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czasie powieś 
go w okNie!

wybory w maju, jesienią, za rok. 
a może za… trzy lata?

>> str. 8 i 9

jak przeżyć wielki post bez 
nabożeństw i mszy w kościele?

>> str. 3, 10, 11

Nowe obostrzeNia. bez Veturilo, 
dzieci muszą zostać w domu

>> str. 6
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Proszę 
wsiadać,
drzwi
zamykać...
w czasie pandemii groźnego 
koronawirusa do łask wracają 
plastikowe torby, jednorazowe 
naczynia i sztućce, triumfalnie 
wraca samochód. za jedno 
z niebezpieczniejszych miejsc 
uznać należy komunikację 
miejską i transport zbiorowy
>> str. 3, 4 i 5
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Rok 2020 miał być wy-
jątkowy. I będzie, ale 
z zupełnie innych, niż 
myśleliśmy jeszcze kilka 

tygodni temu powodów. Świat, 
Europa, Polska i Warszawa zma-
gają się ze śmiertelnym, choć 
niewidocznym zagrożeniem. Wy-
wołana przez koronawirusa cięż-
ka choroba zabija. Najczęściej 
ludzi starszych, choć atakuje też 
młodych. Nie jest już abstrakcyj-
na. Chyba każdy z nas ma wśród 
znajomych jeśli nie osoby chore, 
to w kwarantannie. Chorują też 
osoby bardzo znane. Zmarł były 
prezes Realu Madryt Lorenzo 
Sanz, zachorowali m. in. śpie-
wak Placido Domingo, premier 
Wielkiej Brytanii Boris Johnson, 

polski minister środowiska Mi-
chał Woś, na oddziale intensyw-
nej terapii przebywa wokalista 
zespołu Rammstein Timm Linde-
mann. Wstrząsające nagranie na 
swoim profilu społecznościowym 
zamieściła piosenkarka Kasia 
Kowalska, której córka jest in-
tubowana w brytyjskim szpita-
lu. Kwarantannę przeszła nie-
miecka kanclerz Angela Merkel, 
wiceszef Komisji Europejskiej 
Franz Timmermans. Wirus nie 
wybiera. Jedni chorobę przecho-
dzą lekko, inni ciężej, niektórzy 
niestety umierają. Wprowadzone 
obostrzenia – brak możliwości 
wyjścia do kościoła na mszę 
świętą, pójścia do baru, czy na 
spotkanie sportowe są uciążli-

we, ale stanowią chyba jedyne 
wyjście. Dobrze jest ograniczyć 
aktywność do niezbędnego mi-
nimum. W bieżącym wydaniu 
oczywiście tematem wiodącym  
jest pandemia. Opisujemy jak 
wygląda sytuacja w mieście i re-
gionie, gdzie szczególnie groźnie 
jest w komunikacji zbiorowej. 
Są miejsca na Mazowszu, gdzie 
wciąż pracować muszą kontrole-
rzy biletów, co w czasie pande-
mii jest delikatnie mówiąc ryzy-
kowne. Z kolei władze stolicy nie 
zdecydowały się na ułatwienia 
dla kierowców (w czasie epidemii 
rzecz to niezbędna), a podległy 
im ZTM przestawił rozkłady ko-
munikacji miejskiej na tryb week-
endowy, przez co zwiększyła się 

liczba podróżujących pojazdami. 
Innym problemem, już w skali 
ogólnopolskiej jest sprawa wybo-
rów, które polskie władze – jak 
deklarują, chcą zorganizować. 
Naszym zdaniem – to fatalny 
pomysł. Osoby wierzące mogą 
w bieżącym wydaniu znaleźć po-
rady na temat tego jak w wyjąt-
kowo trudnym w tym roku Wiel-
kim Poście zachować praktyki 
religijne nie wychodząc z domu. 
Zamieszczamy modlitwy na czas 
zarazy, skrócone sylwetki świę-
tych, do których w tym czasie 
możemy się modlić, a także wy-
jątkowy plakat do wydrukowania 
i wywieszenia w oknie. Duchowo 
bądźmy dziś razem. Fizycznie zo-
stańmy w domu!

Koronawirus bardzo mocno ude-
rzył też media. Nasza gazeta 
ukazywała się głównie w bez-
płatnej wersji papierowej. Sy-

tuacja zmusza nas do przerzucenia ca-
łości nakładu do internetu. W tym roku 
mieliśmy uruchomić dodatek turystyczny 
– promujący regiony Polski oraz histo-
ryczny – poświęcony zbliżającym się 
wydarzeniom rocznicowym (beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia, stulecie Bitwy War-
szawskiej). Na razie prace nad tymi pro-
jektami zostały zawieszone. Uruchamia-
my za to tygodnik w wersji internetowej 
– do ściągnięcia w PDF na naszej stro-
nie www.ntw.waw.pl (wyjątkiem będzie 
następny nr świąteczny, który będzie 
dwutygodnikiem). Nie zostawimy waż-
nych dla nas tematów. Będziemy zajmo-
wać się sprawami stołecznych dzielnic, 
lokalnej polityki, nie zabraknie spraw 
z Polski i świata. W ramach naszego 
wydawnictwa wydamy książkę o sprawie 
niszczonego przez wymiar sprawiedliwo-
ści przedsiębiorcy Mirosława Ciełuszec-
kiego. Opisywać będziemy sprawy lokal-
nych rodzinnych firm, które ucierpią na 
kryzysie ekonomicznym, który czeka nas 
po zakończeniu pandemii. 

Krasomówca, obdarzony umiejętnością takiego używania 
słów, że wielu słuchaczy odbierało jego słowa jako kierowa-
ne bezpośrednio do nich. Jego homilie były dostępne także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, internetu. Trud-
no chyba dziś znaleźć osobę, która by nie słyszała choć frag-
mentu homilii głoszonej przez księdza Piotra Pawlukiewicza 
– z dr. Piotrem Łuczukiem, teologiem, medioznawcą i eksper-
tem ds. wizerunku, wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, rozmawia Przemysław Harczuk. 
W  minioną  sobotę  od-
szedł ks. Piotr Pawlukie-
wicz.  Popularny  reko-
lekcjonista,  na  którego 
kazania  w  kościele  św. 
Anny  chodziły  tłumy 
wiernych. Jak wspomina 
Pan tę postać?
Dr Piotr Łuczuk: Przede 

wszystkim odeszła bardzo waż-
na postać jeśli chodzi o Kościół 
warszawski i duszpasterstwo 
akademickie. Bardzo znany 
w wielu kręgach, także nieka-
tolickich. Ekspert w głoszeniu 
kazań, homilii. Krasomówca, 
obdarzony umiejętnością ta-
kiego używania słów, że wielu 
słuchaczy odbierało jego słowa 
jako kierowane bezpośrednio 
do nich. Ksiądz Piotr Pawlukie-
wicz to niezwykle ważna postać 
w warszawskiej wspólnocie. 
Popularny, ale także otwar-
ty  na  nowoczesne  formy 
dotarcia do wiernych? 

Jego homilie były dostęp-
ne także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, in-
ternetu. Ksiądz Piotr Pawlu-
kiewicz nie bał się wyzwań, 
był otwarty na nowinki tech-
niczne. Dzięki nim szerzej do-
cierał do wiernych, starał się 
ewangelizować za pośrednic-
twem nowoczesnych środków 
przekazu. Trudno chyba dziś 
znaleźć osobę, która by nie sły-
szała choć fragmentu homilii 
głoszonej przez księdza Piotra 
Pawlukiewicza za pośrednic-
twem internetu. 
Czy  nie  jest  czymś  zna-
miennym,  że  kapłan, 

którego  homilie  i  re-
kolekcje  przyciągały 
tłumy,  będzie  chowany 
w momencie,  gdy  świą-
tynie są puste z uwagi na 
szalejącą  epidemię  ko-
ronawirusa,  i  uczestni-
czyć  w  uroczystościach 
pogrzebowych  będzie-
my mogli jedynie za po-
średnictwem  internetu 
i mediów? 
Od tej strony teologicz-

nej wszystko co dzieje się 
w ostatnich dniach jest moc-
no symboliczne. Oczywiście 
stwierdzenie, że tegoroczny 
Wielki Post to dla nas narodo-
we rekolekcje jest truizmem, 
może wydawać się wyświech-
tane. Ale nie ma w nim żadnej 
przesady. Faktycznie tak jest. 
Zwróćmy uwagę na samą li-
turgię słowa, jaką słyszymy 
w tych dniach. Słowo Boże, 
które możemy usłyszeć w ra-
diowych transmisjach jakoś 
niesamowicie i symbolicznie 
trafia do nas i do nas prze-
mawia. A przecież nie są to 
czytania po prostu wymyślone 
przez danego księdza, czy bi-
skupa, ale coroczne czytania 
w Wielkim Poście, które teraz 
nabierają szczególnego zna-
czenia. Żyjemy w naprawdę 
trudnych bardzo czasach. Ale 
dostajemy sygnał, że nie jeste-
śmy w tych czasach sami.

NA POCZąTEK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,
dziennikarz działu 
Opinie „Super 
Expressu”
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Bóg nie zaraża. Ale my tak. Wiara, rozum, czas epidemii
Przemysław Harczuk

Spór o uczestniczenie 
we mszy świętej w cza-
sie pandemii korona-
wirusa rozpalił emocje 

wśród wierzących i niewie-
rzących, a podzielił też sa-
mych katolików. Pojawiły się 
głosy często zacnych publicy-
stów i teologów, którzy a to 
przekonywali, że za wszelką 
cenę trzeba pozostać w domu, 
a to twierdzili, że należy bez-
względnie iść na mszę, bo Bóg 
nie zaraża, tylko uzdrawia. 
Nie wchodząc w bezpośred-
nią polemikę z szacownymi 
dyskutantami, ani kwestie 
tego jak komunią należy 
przyjmować, jak nie, pozwo-
lę sobie wyrazić swoich kilka 
przemyśleń – od strony pro-
stej osoby wierzącej. W okre-
sie pierwszym, gdy pandemia 
(przynajmniej oficjalnie) była 
od nas daleko, żądania za-
mykania świątyń były przy-
najmniej śmieszne i żałosne. 
Szczególnie, że (w przypadku 

niektórych moich znajomych) 
wyrażali je ludzie siedzący 
w pełnych knajpach, chodzą-
cy do wielkich galerii handlo-
wych, dla których autentycz-
ną tragedią było odwołanie 
meczu. Sorry, ale widać tu 
wyraźny przykład chrysto-
fobii (niby dlaczego kościół 
miałby być miejscem bardziej 
niebezpiecznym od marketu, 
czy międzynarodowej wysta-
wy z goścmi z całego świata? 
Raczej chodziło o wyżycie się 
i dokopanie „wstrętnym ka-
tolom”. Minęło kilka tygodni 
i sytuacja zmieniła się diame-
tralnie. Najpierw sam episko-
pat poprzez dyspensę mocno 
ograniczył możliwość uczest-
niczenia we mszach w ko-
ściołach. Następnie wpro-
wadzone zostały odgórne 
zalecenia władz. Oznacza to, 
że jesteśmy skazani na msze 
święte poprzez środki maso-
wego przekazu. To, szczegól-
nie w okresie Wielkiego Postu 
oraz najważniejszych świąt 
– Wielkiej Nocy – dla katoli-

ków czas trudny i niezwykle 
przykry. I u części środowisk 
budzi opór. Że przecież Jezus 
nie może zarażać, że wody 
święconej to boi się diabeł, że 
świątynie powinny być otwar-
te. Po pierwsze – kościoły nie 
są zamknięte, gdy ktoś ma 
możliwość i potrzebą może 
udać się do świątyni i sko-
rzystać ze spowiedzi, adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Nie ma jedynie dużych pu-
blicznych nabożeństw. Po 
drugie – kapłani udają się do 
domów chorych czy to z Sa-
kramentem komunii, czy to 
spowiedzią, czy namaszcze-
niem. Po trzecie – wodę świę-
coną mamy w domach, choć-
by na czas kolędy. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, abyśmy uży-
li jej podczas mszy radiowej. 
O sakramentach w sytuacji, 
gdy nie możemy fizycznie do 
nich przystąpić piszemy na 
stronach 10 i 11. Po czwarte – 
rzecz najważniejsza. Owszem 
– Jezus nie zaraża. Tu zga-
dzamy się wszyscy. Ale zara-

żamy MY. Ja, TY, Twój sąsiad, 
kolega, koleżanka. Wirusa 
można złapać od osoby bę-
dącej z nami w świątyni, czy 
od współpasażera tramwaju, 
którym do kościoła jedziemy. 
Możemy być zakażeni, prze-
nosić koronawirusa i nawet 
o tym nie wiedzieć. I nie-
chcący zarazić starszą panią 
z kościelnej ławki, dla której 
infekcja okaże się śmiertel-
ną. Oczywiście jest argument 
teologów o tym, że byli świę-
ci, którzy potrafili wypić tru-
ciznę, a przeżyli. Owszem, 
byli. Na przykład Święty Jan. 
Apostoł, który jako jedyny 
z dwunastu wytrwał odważnie 
pod Krzyżem. Był wśród dwu-
nastu jednak też Judasz, nie-
wierny Tomasz, czy św. Piotr, 
który w kluczowym momen-
cie się zaparł. A wcześniej 
chodząc po wodzie zaczął się 
topić, choć miał przed ocza-
mi NAMACALNIE Bożego 
Syna. Owszem, Bóg też może 
sam nas uzdrowić. Ale tylko 
wtedy, gdy taka będzie Jego 

wola. Osobiście nie odważył-
bym się ani wystawiać Pana 
na próbę, ani swojej, bardzo 
niedoskonałej wiary porów-
nywać do niezłomnego Św. 
Jana. I twierdzić, że na pew-
no nie zarażę innych. Dlatego, 
również z uwagi na swój stan 
zdrowia, siedzę w domu.  Jak 
mawiał św. Jan Paweł II, wia-
ra nie może stać w sprzeczno-
ści z rozumem. 

Oczywiście czas jest dla 
osób wierzących bardzo 
ciężki. Wielki Post bez na-
bożeństw i mszy w kościele, 
Triduum Paschalne przed 
radioodbiornikiem, brak ma-
terialnych elementów świąt 
– takich jak święconka, czy 
święcenie palm. Brak ro-
dzinnych spotkań. To będą 
smutne święta, należy prze-
żyć je duchowo. Komunia 
duchowa, żal doskonały za 
grzechy (jeśli nie będziemy 
mogli się wyspowiadać). Oby 
ten czas został wykorzystany 
do duchowej przemiany nas 
wszystkich.

W trakcie epidemii władze Warszawy powinny 
wezwać do jazdy samochodami
Pamiętajmy, że komunikacja zbiorowa jest dziś chyba jednym z najniebezpieczniejszych miejsc jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa. W tym dobie 
epidemii  bezpieczniejsze są samochody – z ANdRZEJEm STANKIEWIcZEm, publicystą Onet.pl rozmawia PRZEmYSŁAW HARcZUK. 

Od  chwili  dotarcia  do 
nas  epidemii  koronawi-
rusa były apele o zniesie-
nie  opłat  parkingowych 
dla  kierowców  samo-
chodów.  Władze  stolicy 
w przeciwieństwie do in-
nych miast w Polsce ocią-
gają się z tą decyzją. Błąd, 
czy może jednak sensow-
ne działanie – pandemia 
się skończy, a ważniejsza 
jest  ekologia  i  stawianie 
na transport zbiorowy? 
Andrzej Stankiewicz:  

W ogóle traktowanie kierow-
ców w Warszawie jest często 
zbyt ostre, szczególnie w mie-
ście słabo skomunikowanym, 
gdzie komunikacja miejska nie 
jest tak rozwinięta, aby móc 
drastycznie ograniczyć ruch 
samochodów. Tym bardziej, 
nie powinno się tego robić 
w czasie epidemii, gdy właśnie 
poruszanie się własnym trans-
portem jest bezpieczniejsze, 

niż korzystanie z komunikacji 
zbiorowej. 

Władze  stolicy  zrobiły 
coś  innego.  Nie  zniosły 
opłat  za  parkowanie, 
za  to  gdy  zmniejszyła 
się  liczba  osób  jadących 
komunikacją  miejską, 

wprowadziły  weekendo-
we  rozkłady  jazdy.  Po-
wrócił tłok. Problem sam 
się  rozwiązał,  bo  rząd 
wprowadził  kolejne  ob-
ostrzenia…
Wprowadził, ale tu są one 

dość nieprecyzyjne. Bo nie do 
końca wiemy, jak egzekwować 
na przykład to, żeby zajęte było 
co drugie miejsce. 

Tu  akurat  ZTM wybrnął 
–  jest  jedno  siedzenie 
zaklejone, nie można na 
nim  usiąść. Więcej  kon-
trowersji  wzbudza  to 
pomysł,  by  autobus    po 
osiągnięciu  dopuszczal-
nej  liczby pasażerów nie 
zatrzymywał się na przy-

stanku.  Bo  pytanie,  co 
z tymi, co chcą wysiąść? 
No to właśnie pokazuje, że 

zalecenie rządu w tej kwestii są 
nieprecyzyjne, trudno je w stu 
procentach zrealizować. To 
jednak krok w dobrym kierun-
ku i konieczny. Proszę zwrócić 
uwagę, że gdy władze zapowie-
działy, że mogą spotkać się je-
dynie dwie osoby, to niektórzy 

żartowali, czy będą wysyłani 
za każdym policjanci. Oczywi-
ście, że nie będą. I jak z ruchem 
drogowym – przepisy będą ła-
mane, bo zawsze ktoś jadący 
nieprzepisowo się zdarzy. Ale 
bezpieczeństwo zwiększają. Tak 
samo tu – chodzi o wyraźny sy-
gnał, o ograniczenie zbyt wielu 

kontaktów międzyludzkich, by 
ograniczyć epidemię. 

I  tu mamy  kolejną  kwe-
stię  –  kontrolerów  bile-
tów. O ile w ZTM muszą 
oni jedynie liczyć pasaże-
rów, w prywatnych spół-
kach  obsługujących 
transport  publiczny  jest 
gorzej,  kontrolerzy  mu-

szą  sprawdzać  bilety, 
mieć kontakt z ludźmi. 
Kolejny błąd. Pamiętajmy, 

że komunikacja zbiorowa jest 
dziś chyba jednym z najnie-
bezpieczniejszych miejsc jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie 
się wirusa. Przypomnę, że to 
pasażer autobusu z Niemiec 
był pierwszym zarażonym ko-
ronawirusem w Polsce. Tam 
byli kolejni zarażeni. Jedną 
z pierwszych ofiar śmiertel-
nych wirusa był kierowca PKS 
z Grójca. Są też kolejni zara-
żeni kierowcy, w tym także już 
w warszawskiej komunikacji. 
Biorąc to pod uwagę uznać na-
leży, że wprowadzenie week-
endowego rozkładu jazdy było 
błędem. W trakcie trwania epi-
demii należałoby znieść opłaty 
za parkowanie, wezwać ludzi 
do korzystania z transportu 
prywatnego a nie zbiorowego. 
Po prostu teraz jest to bez-
pieczniejsze. 

fot. na okładce: Pixabay

dr Piotr Łuczuk

W trakcie epidemii należałoby znieść opłaty za parkowanie, wezwać ludzi do 

korzystania z własnych aut. Teraz jest to bezpieczniejsze. Komunikacja zbiorowa 

jest dziś jednym z najniebezpieczniejszych miejsc

„
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Pierwsze osoby zarażone 
koronawirusem w Polsce jechały 
autobusem. Pierwszą ofiarą 
śmiertelną epidemii na Mazowszu 
był kierowca PKS. Transport 
zbiorowy jest dziś niebezpieczny 

Gdzie może cię 
dorwać koronawirus

Groźnie jak w autobusie, niebezpiecznie w tramwaju

Brak zniesienia opłat za parkowanie dla kierowców prywatnych aut oraz kursy weekendowe dla ko-
munikacji miejskiej, co doprowadziło do pojawienia się tłoku w tramwajach i autobusach – to główne 
pretensje do władz stolicy po nastaniu epidemii. Zdaniem lekarzy to komunikacja miejska jest dziś 
jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, jeśli chodzi o możliwość zarażenia się koronawirusem. 

Antoni Zankowicz

Od kilku tygodni w Pol-
sce trwa stan epidemii, 
związany ze znaczą-
cą liczbą zachorowań 

i zwiększeniem się liczby zgonów 
na koronawirusa. Choroba do-
tarła do naszego kraju, w tym na 
Mazowsze i do Warszawy. Zbiera 
śmiertelne żniwo. Rząd wpro-
wadza kolejne obostrzenia. Za-
mknięte są szkoły, ograniczona 
możliwość korzystania z miejsc 
kultu – odwołano nabożeństwa 
wielkopostne, w mszach może 
uczestniczyć maksymalnie do 
pięciu osób. Nie można korzystać 
z rowerów miejskich. Ograni-
czenia dosięgły też komunikację 
miejską. Są można zajmować za-
ledwie co drugie miejsce siedzące, 
w siedemdziesięcioosobowym po-
jeździe może być maksymalnie 35 
osób. – To i tak sporo – mówi Da-
riusz Lewandowski, lekarz jedne-
go ze stołecznych szpitali (nazwi-
sko zmienione, prawdziwe znane 
redakcji). – Powiem tak, kościół 
jest większy niż autobus. Są świą-
tynie mieszczące sto osób, są takie 
mieszczące tysiąc. Szczególnie 
w tych większych łatwiej byłoby 

„rozsadzić” wiernych tak, by nie 
stanowili dla siebie zagrożenia, 
niż w niewielkim pojeździe. Na-
tomiast owszem – decyzja o ogra-
niczeniu mszy powinna moim 
zdaniem zapaść. Jednak w ślad za 
tym powinno iść bardziej restryk-
cyjne podejście do komunikacji 
miejskiej, która może stanowić 
groźne miejsce rozsadzania wi-
rusa – mówi nasz rozmówca. Od 
kilku tygodni są wystosowywane 
apele do władz Warszawy z proś-
bą o zniesienie opłat za parko-
wanie w mieście. Uzasadnieniem 
miałby być fakt, że jazda własnym 
środkiem transportu jest w kon-
tekście epidemii  bezpieczniejsza 
niż jazda komunikacją miejską. 

A także zmniejszenie natężenia 
ruchu w stolicy i liczby pojazdów 
w mieście. Do chwili oddania 
numeru Miasto Stołeczne War-
szawa zgodziło się na zniesienie 
płatnego parkowania wyłącznie 
dla pracowników służb medycz-
nych. Innym problemem, który 
po wprowadzonych odgórnych 
obostrzeniach częściowo się roz-
wiązał, było wprowadzenie przez 
ZTM weekendowych rozkładów 
jazdy. Było to spowodowane tym, 
że po ogłoszeniu wtedy jeszcze 
stanu epidemicznego, w komu-
nikacji miejskiej zmniejszyła się 
liczba pasażerów. Problem w tym, 
że w pierwszych dniach po decy-
zji ZTM w autobusach pojawił się 
tłok. W ciągu kilku dni rząd za-
ostrzył rygory, w efekcie w komu-
nikacji pojawił się przepis naka-
zujący zajmowanie maksymalnie 
co drugiego miejsca. Tym razem 
stołeczny przewoźnik poszedł da-
lej – zabieranych jest do pojazdów 
jedynie kilka osób. W pojazdach 
ZTM na razie nie są sprawdzane 
też bilety – pracownicy zajmowali 
się w ostatnich tygodniach spraw-
dzaniem natężenia ruchu. Więcej 
o kontrolach biletów w stolicy 
w materiale obok.

OSIEM LAT DLA STARSZEgO PANA, KTóRy ZARAZIć MógŁ INNyCH KORONAWIRUSEM

Trudno o bardziej jaskrawy przy-
kład nieodpowiedzialności w trak-
cie szalejącej epidemii! 61 letni 
mężczyzna, zarażony koronawi-
rusem (co potwierdziły testy) wy-
kradł się ze szpitala zakaźnego 
przy ulicy Wołoskiej. Poszedł do 
sklepu Kamyk Alkohole i zaku-

pił butelkę wódki. Następnie jak 
gdyby nigdy nic wrócił na oddział. 
Tam znaleźli go policjanci. Nie-
stety, w sklepie było kilka osób. 
Nieodpowiedzialny amator moc-
nych trunków mógł je zarazić po-
tencjalnie śmiertelną chorobą! 
Walka z wirusem nie będzie teraz 

jedynym problemem 61-latka. Jak 
podaje stołeczna policja, za nara-
żenie życia i zdrowia innych męż-
czyźnie grozi kara do ośmiu lat 
więzienia! Z naszej strony dzia-
łania mogą być tylko jedne. Zero 
tolerancji – deklaruje Komenda 
Stołeczna Policji. (Łcz)

KOMENTARZ: 

AntOni ZAnKOwicZ
Podległe władzom stolicy spółki komunikacyjne zachowały się sensownie,  jeśli chodzi o wycofanie się 
z kontroli biletów (nie wszędzie było tak samo). Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzone ostatnio drastycz-
ne ograniczenie liczby pasażerów. Jednak decyzja o wprowadzeniu weekendowego rozkładu jazdy była fatal-
na i groźna. Złą rzeczą jest też brak decyzji o zniesieniu opłat za parkowanie. Każdy może popełniać błędy. 
W tym wypadku warto się z nich wycofać.

KomuniKAcjA miejsKA. Lepiej jej terAz uniKAć?

najgroźniejsze 
miejsca w pandemii 50%

tyle miejsc 
siedzących może 
być zajętych 
w autobusie, 
w warszawie 
restrykcje są 
jeszcze większe

fot. Pixabay

Antoni Zankowicz

w czasie pandemii 
k o r o n a w i r u s a 
wszystko ulega 
przewartościo-

waniu. Do łask wracają pla-
stikowe torby, jednorazowe 
naczynia i sztućce, triumfalnie 
wraca samochód. Za jedno 
z niebezpieczniejszych miejsc 
uznać należy komunikację 
miejską i w ogóle transport 
zbiorowy.

Pracownicy prywatnej firmy 
zajmującej się kontrolowa-
niem biletów na rzecz jednej 
ze spółek transportu publicz-

nego na Mazowszu przez kilka 
tygodni, pomimo stanu epide-
micznego, potem stanu epide-
mii, musieli sprawdzać bilety. 
Mieć kontakt z dziesiątkami 
ludzi. Fakt, że do kontroli bi-
letów dochodzi, jest według 
naszych rozmówców  zagro-
żeniem dla samych sprawdza-
jących, jak i dla pasażerów. 
– Początkowo nie mieliśmy 
ani rękawiczek, ani maseczek 
ochronnych. Dostaliśmy je do-
piero kilkanaście dni po nasta-
niu epidemii. To według mnie 
bardzo niebezpieczna sytuacja 
– mówi Andrzej, kontroler 
biletów (nazwisko do wiado-

mości reakcji). Jak opowiada, 
raz doszło do sytuacji niebez-
piecznej, choć nie z uwagi na 
bezpośrednie zagrożenie wi-
rusem. – Zaatakował mnie 
jakiś nietrzeźwy gość, darł się, 
że pozarażam wszystkich, że 
stanowię niebezpieczeństwo. 
Powiedziałem mu – facet, na-
prawdę nie chcę zarazić siebie, 
ani nikogo z was. Nie jestem 
tu z własnej woli, kazali mi to 
robić w ramach obowiązków 
– mówi kontroler. – Ale wie 
pan, najgorsze jest, że ten pi-
jany jegomość miał rację. Ja 
muszę wypisać mandat, dać 
druk pasażerowi do podpi-

su itd. No łatwo mogę wirusa 
złapać, a potem nie wiedząc 
o tym „sprzedać” kolejnym 
osobom – dodaje. I zaznacza, 
że jedynym plusem w całej 
sytuacji jest to, że faktycznie 
mniej ludzi korzysta z komu-
nikacji miejskiej. – Ale wciąż 
przecież jeżdżą, choć jest ich 
mniej – podsumowuje. 

Opisana sprawa nie jest ma 
Mazowszu jedyna. Jak ustali-
liśmy, w tym akurat wypadku 
sensowniej zachował się war-
szawski Zarząd Transportu 
Miejskiego, którego kontrole-
rzy po ogłoszeniu stanu epide-
micznego a potem stanu epi-

demii przestali kontrolować 
bilety, wykonują inne prace, 
polegające na sprawdzaniu 
liczby pasażerów. Bez bezpo-
średniego kontaktu z pracow-
nikami. 

Warto zaznaczyć, że szcze-
gólnie narażeni na zarażenie 
wirusem z Wuhan jesteśmy 
przebywając przez pewien 
czas, na niewielkiej przestrze-
ni, w dużym skupisku ludzkim. 
Najgroźniejszymi miejscami 
są więc placówki medyczne, 
gdzie o zarażenie najprostsze, 
jak i miejsca transportu zbio-
rowego: autobus – PKS, busy, 
itd., autobusy miejskie; tram-

fot. sxc

fot. Pixabay

z koronawirusem pobiegł po wódkę. mógł zarazić innych!

waje; samoloty; statki; pociągi. Warto 
wspomnieć, że pierwszy pacjent w Pol-
sce, u którego wykryto koronawirusa, 
był pasażerem autobusu z Niemiec do 
Polski. Kolejni zarażeni również podró-
żowali tym autobusem. Pierwszą ofiarą 
śmiertelną COVID-19 na Mazowszu był 
43-letni kierowca PKS z Grójca. Kilku 
kolejnych kierowców trafiło do szpitala. 
W czasie pandemii do łask wraca za to 
transport prywatny, indywidualny. Gdy 
jeszcze dwa miesiące temu lansowany 
był model przerzucania całego ciężaru 
przemieszczania się na komunikację 
miejską i ograniczania ruchu aut, tak te-
raz wydaje się, że samochody prywatne 
mają swój czas. Po prostu – w trakcie 
epidemii korzystanie z nich jest znacznie 
bezpieczniejsze. Do łask wracają też jed-
norazowe opakowania, plastik, słomki, 
torebki foliowe. Generalnie wszystko, co 
może pomóc w uniknięciu groźnego za-
każenia. Jeśli chodzi o samochody, część 
samorządów wprowadziła bezpłatne 
parkowanie. W Warszawie na razie ulgi 
dotyczą pracowników służby zdrowia. 

P.S. W materiale opisana jest sytuacja 
z Mazowsza. Nie podajemy nazwy miej-
scowości i spółki, ponieważ wciąż czeka-
my na ustosunkowanie się do naszych 
pytań. Jednocześnie temat uważamy za 
zbyt istotny, by go pominąć.
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Bez uprawiania spor-
tu, bez spacerów do 
parków, spotkań ze 
znajomymi. Sklepy 
w pewnych godzi-

nach dostępne 
jedynie dla senio-
rów. To obostrze-
nia, którym – wg 
rządu – musimy 
się poddać, by jak 

najbardziej „spłasz-
czyć” epidemię 
koronawirusa i zapo-

biec wymknięcia się 
zarazy spod kontroli. 
czego nie wolno?

Andrzej Maksymowicz

Od pierwszego kwietnia (jak podaje portal 
rządowy gov.pl) utrudnione jest prze-
mieszczanie się. Wyjątek stanowi dojazd 
do pracy i z powrotem (dotyczy to także 

zakupu towarów i usług związanych z zawodową 
działalnością). Można wyjść w ramach wolontaria-
tu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy 
osobom przebywającym na kwarantannie lub oso-
bom, które nie powinny wychodzić z domu) oraz 
w ramach załatwiania spraw niezbędnych do życia 
codziennego (d zakupy, wykupienie lekarstw, wi-
zyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Przemieszczać się można jedynie w grupie do 
dwóch osób. Między pieszymi zachowana ma być 
przynajmniej 2-metrowa odległość, wyjątek stano-
wią rodzice z dziećmi do 13 lat oraz osoby niepeł-
nosprawne i niemogące się samodzielnie poruszać 
i ich opiekunowie. 
Nowością  jest  zakaz  samodzielnego  wy-

chodzenia z domu nieletnich poniżej 18-go 
roku życia. Dzieci i młodzież mogą przeby-
wać poza domem TYLKO pod opieką doro-
słego. 

Ograniczenie dotyczy przebywania osób do 
18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego. 
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub 
kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na 

ulicy i tylko w określonych przypadkach, takich 
jak dojazd do i z pracy, wolontariat na rzecz walki 
z COVID-19, czy też załatwianie spraw niezbęd-
nych do życia codziennego.

Zakazane jest korzystanie z parków, plaż, bulwa-
rów, promenad, rowerów miejskich. 

W galeriach handlowych wciąż mogą prowadzić 
działalność jedynie branża spożywcza, kosme-
tyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych 
do perfumowania lub upiększania), prowadzona 
może być sprzedaż artykułów toaletowych i środ-
ków czystości, wyrobów medycznych i farmaceu-
tycznych, artykułów remontowo-budowlanych, 
prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw. 

Ograniczona jest liczba osób mogących wejść do 
sklepu, na pocztę, lokalu osobowego. Do każdego 
sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzch-
niowego), a także do każdego lokalu usługowego 
może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi 
liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w skle-
pie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie 
sklepu może przebywać 15 klientów – czytamy na 
stronie gov.pl. 

Szczególną nowością są Godziny  dla  se-
niorów –  od  godziny  10  do  12 w  sklepach 
i  punktach  usługowych  przebywać  mogą 
JEDYNIE  osoby  starsze,  powyżej  65  roku 
życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale 

usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla 
osób powyżej 65. roku życia.

Jeśli chodzi o targowiska, to na terenie targowiska 
i bazaru,  może przebywać maksymalnie tyle osób, 
ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona 
przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 
takich punktów, to na jego terenie może przebywać 
w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Na terenie poczty może przebywać w jednym 
momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek 
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce 
jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej 
terenie może przebywać 10 osób.

W weekendy zamknięte będą musiały być wiel-
kopowierzchniowe sklepy budowlane.
Zamknięte zostaną wszystkie zakłady fry-

zjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. 
Zakazane są także wizyty z tego typu usługami w do-
mach! Wciąż zamknięte są szoły, żłobki i przedszko-
la. Lekcje szkolne odbywają się zdalnie. 
Do odwołania są zamknięte WSZYSTKIE 

instytucje kultury, m.in. muzea, galerie sztuki, 
teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, bi-
blioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana 
z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są 
również zajęcia w szkołach artystycznych.

Do odwołania zamknięte pozostają również: si-
łownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

(inf. pras. gov.pl)

2 metry od żony, 
sklep tylko dla seniora

fot. Pixabay

KoronAWirus: od 1 kwietnia większe obostrzenia, bez siłowni

zDm: znacząco spadła liczba samochodów na ulicach: 
od 1 kwietnia większe obostrzenia, bez siłowni

Zakazane jest też korzystanie 
z rowerów miejskich Veturilo!

szczeniak okazał się dzikim zwierzem

koronawirus 
w szpitalu 
Grochowskim

PrzyWiEźli gO z zakaźNEgO. 
i OkazałO Się, żE ma WiruSa!

Myśleli, że znaleźli Małego piesKa

Ekopatrol Straży Miejskiej zo-
stał wezwany do rutynowej in-
terwencji. W budynku przy uli-
cy Kazimierza Wóycickiego na 
Bielanach pracownicy ochrony 
znaleźli maleńkiego, osamot-
nionego szczeniaczka, ze zra-
nionym ogonkiem. Byli prze-
konani, że ratują psa. Musieli 
być w szoku, gdy zwierzę oka-
zało się nie małym pieskiem, 
a szczenięciem… lisa.

Jak poinformowali strażnicy 
stołecznej Straży Miejskiej, 
po przybyciu na miejsce pa-
trol odebrał od pracowników 
ochrony pudełko z „małym pie-
skiem”. Stworzenie było małe, 
puchate. Rutynowe działanie 
polegało na załadowaniu ku-
leczki do torby i przewiezieniu 
jej do schroniska Na Paluchu. 
Tam dokonano szokującego 
odkrycia. Okazało się, że nie 

jest to mały piesek, ale „ja-
kieś dzikie zwierzę”.  Funkcjo-
nariusze pojechali do lecznicy 
Lasów Miejskich. Tam zwie-
rzątko zostało zbadane, jak 
stwierdzili specjaliści, okazało 
się być małym liskiem. Miało 
zraniony ogonek, pozostanie 
w ośrodku do jego wyleczenia. 
Potem zostanie wypuszczone 
na wolność. 

(maks, inf. pras.)

Puste ulice, miasto niczym wymarłe – od kilku tygodni tak właśnie wygląda krajobraz stolicy. 
Zarząd dróg miejskich wziął pod lupę statystyki ruchu samochodów w Warszawie. W naj-
bardziej ruchliwych na co dzień miejscach natężenie ruchu zmniejszyło się o blisko połowę. 

A nalitycy ZDM zajęli 
się ruchem na jed-
nym z najbardziej 
obłożonych skrzyżo-

wań, czyli rondzie Dmowskie-
go. Jak wynika z danych dro-
gowców,  po wprowadzeniu 
kolejnych obostrzeń samo-
chodów było o wiele mniej – 
średnia ostatnich tygodni jest 
o 41 proc. niższa niż średnia 

dla początku marca. Już 12 
i 13 marca, czyli bezpośred-
nio po zapowiedzi zamknię-
cia placówek oświatowych, 
nastąpił widoczny spadek 
natężenia ruchu, zwłaszcza 
w godzinach szczytu. Od 16 
marca wszystkie szkoły zo-
stały zamknięte, a znaczna 
część pracowników została 
w domach – w efekcie natęże-

nie ruchu spadło do poziomu 
ok. 50 tys. pojazdów. Kolejny 
spadek nastąpił po decyzji 
rządu o ograniczeniu możli-
wości poruszania się poza do-
mem. W kolejnych dniach na  
rondzie Dmowskiego odno-
towano ok. 43 tys. pojazdów 
– czyli aż o 55 proc. mniej niż 
na początku marca. 

(źródło: Zarząd Dróg Miejskich)

w s z p i t a l u 
zakaźnym 
zbadali go 
na koro-

nawirusa. Test wyszedł 
ujemnie, więc przewieźli 
go do szpitala przy Gre-
nadierów. Tam druga 
próba wykazała jednak 
zakażenie groźnym wi-
rusem. Pacjent do za-
kaźnego wrócił. Nie był 
jedyną osobą w Szpitalu 
Grochowskim, u której 
stwierdzono wirus. 

Jak podał „Super 
Express”, dwie osoby ze 
szpitala Grochowskie-
go okazały się być zara-
żone koronawirusem. 
Chodzi o salową pracu-
jącą na I oddziale cho-
rób wewnętrznych oraz 
o jednego z pacjentów, 
z III oddziału chorób we-
wnętrznych. Oprócz sa-
lowej kilka osób z perso-
nelu medycznego zostało 
poddanych przymusowej 
kwarantannie. Kuriozalne 
są okoliczności stwier-
dzenia wirusa u pacjenta. 
Mężczyzna trafił do szpi-
tala zakaźnego przy ulicy 
Wołoskiej z podejrzeniem 
koronawirusa. I tam został 
zrobiony mu test. Wyszedł 
negatywnie, więc pacjent 

został przewieziony do 
Szpitala Grochowskiego 
przy ulicy Grenadierów. 
Tam mężczyzna został 
przebadany po raz drugi. 
I tym razem test dał wy-
nik pozytywny. Jak podaje 
„Super Express” mężczy-
zna został przewieziony 
z powrotem do szpitala 
przy Wołoskiej. Tam bę-
dzie poddany dalszemu le-
czeniu. Natomiast w Szpi-

talu Grochowskim zostały 
zamknięte dwa oddziały 
– chodzi o I i o III odział 
chorób wewnętrznych. 
Koronawirus wywołujący 
potencjalnie śmiertelne 
zapalenie płuc pojawił 
się w grudniu 2019 roku 
w Chinach, w mieście Wu-
han. W marcu dotarł do 
Polski. Najwięcej zachoro-
wań i wypadków śmiertel-
nych jest na Mazowszu. 

(az)

2
oddziały szpitala 
grochowskiego 
zostały zamknięte 
po stwierdzeNiu 
wirusa u salowej 
i pacjenta

fot. m
at. pras. Straż m

iejska

KORONAWIRUS: 

Stolica 
w bezruchu
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Wybory w maju, to ruletka i prawie na pewno się nie odbędą. Bardzo chce 
ich prezes PiS Jarosław Kaczyński, jednak szansa na ustanie epidemii jest 
minimalna. Wybory za rok to głosowanie w trakcie kryzysu ekonomiczne-
go, który po pandemii koronawirusa niewątpliwie nastąpi. dlatego warto 
może rozważyć z pozoru szalony pomysł, czyli organizację wyborów za 
dwa, lub trzy lata? Bo skoro doszliśmy w naszej debacie publicznej do 
ściany, może czas wreszcie wywrócić stolik…

Przemysław Harczuk

Pandemia koronawiru-
sa wpływa (fatalnie) 
na światową i polską 
gospodarkę, ale też na 

politykę. Pod znakiem zapyta-
nia stoją wybory prezydenckie, 
zaplanowane na 10-go maja 
2020 roku. Przedstawiciele 
rządzącego Prawa i Sprawie-
dliwości przekonują, że nie 
ma prawnych przesłanek do 
przesunięcia wyborów (aby to 
się stało musiałby być wpro-
wadzony któryś ze stanów nad-
zwyczajnych – wojenny, wyjąt-
kowy, lub klęski żywiołowej). 
Jednocześnie przeforsowali 
(w kontrowersyjnych okolicz-
nościach) zmiany w kodeksie 
wyborczym. Zmiany te zakła-
dają możliwość głosowania 
korespondencyjnego dla osób, 
które najpóźniej w dniu głoso-
wania ukończyły 60. Lat oraz 
dla osób w przymusowej kwa-
rantannie. Opozycja ostro pro-
testuje – mówi o złamaniu reguł 
demokracji, chce przełożenia 
wyborów na jesień. Tego unik-
nąć chce PiS, argumentując, że 
jesienią wirus może powrócić. 
Pomysł przeniesienia wyborów 
na lato jest z kolei o tyle trudny 

do przeprowadzenia, że latem 
epidemia może jeszcze trwać.  
Lider Polskiego Stronnictwa 
Ludowego i kandydat tego 
ugrupowania na prezydenta RP 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
przekonuje, że wybory należy 
przesunąć na przyszły rok, co 
spowodowałoby przedłużenie 
kadencji urzędującego prezy-
denta – Andrzeja Dudy. Wią-

załoby się też ze zmianą Kon-
stytucji. Innym rozwiązaniem, 
na razie nie branym pod uwagę 
przez komentatorów jest prze-
dłużenie kadencji i opóźnienie 
głosowania nie o rok, miesiąc, 
czy pół roku, ale o… dwa lata. 
Rozwiązanie to ma pewne plu-

sy. A może wydać się atrakcyj-
ne biorąc pod uwagę wady po-
zostałych pomysłów. Bo jakie 
warianty leżą dziś na stole? 

pierwszy wariant 
PiS „siłowo” przeforsowuje 

głosowanie w terminie, czy-
li 10-go maja. Oczywiście – 
prawnie na dzień dzisiejszy, 
nie wprowadzając stanu wyjąt-
kowego partia rządząca mia-
łaby rację. Jednak jest jeszcze 
odbiór społeczny. Wyborów 
nie chce aż 80 proc. Polaków. 
W tym spora część wyborców 
PiS. Podziały w tej sprawie są 
widoczne także w partii rzą-
dzącej. Najpewniej majowe 
głosowanie w pierwszej turze 
wygrałby Andrzej Duda. Jego 
mandat byłby jednak bardzo 
słaby. Co rusz podważany 
przez przeciwników, szczegól-
nie w momencie spodziewa-
nego wielkiego kryzysu, który 
niebawem nastąpi. Bo w sce-
nariusz, w którym po świętach 
epidemia całkowicie wygasa, 
jest jeszcze miesiąc na kampa-
nię, nie wierzy już chyba nikt. 

Drugi wariant 
wprowadzony zostaje stan 

klęski żywiołowej bądź stan 

wyjątkowy. Wybory przesu-
nięte są na jesień. To rozwią-
zanie ma dwie wady. Z jednej 
strony, zdaniem części eks-
pertów jesienią wirus może 
powrócić. Być może w łagod-
niejszej, być może w bardziej 
zjadliwej formie. Z drugiej 
strony, będzie to akurat moc-
ne uderzenie kryzysu gospo-
darczego, który po epidemii 
nastąpi. I tym razem z kolei 
termin służyć będzie najrady-
kalniejszym populistom. 

trzeci wariant 
wybory przesunięte na li-

piec. To rozwiązanie lepsze niż 
dwa poprzednie. Jednak wa-

kacje nie są dobrym terminem 
organizowania wyborów. 

czwarty wariant 
przesunięcie wyborów o rok. 

To rozwiązanie o tyle ryzykow-
ne, że za rok wciąż będziemy 
jako kraj w gospodarczym kry-
zysie. A więc wybory w tym cza-
sie byłyby niewygodne zarów-
no dla rządu (kandydat partii 
rządzącej niechybnie by prze-
grał) jak i dla opozycji (branie 
odpowiedzialności za państwo 
w dobie kryzysu, po kimś, jest 
zawsze mało komfortowe). 

Dlatego wartym rozważe-
nia jest czwarty wariant, czyli 

przesunięcie głosowania o… 
2 lata, lub 2,5 roku. Wiązać 
by się to musiało ze zmiana-
mi w Konstytucji. Polegałyby 
one na wydłużeniu kaden-
cji obecnego prezydenta, ale 
ograniczeniu do tylko jednej 
kadencji. A więc po dłuższej, 
siedmioletniej kadencji, pre-
zydent kończyłby swoje urzę-
dowanie, dostawałby np. eme-
ryturę i mandat w Senacie. 
Siedem lat – to czas kadencji 
prezydentów II RP, a więc 
jest za zmianą argument hi-
storyczny. Są też jednak inne, 
znacznie ważniejsze. 

Po pierwsze – dzięki kon-
sensusowi wybory i walka 

polityczna w czasie pandemii 
i zaraz po niej schodzą na dal-
szy plan

Po drugie – cały wysiłek 
państwa skupia się na walce 
z pandemią

Po trzecie – zyskuje opozy-
cja, która będzie mogła rozli-
czyć rząd za to, jak poradzi so-
bie z gospodarczym kryzysem 
po ustaniu pandemii

Po czwarte – zyskuje partia 
rządząca – bo wybory nie od-
bywają się w najgorszym cza-
sie kryzysu, ale po nim, bądź 
po jego najgorszym uderzeniu. 
Na rządzie spoczywa odpowie-
dzialność za to, jak z kryzysem 
sobie poradzi

Po piąte – po wyborach 
nowego prezydenta zostaną 
miesiące do kolejnych – parla-
mentarnych i samorządowych. 
Albo partia rządząca poradzi 

sobie z pandemią i kryzysem 
po niej, utrzyma władzę, albo 
przejmie ją kto inny. Ale jasna 
będzie odpowiedzialność i kla-
rowna będzie sytuacja. 

Można też rozważyć jesz-
cze bardziej szalony wariant 
i głosowanie w ogóle prze-
nieść na rok… 2023. Obecny 
prezydent (na mocy zmian 
konstytucji) nie mógłby już 
być wybrany ponownie, za to 
kadencję miałby naprawdę 
długą (tyle co dwie kadencje 
Sejmu, lub prezydenta USA). 
Jednocześnie wybory prezy-
denckie odbyłyby się RAZEM 
z parlamentarnymi i samorzą-
dowymi, a to oznaczałoby, że 

zwycięzca brałby pełną pulę. 
Sprawa byłaby czysta – rzą-
dzący radzą sobie z pandemią, 
a potem suchą stopą przepro-
wadzają przez kryzys? Mają 
wielką szansę na reelekcję. Nie 
radzą sobie? Wtedy wszelkie 
atuty są po stronie opozycji. 

Czy rządzący są w stanie do-
gadać się z opozycją i porozu-
mieć w sprawie zmiany termi-
nu wyborów? O optymizm jest 
trudno. Ale niech żywi nie tra-
cą nadziei – jak pisał poeta. Bo 
jedno nie ulega wątpliwości 
– żenujące spory polityczne są 
ostatnią rzeczą, którą w czasie 
pandemii i u progu załamania 
gospodarczego potrzebujemy. 

Wybory nie za miesiąc, nie rok, ale za… DWa lUB TRzy laTa?!!!

Doszliśmy Do ściany. 
cZAS 
przewrócić 
StOliK

przesunięcie 

wyborów na odległy 

termin sprawiłoby, 

że sprawa byłaby 

czysta – rządzący radzą 

sobie z pandemią, a potem 

suchą stopą przeprowadzają 

przez kryzys? Mają wielką 

szansę na reelekcję. nie 

radzą sobie? Wtedy wszelkie 

atuty są po stronie opozycji

„
Jedno nie ulega 

wątpliwości 

– żenujące spory 

polityczne są 

ostatnią rzeczą, którą 

w czasie pandemii i u progu 

załamania gospodarczego 

potrzebujemy

„

Wybory prezydenckie powinny być przesunięte o kilka 

lat. Kadencja obecnego prezydenta wydłużona, 

ale ograniczona do jednej. Kolejne wybory głowy państwa 

połączone byłyby z parlamentarnymi i samorządowymi

Na zdjęciu: Andrzej duda składający przysięgę  
przed Zgromadzeniem Narodowym (6 sierpnia 2015 r.)

fot. m
ichał Józefaciuk/W

ikipedia
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modlitwa nie do odparcia
Suplikacja, nowenna pom-
pejańska, tradycyjne mo-
dlitwy Wielkiego Postu. To 
formy modlitw podejmowa-
nych przez katolików w do-
mach, z prośbą o ustanie 
epidemii koronawirusa. 

Suplikacja zaczyna się 
słowami „Święty Boże, 
Świety Mocny, Świety 
Nieśmiertelny, zmiłuj 

się nad nami i nad całym świa-

tem”. W modlitwie zwracamy 
się bezpośrednio do Boga. M. 
in. z prośbą „Od zarazy, ognia, 
głodu i wojny, zachowaj nas Pa-
nie, od nagłej i niespodziewa-
nej śmierci, wybaw nas Panie”. 

Nowenna pompejańska 
– wyjątkowa forma modlitwy 
różańcowej jest jedną z naj-
popularniejszych i najsku-
teczniejszych. Uważana jest 
za modlitwę nie do odparcia. 

Modlimy się przez 54 dni. 
27 dni – w części błagalnej, 
27 – w części dziękczynnej. 
Modlitwa polega zawsze jest 
odmawiana w konkretnej in-
tencji. W tym wypadku – usta-
nia epidemii. 

Duchowni zachęcają też do 
prywatnego odmawiania nabo-
żeństw Wielkiego Postu – Dro-
gi Krzyżowej, Gorzkich Żali. 

(Łcz)

czas, w którym nie 
można korzystać ze 
mszy świętej niedziel-
nej i większość z wie-

rzących zostaje w domach, 
jest dla katolików niezwykle 
trudny. W wyjątkowej sytuacji 
we mszach świętych można 
uczestniczyć w domu, za po-
średnictwem środków maso-
wego przekazu. W Diecezji 
Warszawsko-Praskiej Radio 
Warszawa transmituje msze 
z katedry Warszawsko-Pra-

skiej oraz konkatedry na Ka-
mionku. 

Przez cały tydzień trans-
misji mszy świętych można 
słuchać w Radiu Warszawa. 
W dni powszednie (od ponie-
działku do piątku) o godzinie 
6.30 rozgłośnia transmituje 
mszę z Katedry Warszawsko-
-Praskiej św. Michała Archa-
nioła i św. Floriana. W soboty 
o 7.00 radio transmituje mszę 
świętą z konkatedry Matki Bo-
żej Zwycięskiej na Kamionku 

(parafia Bożego Ciała). Z kolei 
w niedzielę są dwie transmi-
sje – o 7.30 rano, z Katedry 
Warszawsko-Praskiej i o go-
dzinie 18:00 z Konkatedry na 
Kamionku. Transmisji można 
słuchać na stronie interneto-
wej rozgłośni lub w radiu na 
106,2 FM w Warszawie i oko-
licach. Z kolei w Programie 
I Polskiego Radia Msza św, 
transmitowana jest o 9.00 
rano z kościoła św. Krzyża.  

(Łcz)

Msza 
święta 
w domu. 
Gdzie jej 
wysłuchać?

święta korona chroni 
przed wirusem

święty roch ochroni 
przed epidemią

św. andrzeju bobolo 
módl się za nami!

CzCzona W aUsTRii i WłoszeCH

opieKUn leKaRzy i zWieRzĄT DoMoWyCH

paTRon aRCHiDieCezJi WaRszaWsKieJ i polsKi

Imię tej świętej zostało przypo-
mniane w trakcie pandemii 
– nomen omen – korona-
wirusa. Korona żyła w II 
wieku po Chrystusie, 
we wschodniej części 
Cesarstwa Rzymskie-
go, na terenie obecnej Syrii. 
Jej mąż – św. Wiktor, rzymski 
żołnierz był chrześcijaninem, 
zginął za wiarę. Męczeńska 

śmierć nie ominęła też Korony. 
Została zamordowana za pano-

wania cesarza Antoninusa 
Piusa. Święta Kościoła 
katolickiego czczona we 
Włoszech, Austrii, Bawa-

rii. Korona jest patronką 
walki z epidemiami. Jej święto 
przypada 14 maja. Czy w tym 
roku ta data będzie końcem 
epidemii wirusa?  (Łcz)

Jego wizerunek przedstawia 
najczęściej wędrowca z psem. 
Św. Roch żył w XIV wieku. 
Urodził się w bogatej 
rodzinie we francuskim 
Montpellier. Majątek roz-
dał biednym, wyruszył do 
Włoch, gdzie został tercjarzem 
franciszkańskim. W czasie epi-
demii dżumy pomagał chorym. 
Sam zaraził się chorobą, by nie 

stanowić zagrożenia schował się 
w lesie. Tam wytropił go pies, 

który przynosił mu poży-
wienie. Roch cudownie 
ozdrowiał. Jako święty 
chroni od zarazy, jest też 

patronem aptekarzy, leka-
rzy, ogrodników, rolników, szpita-
li, więźniów, opiekunem zwierząt 
domowych. Jego wspomnienie 
przypada 16 sierpnia.  (Łcz)

Andrzej Bobola żył w XVII wieku. 
Był jezuitą. Zginął zamordowany 
w czasie wojen kozackich. Zo-
stał beatyfikowany przez 
Piusa XI, kanonizowany 
przez św. Jana Pawła 
II. Jest patronem Polski, 
a także m. in. : archidie-
cezji warszawskiej, białostockiej 
i warmińskiej, diecezji: płockiej, 
drohiczyńskiej, łomżyńskiej, 

pińskiej oraz kolejarzy. Nie jest 
wprawdzie patronem walki z epi-
demiami, ale jako patron nasze-

go kraju oraz Archidiecezji 
Warszawskiej jest kolej-
nym świętym, do którego 
wierni w stolicy zanoszą 

prośby o ustanie epidemii. 
Innymi świętymi, którzy mają po-
magać w czasie epidemii są św. 
Rozalia i św. Sebastian.  (Łcz)

fot. W
ikipedia

fot. W
ikipedia

MSze Św. rADiOwe 
Diecezja warszawsko-praska

Poniedziałek–Piątek, godzina 6.30 
(Katedra św. Michała i Św. Floriana)

Sobota – godz. 7.00 
(Konkatedra na Kamionku)

Niedziela – godz. 7.30 
(Katedra św. Michała i Św. Floriana) 
i 18.00 (Konkatedra na Kamionku)

Biskupi warszawsko-prascy 
w związku z pandemią ko-
ronawirusa dokonali Aktu 
Zawierzenia matce Bożej 
Łaskawej. 

we wszystkich trud-
nych momentach 
historii naszego 
narodu pojawia 

się Matka Boża. Maryja jest 
obecna  w ciągu całego nasze-
go dnia, czy to Anioł Pański, 
Różaniec czy Apel Jasnogór-
ski. Zawierzamy się Maryi na 
różne sposoby. Dziś chcemy 
tym mocniej prosić o Jej wsta-
wiennictwo i oddalenie pan-
demii z naszego kraju  i ca-
łego świata. Z całą dziecięcą 
szczerością chcemy powierzyć 
się Matce Bożej – przekonują 
biskupi.

„Pod Twoją obronę, nasza 
Matko się uciekamy i jesteśmy 
pewni, że nas przeprowadzisz 
przez te trudne czasy, że po-
możesz w nas umocnić wiarę, 
miłość i to wszystko, co jest 

nam tak bardzo potrzebne do 
zbawienia”  – mówi bp Romu-
ald Kamiński. 

Zawierzmy się Patronce 
Warszawy i Strażniczce Pol-
ski słowami, jakimi uczynił to 
św. Jan Paweł II przy katedrze 
praskiej w czasie swojej piel-
grzymki do Polski w 1999 r. 

„Matko Słowa Wcielonego, 
Pani Łaskawa, miej w opiece 
Warszawę, jej mieszkańców 
i całą naszą Ojczyznę! Strzeż 
obecności Twojego Syna w ser-
cach wszystkich ochrzczonych, 
aby pamiętali zawsze o swej 
godności ludzi odkupionych 
krwią Chrystusa, wezwanych 
do ufności Bogu i do służe-
nia z miłością człowiekowi. 
Wypraszaj, Maryjo, Twojemu 
ludowi wytrwałość, której po-
trzebuje, aby mógł pełnić wolę 
Ojca niebieskiego i dostąpić 
spełnienia obietnicy zbawie-
nia. Niech pod Twoją opieką 
ziarno świętości, tak bogato 
posiane na polskiej ziemi, sta-
le się rozwija ożywiane łaską 

D u c h a 
Świętego i wy-

daje obfite owoce w kolejnych 
pokoleniach. Amen”.

Dlaczego Matce Bożej Ła-
skawej? 

Jej kult rozpoczął się we 
Włoszech na początku XV w. 
Wtedy to Joannie a Costu-
mis ukazała się Matka Boża 
w złotej sukni i błękitnym 
płaszczu, która w uniesionych 
dłoniach trzymała złamane 
strzały gniewu Bożego. Mat-
ka Boża żądała powszechnego 
postu i trzydniowych procesji 
pokutnych, które biskup Syl-
wester de Casa zarządził w Fa-
enzy. Niedługo po tym zaraza 
ustała. Pijarzy przenieśli ten 
pobożnościowy kult do Polski. 
Dnia 24 marca 1651 r. w obec-
ności nuncjusza papieskiego 
arcybiskupa Jana de Torres 
obraz został uroczyście wpro-

w a d z o n y 
do drewnianego kościoła pw. 
Świętych Prima i Felicjana 
przy ul. Długiej (gdzie obecnie 
stoi katedra polowa) i ukazany 
ludowi Warszawy. 

Wobec szerzącej się zarazy 
magistrat miasta Warszawy 
z inicjatywy ks. Orsellego za-
rządził szczególne modlitwy 
przebłagalne przed wizerun-
kiem Matki Bożej Łaskawej, 
niosąc obraz wzdłuż we-
wnętrznych murów miasta, 
a po ustaniu epidemii podjął 
uchwałę, w której ogłoszono 
Matkę Bożą Łaskawą Patron-
ką Warszawy. W podzięce od 
uratowania przed zarazą na-
stąpiła uroczysta ceremonia 
przed kościołem w miejscu 
dzisiejszego placu Krasińskich 
by móc pomieścić tysiące war-
szawian, w której uczestniczy-
ła prawie cała Warszawa. 

(mat. pras. Diecezja 
Warszawsko-Praska) 

sakrament i msza 
w kwarantannie

czas Wielkiego Postu 
bez nabożeństw, mszy 
świętych, z ograni-
czonym dostępem do 

sakramentów. Co zrobić, gdy 
musimy pozostać w domu, 
a chcemy uczestniczyć we 
mszy świętej, a także skorzy-
stać z sakramentów świętych? 
Msze święte transmitowane 
są przez radio, telewizję, inter-
net. Przeżycie takiej mszy nie 
powinno ograniczać się jedynie 
do słuchania. Należy być do-
brze ubranym (jak do normal-
nej mszy w kościele), można 
zapalić świecę – powinna być 
atmosfera jak najbardziej świą-
teczna. Przed mszą można 
uczynić znak krzyża z użyciem 
wody święconej posiadanej 
przez nas w domach. Podczas 
mszy staramy się stawać 
i klękać w tych samych mo-
mentach,  w których klękamy 
i stajemy w świątyni. I w miarę 
możliwości przyjąć komunię du-
chową. 

Jeśli chodzi o sakramenty 
największy problem jest ze 
spowiedzią. Jednym ze spo-
sobów, jeżeli nie możemy 
skorzystać ze spowiedzi, jest 
tzw. „Żal doskonały”. Polega 
on na tym, że przy okazji ra-
chunku sumienia wzbudzamy 
żal za grzechy nie ze strachu 
przed karą, a z miłości do 
Boga. Jeśli w duchu wyznamy 
grzechy, wzbudzimy taki żal, 
możemy podczas radiowej 
mszy przystąpić do komunii 
duchowej, będącej mocnym 
zjednoczeniem się z Chrystu-
sem eucharystycznym. Po 
ustaniu epidemii, gdy będzie-
my mieli taką możliwość, po-
winniśmy skorzystać z pierw-
szej okazji i wyspowiadać się 
w konfesjonale.
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gDy NIE MOŻEMy Być 
W KOŚCIELE
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Święty Boże, Święty mocny, 
Święty nieśmiertelny, 

zmiłuj się nad nami i nad całym światem

WieLKi post 
W DoBie zArAzY

oD zArAzY, oGniA, GŁoDu i WojnY 
zAcHoWAj nAs pAnie


