
Wierzy w Boga, nie wierzy w pandemię 

 

Niemal co piąty Polak (17 proc.) nie wierzy w epidemię koronawirusa i jest zdania, że to tylko 

wymysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych. W Chrzanowie takich osób też nie brakuje. 

Wśród nich jest lokalny polityk – członek PiS, radny miejski, a także wicedyrektor wydziału 

edukacji w starostwie – Paweł Szczypta. 

Te racje wygłasza samorządowiec i urzędnik z dyplomem magistra ochrony środowiska, z 

ukończonym kursem bioenergoterapeuty oraz z legitymacją PiS w kieszeni, która – co sugerują 

niektórzy – bardzo pomogła w uzyskaniu posady w starostwie jeszcze za poprzedniej kadencji. To 

wtedy stworzono tam naprędce stanowisko wicedyrektora wydziału edukacji. 47-letni Paweł 

Szczypta nie ukrywa swych poglądów. Ten kawaler gustujący w podróżach, o czym świadczy jego 

aktywność na portalu społecznościowym i licznie zamieszczane tam zdjęcia z różnych zakątków 

Polski i Europy, ma wyrobiony pogląd na temat pandemii koronawirusa. Jest tak zwanym 

koronasceptykiem.  

"Przejechałem turystycznie pół Europy, zrobiłem 65 tys. km w tym roku. Włochy w czasie 

pandemii i inne kraje. Mam swoją ocenę sytuacji" – napisał na profilu facebookowym "Przełomu", 

komentując jeden z postów. 

Inne jego posty są takie: "Maseczki używam jedynie w miejscach publicznych, chociaż uważam, że 

przed niczym nie chroni", "Nie robić testów, to covid sam zniknie. Testy są niewiarygodne", "Jakoś 

innych chorób nie ma już, bo zastąpiono wszystko jedną - covidem", "Zaraz się okaże, że przed 

świętami wirus zniknie, bo wtedy największą kasę można zarobić na świętach". 

Wyłania się z nich obraz antyCOVID-owca i antyszczepionkowca, a także samorządowca mocno 

deklarującego wiarę. Pytany o poglądy w sprawach ideologicznych Paweł Szczypta nabiera wody w 

usta - nie chce rozmawiać z prasą. Potwierdza jedynie, że jest człowiekiem głęboko wierzącym. Co 

do pytań o kwestionowanie pandemii – odmawia komentarza. 

Komentarza nie odmawia jego przełożony – starosta chrzanowski Andrzej Uryga. I trudno się 

dziwić. Wszak to powiat co rusz apeluje do gmin o pomoc finansową dla szpitala, m.in. na 

laboratorium czy urządzenia do tlenoterapii.  

Czy to nie dziwne, że jednocześnie pracownik powiatowego urzędu, i to nie byle jaki, bo 

wicedyrektor edukacji, nie wierzy w pandemię?  

- Pandemia to nie jest kwestią wiary. Czy wierzymy w nią, czy nie. Ona jest naprawdę – ucina 

temat starosta Andrzej Uryga. 

Podobne zdanie ma szef klubu PiS w Radzie Miejskiej Chrzanowa Krzysztof Kasperek. On też 

uważa, że nie należy bagatelizować pandemii, bo to pogląd szkodliwy. Jak mówi, "pierwsze 

słyszy", że Paweł Szczypta szerzy takie poglądy. Ale tego nie wyklucza, bo PiS – jak podkreśla – 

jest partią demokratyczną (wbrew temu, co lansują media) i każdy może mieć w niej własne 

poglądy. Nawet te bardzo kontrowersyjne. 

Najwyraźniej lokalni politycy są bardziej tolerancyjni dla odmiennych poglądów w swych 

szeregach, niż wobec dziennikarzy. Po rozmowie telefonicznej z dziennikarką piszącą ten artykuł 

Paweł Szczypta zablokował ją na Facebooku.  

 


