale
zamiast tego daje się taką
stustronicową umowę, którą
chory podpisuje, bo
alternatywą jest zero, jakie
mu służba zdrowia może
zaoferować. Prowadziłem
kiedyś badania, dotyczące
skuteczności leków,
działających obniżająco
na krzepliwość krwi.
Zgodziłem się tylko na taki
system badań, który
jednocześnie gwarantuje
mojemu choremu leczenie,
które się normalnie stosuje
w tej chorobie. Nie może być
podejmowane badanie
kliniczne nad lekiem, kiedy
się człowieka w ogóle
pozbawia leczenia. Wynik
badania nad danym lekiem
należy przecież porównać
z innym stosowanym
lekiem.

Chory zgodzi się na każdy
eksperyment medyczny

Wątpliwości etyczne należy mieć do ludzi, którzy rządzą naszą służbą zdrowia
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PiSwkapturze
Ku-Klux-Klanu

Badacz powinien
wyraźnie uprzedzić
chorych o negatywnych
skutkach swojego
eksperymentu

napieralski.blog.onet.pl
Projekt ustawy medialnej wyląduje
tam, gdzie jego miejsce. W koszu
na śmieci. SLD nie przyłoży ręki
do odrzucenia weta.

girzyński.blog.onet.pl
Przyznać się do tego, że się jest zwo-
lennikiem PiS w Trójmieście, to pra-
wie jak samotnie wyjść wieczorem
na ulice nowojorskiego Harlemu
w kapturze Ku-Klux-Klanu.

ryszardczarnecki.blog.onet.pl
Sarkozy nie saper – myli się częś-
ciej. Mam nadzieję, że do wizyty
prezydenta Kaczyńskiego przygotu-
je się lepiej niż do swojego wystą-
pienia w europarlamencie.

wierzejski.blog.onet.pl
Skąd ta fałszywa alternatywa: albo
dziecko będzie uświadamiane
przez internet, albo przez szkołę?

masin.blog.onet.pl
Sarkozy to chyba nie jest najlepsza
osoba do nauczania zasad moral-
nych. Trzy żony to – jak na katolika
(a za takiego się uważa) – wystar-
czający powód, żeby oblać egzamin
z moralności.

senyszyn.blog.onet.pl
Nie dość, że w szkole jest
katolicka religia, będzie jeszcze
katolicka etyka.
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