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Oświadczenie Unii Polityki Realnej w sprawie zakazów cmentarnych 

 
W dniu 30.10.2020 roku, rząd wprowadził kolejne obostrzenia w związku 
z utrzymującym się stanem epidemii wirusa COVID. Najbardziej niezrozumiałym,  
a zarazem kuriozalnym jest zakaz wstępu na cmentarze w najbliższych kilku dniach. 
Okres ten obejmuje dzień Wszystkich Świętych, czyli czas, w którym tradycyjnie już 
znaczna część naszego społeczeństwa wyraża swoją pamięć o bliskich zmarłych 
odwiedzając ich groby. Wizyty na cmentarzach odbywają się w spokoju i zadumie, 
a ludzie nie tworzą zgromadzeń.  
 
Z drugiej strony ten sam rząd nie robi praktycznie nic z rozszalałymi tłumami, które od 
ponad tygodnia manifestują na ulicach miast pod lewicowymi hasłami pani Marty 
Lempart i tzw. strajku kobiet. Obrazy z tych manifestacji są powszechnie dostępne 
i każdy może zobaczyć w jaki sposób ludzie ci podchodzą do nakazów rządowych. 
Manifestanci w żaden sposób nie zachowują wymaganego dystansu, często udając, że 
noszą nakazane przez rząd maseczki. Można sobie wyobrazić, że ryzyko transmisji 
wirusa podczas tych manifestacji, podczas których ludzie krzyczą i nie zachowują się 
spokojnie, jest większe niż podczas wizyt na cmentarzach odbywających się w spokoju.    
 
Pomijając kwestię słuszności oraz skuteczności wprowadzanych obostrzeń, to co 
obserwujemy w ostatnich działaniach rządu PiS, ale też braku tych działań w sytuacjach 
w których część osób jawnie ignoruje wprowadzone obostrzenia, świadczy o skrajnej 
hipokryzji i wręcz tchórzostwie tego rządu. Katolicy nie wezmą do ręki cegły, za to 
rozszalały i często wulgarny tłum może okazać się nieprzewidywalny. Dużo łatwiej jest 
zatem uderzyć zakazami w tych pierwszych.  
 
Unia Polityki Realnej stanowczo uważa, że wprowadzony zakaz możliwości 
odwiedzenia cmentarzy w tych dniach jest karygodny. Jest to atak na podstawowe 
prawa obywateli w kwestii możliwości wyznawania i praktykowania swojej wiary. Jest 
to atak tym bardziej jaskrawy, że w tym samym czasie szkodliwe społecznie lewicowe 
postulaty mogą być bez przeszkód wykrzykiwane na ulicach miast. Odbywa się to przy 
całkowitym przemilczeniu tego faktu przez rząd. 
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