Warszawa, 20 lipca 2021 r.

Apel w sprawie szczepień (COVID-19)
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zwraca się z Apelem do Wszystkich osób, które się
jeszcze NIE ZASZCZEPIŁY przeciw COVID-19 - ZRÓBCIE TO JAK NAJSZYBCIEJ!
Globalna pandemia COVID-19 dotknęła nas Wszystkich bez względu na wiek, narodowość
czy wykonywany zawód. Wymusiła radykalne zmiany w sposobie codziennego
funkcjonowania.
Przyszło lato wraz z którym, tak jak i w zeszłym roku, spadła ilość zakażeń i zgonów. Latem
2020 roku słyszeliśmy od rządzących, że pandemii już nie ma, nie ma się czego bać.
Rzeczywistość okazała się brutalna. Przyszła jesień i zima, a wraz z nią ze zdwojoną siłą
wróciła liczba zachorowań i, co najgorsze, liczba zgonów.
Statystycznie w Polsce rodzi się i umiera około 1% obywateli rocznie, co daje nam około
1041 zgonów dziennie. W okresie od początku października 2020 r, kiedy pandemia zaczęła
przybierać ponownie na sile, do końca maja 2021 r, kiedy pandemia postanowiła nas
„pożegnać”, zmarło 128 629 polskich obywateli, co daje średnio 1577 zgonów dziennie,
tj. wzrost ponad 50 procentowy.
Jestem przekonany, że gdyby szczepionka była dostępna jesienią 2020 roku, to ludzie
ustawialiby się w kilometrowe kolejki, aby się zaszczepić.
Jest lato 2021 r. i tylko ludzie nieodpowiedzialni wierzą, że pandemia już się skończyła.
Muszę ICH rozczarować, NIE, NIE SKOŃCZYŁA SIĘ.
Pozostaje tylko pytanie: kiedy i z jaką siłą wróci?
Oby nie okazały się prorocze słowa Jana Kochanowskiego, polskiego poety doby renesansu,
zapisane w ostatnim fragmencie Pieśni V, Ksiąg Wtórych:
Cieszy mię ten rym: „Polak mądr po szkodzie”,
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.
W tym momencie, słowa kieruję do osób niezaszczepionych: pomyślcie o swoich bliskich,
których kochacie i z pewnością ONI WAS KOCHAJĄ: dlaczego im to robicie, dlaczego nie
chcecie zestarzeć się z nimi, dlaczego nie chcecie gościć ich na swoich imieninach
czy urodzinach? Dlaczego mają oni przynosić kwiaty w te tak ważne dla WAS dni na
WASZE GROBY?

Zaszczepcie się jak najszybciej – MY MAMY CO ROBIĆ!
Krzysztof Wolicki
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
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