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27
ZDROWIE
Jeśli dużo czasu spędzasz przed ekranem 
komputera, podajemy kilka wskazówek, 
które pomogą Tobie – a także Twojemu 
dziecku – nabrać odpowiednich nawyków.

10-11
BIOGRAFIE
Uśmiech, wdzięk, a przede wszystkim 
krystaliczny głos sprawiły, że Anna 
German stała się ulubienicą milionów, a 
wielu wspomina ją i jej piosenki do dziś.

24-25
HISTORIA
Westerplatte stało się symbolem walki 
do końca. Jak doszło do tego, że polscy 
żołnierze wytrwali siedem dni na pół-
wyspie, odpierając 13 szturmów wroga?

37
SPORT
Trzy mecze, trzy zwycięstwa. Reprezen-
tacja Polski siatkarzy z kompletem punk-
tów zakończyła zmagania w fazie grupo-
wej mistrzostw świata w Katowicach.

22-23

POLAK ZWYCIĘZCĄ BIENNALE 
“ENGAGE ART” W USA
Tarnowski artysta Piotr Barszczowski został 
zwycięzcą organizowanego w Stanach Zjed-
noczonych konkursu „Engage Art”. Jego grafi-
ka pt. „Ostatnia Wieczerza XXI” zdobyła I miej-
sce w kategorii sztuk wizualnych. To kolejna 
główna nagroda artysty w ciągu ostatniego 
roku. Wcześniej jego dzieło otrzymało złoty 
medal oraz nagrodę publiczności na XIII Bien-
nale Sztuki we Florencji. 
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Atak Rosji na Ukrainę, który 
miał trwać kilka dni i zakoń-
czyć się podporządkowa-
niem Kijowa Moskwie, stał 
się konfliktem na przetrzy-
manie. Nie tylko na płasz-
czyźnie militarnej. Nie mniej 
ważne w przedłużającym 
się konflikcie stały się kwe-
stie gospodarcze. Wpro-
wadzone przez Zachód 
bezprecedensowe sankcje, 
mające na celu gospodar-
czą i polityczną izolację 
Rosji, wywołują obosiecz-
ne skutki. A poza tym gra 
na przeczekanie toczy się 
też w warstwie informacyj-
nej. Ten front może okazać 
się jednym z największych 
wyzwań dla wolnych spo-
łeczeństw. W mediach 
społecznościowych funk-
cjonują farmy botów i trolli, 
zajmujących się sianiem 
dezinformacji na korzyść 
rosyjskiego reżimu.
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„MAŁŻEŃSTWO DO POPRAWKI” 
– HUMOR NA PRZEDŁUŻENIE LATA
Warszawski Teatr Kwadrat zaprasza w dru-
gi weekend września (w Nowym Jorku 
i Plainville, CT) na komedię romantyczną 
„Małżeństwo do poprawki”. Fabuła z błysko-
tliwymi i pełnymi inteligentnego humoru 
dialogami, w której pojawia się też wątek 
kryminalny, skonstruowana została według 
zasady samego Hitchcocka, że najpierw jest 
trzęsienie ziemi, a potem napięcie nieprze-
rwanie rośnie. Śmiech widowni nie milknie 
od początku sztuki do jej końca. Ten przebój 
teatralny z Polski jest doskonałym akcentem, 
którym przedłużymy beztroskę lata i urlopo-
wych wyjazdów.

Wśród zaplanowanych wydarzeń towarzy-
szących wielkiej, polonijnej uroczystości wy-
mienia on Bankiet Marszałkowski w hotelu 
Marriott Marquis na Times Square, który 
tym razem odbędzie się trochę wcześniej niż 
zwykle, bo już 17 września. Uświetnią go m.in. 
dyplomaci z Polski i przedstawiciele admi-
nistracji nowojorskiej. Atrakcją będzie Miss 
Świata 2022, Polka, Karolina Bielawska (na zdj. 
z Marcinem Lucem), która pójdzie również w 
paradzie.
„W tym roku naszym nowym pomysłem – 
podkreśla Wielki Marszałek – jest podświetle-
nie polskimi barwami jak największej liczby 
znanych budynków i obiektów nie tylko w 
USA, ale i w Polsce. Chcemy przez to pokazać 
jedność Polonii amerykańskiej z rodakami w 
kraju”. Oświetlone więc będą: wodospad Nia-
gara oraz piękny futurystyczny Beehive Brid-
ge, łączący dzielnicę Little Poland z miastem 

New Britain, CT. Do akcji przyłączą się Willis 
Tower i Skydeck w Chicago. W Nowym Jorku 
polskimi barwami zabłyśnie budynek Con 
Edison, firmy, która od wielu lat jest sponso-
rem parady. Organizatorzy czekają także na 
potwierdzenie od administratorów mostów 
Kościuszko i Bayonne. Poza tym trwają rozmo-
wy o oświetleniu słynnego Hard Rock Cafe na 
Florydzie. „Z kolei w Polsce biało-czerwonymi 
barwami zostaną ozdobione ratusze w Rze-
szowie i Myślenicach – wymienia Marcin Luc 
– a także pałac w Koszęcinie, gdzie główną 
siedzibę ma Państwowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”, który będzie uczestnikiem parady, 
oraz Dom Kultury w Kolbuszowej, gdzie się 
urodziłem”. To oczywiście tylko część planów 
Komitetu Parady Pułaskiego i organizacji z nią 
współdziałających. O wszystkich można prze-
czytać w tym numerze „Nowego Dziennika”.

STRONY 16-17

WKRÓTCE PARADA  
BIAŁO-CZERWONA     
Trwają intensywne przygotowania do Parady Pułaskiego, o których rozma-
wiamy z Wielkim Marszałkiem 2022 Marcinem Lucem. 
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„CHCIAŁEM, BY WARSZAWA BYŁA WIELKA”
OBRONA WARSZAWY W 1939 ROKU STAŁA SIĘ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH EPIZODÓW KAMPANII WRZEŚNIOWEJ I UKSZTAŁTOWAŁA LEGENDĘ 

PREZYDENTA MIASTA STEFANA STARZYŃSKIEGO. ODDZIAŁY NIEMIECKIE ZAATAKOWAŁY POLSKĄ STOLICĘ 8 WRZEŚNIA.

Warszawa już od pierwszych 
godzin wojny była celem nalo-
tów Luftwaffe. Broniły ją wów-
czas jedynie jednostki artylerii 

przeciwlotniczej, wspomagane przez tysiące 
cywilnych ochotników i harcerzy. Każda ka-
mienica miała własne pogotowie, dbające 
o zaciemnienie, ewakuację mieszkańców 
do schronów, pierwszą pomoc dla rannych, 
gaszenie pożarów. O nalotach informowano 
przez Polskie Radio oraz syreny alarmowe.
W nocy z 6 na 7 września ze stolicy ewaku-
ował się Naczelny Wódz ze sztabem, a także 
urzędy i ministerstwa. Miasto opuścili rów-
nież dyplomaci. Powstał wówczas cywilny 
ośrodek koordynowania obrony z prezyden-
tem Stefanem Starzyńskim, który został komi-
sarzem cywilnym miasta. Przez kolejne dni 
walki niemal codziennie przemówieniami 
radiowymi zagrzewał do wytrwania i kon-
tynuowania obrony. Z jego inicjatywy powo-
łano Komitet Obywatelski przy Dowództwie 
Obrony Warszawy, skupiający przedstawi-
cieli wszystkich ugrupowań politycznych 
od PPS, przez piłsudczyków do narodowej 
demokracji.
8 września pierwsze niemieckie czołgi do-
tarły do Okęcia. Wraz z artylerią rozpoczęły 
ataki, wspierane przez piechotę. Do rangi 
symbolu urosła obrona barykady przy ul. 
Grójeckiej i Opaczewskiej, gdzie Niemcy 
stracili co najmniej kilkadziesiąt czołgów. Za-
trzymany został także atak pancerny na Woli. 
W swoich wspomnieniach gen. Reinhardt 
wspominał, że epizod ten i skala poniesionych 
strat były szokiem dla niemieckich oficerów. 
„We wszystkich oczach panowała dumna ra-
dość przeżycia doniosłej chwili wkroczenia 
do stolicy nieprzyjaciela już w ósmym dniu 
wojny. […] Nikt nie myślał o poważnej walce” – 
pisał o nastrojach przed nieudanym atakiem 
z 8 września. 
Zgodnie z założeniami linię obrony wyzna-
czały granice zwartej zabudowy miejskiej. 

lężenia i intensywnych bombardowań. Po 15 
września stolica została już całkowicie okrą-
żona przez wroga. 
23 września Stefan Starzyński wygłosił ostat-
nie, dramatyczne przemówienie radiowe 
do mieszkańców: „Chciałem, by Warszawa 
była wielka. Wierzyłem, że wielka będzie. 
Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, 
robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszło-
ści. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastą-
piło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat 50, nie 
za 100, lecz dziś widzę wielką Warszawę. 
Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna 

w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami 
dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, 
wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą 
Warszawę. Dziś Warszawa broniąca honoru 
Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy”.
W tym samym czasie do miasta, po krwa-
wych bojach w Puszczy Kampinoskiej, prze-
dzierały się ostatnie oddziały gen. Tadeusza 
Kutrzeby. Wzmocniły obronę, ale stawało się 
jasne, że może ona potrwać najwyżej kilka 
dni. 
Decyzję o kapitulacji podjęto po zniszczeniu 
przez Niemców stacji pomp wodociągowych 
na Czerniakowie. Bez bieżącej wody nie dało 
się gasić pożarów. Przestała też działać elek-
trownia, a tym samym przerwała stałą pracę 
rozgłośnia Polskiego Radia, emitująca poru-
szające przemówienia prezydenta stolicy.
W komunikacie z 27 września dowództwo 
obrony wydało komunikat uzasadniający 
podjęcie rozmów kapitulacyjnych. „Mimo 
ogromu nieszczęścia duch ludności jest nie-
ugięty. Broniący Warszawy żołnierze nie chcą 
opuścić swych stanowisk. […] Dowództwo 
obrony, nie chcąc powiększać bezgranicz-
nych cierpień ludności cywilnej oraz wobec 
braku amunicji, zdecydowało się na zawarcie 
24-godzinnego zawieszenia broni i wszczę-
cie rokowań nad warunkami oddania stolicy 
i Modlina” – poinformowano. 
28 września 1939 r. – po niemal trzytygodnio-
wej walce z przeważającymi siłami niemiec-
kimi – Warszawa skapitulowała. Umowę ka-
pitulacyjną podpisał gen. Tadeusz Kutrzeba.  
W Armii „Warszawa” walczyło ok. 120 tys. 
żołnierzy wspieranych przez mieszkańców. 
Straty ocenia się na blisko 27 tys. zabitych. 
Zginęło ok. 50 tys. warszawiaków. Około 10 
proc. zabudowań stolicy legło w gruzach.
Miasto skapitulowało, lecz nie uległo: dzień 
wcześniej powstała konspiracyjna Służba 
Zwycięstwu Polski, zalążek Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

JW, (PAP)

Symbolem destrukcji Warszawy stały się zdjęcia płonącego Zamku Królewskiego, 
wykonane przez kronikarza oblężenia – amerykańskiego dziennikarza Juliena Bryana
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BAD BOOKS
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BITWA NAD BZURĄ

Aż do ostatniego dnia defensywy oddziałom 
niemieckim udało się zająć wyłącznie przed-
mieścia. Wielką rolę w utrzymaniu tej linii 
odegrały barykady budowane przez żołnie-
rzy i cywilów. Obronę wzmocniło też powoła-
nie Armii „Warszawa” pod dowództwem gen. 
Juliusza Rómmla. W jej skład weszła nie tylko 
załoga obrony miasta, ale również oddziały 
broniące się nad Narwią od Modlina po Ze-
grze, a także na Wiśle po Pilicę, wraz z Twier-
dzą Modlin.
Po porażce bezpośredniego natarcia na War-
szawę oddziały niemieckie przystąpiły do ob-

facebook.com/nowydziennik

https://www.instagram.com/dziennikcom/
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Bronisław, Izabela
246 dzień roku

PANNA

SOBOTA
3

▸ 28 C (83 F)

Iwo, Liliana
247 dzień roku

PANNA

NIEDZIELA
4

▸ 28 C (83 F)

Dorota, Justyna 
248 dzień roku

PANNA

PONIEDZIAŁEK
5

▸ 29 C (85 F)

Michał, Tomasz
249 dzień roku

PANNA

WTOREK
6

▸ 29 C (85 F)

Regina, Ryszard
250 dzień roku

PANNA

ŚRODA
7

▸ 29 C (85 F)

Adrian, Teofil
251 dzień roku

PANNA

CZWARTEK
8

▸ 27 C (82 F)

Aniela, Jacek
252 dzień roku

PANNA

PIĄTEK
9

▸ 27 C (82 F)
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POLSKA

Licencjonowana psycholog dr Monika Herrera 
oferuje konsultacje, serwisy pomocnicze, badania psychologiczne i terapie:

• w języku polskim, angielskim i hiszpańskim
• dla osób w każdym wieku (od 3 letnich dzieci do osób w sędziwym wieku)
• w szerokim zakresie schorzeń: zaburzenia neurorozwojowe, ruchowe, poznawcze, neurodegen-

eracyjne, udary, urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), epilepsje, zaburzenia zachowania, zaburzenia 
psychologiczne/ psychiatryczne, trauma oraz opoznienia rozwojowe.

Klinika 
Psychologiczna 

NADZIEJANADZIEJA 
zaprasza:

Tel.: (646) 725 2719 � Fax: (347) 763 2044
e-mail: monikaherrera@hope-psychology.com • drmonikaherrera@gmail.com

www.hope-psychology.com

Dr Monika Herrera jest certyfi kowaną specjalistką w leczeniu 
demencji (ECDCS) i ADHD (ADHD-CCSP oraz w terapii dialektycznej (C-DBT)

Klinika NADZIEJA oferuje:
� terapie indywidualne, grupowe oraz rodzinne, 
� badania psychologiczne oraz tzw. serwisy wspierające dla pacjentów oraz ich rodzin, 
� trening dla rodziców,
� leczenie depresji i problemów z samooceną, 
� testy osobowości, badanie inteligencji oraz funkcji mózgu,
� pomoc ofi arom molestowania seksualnego i przemocy w rodzinie, 
� pomoc w leczeniu przewlekłego bólu

New York City – 90 Broad St, 10th Floor, # 1012, New York, NY 1000
New Jersey – 101 Hudson St, 21st fl oor, Jersey City, NJ 07302

Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 4pm – 9 pm

ALEKSANDRA 
ZIÓŁKOWSKA-BOEHM

NAGRODZONA
„JĘZYK OJCZYSTY JEST SZCZEGÓLNIE DROGI, GDY MIESZKAMY 

POZA KRAJEM” – MÓWI PISARKA DR ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA-
-BOEHM, KTÓRA OD PONAD 30 LAT ŻYJE AMERYCE, 

GDZIE NAPISAŁA WIELE KSIĄŻEK.

W minioną sobotę, 27 sierp-
nia, w konkursie Prze-
szłość/Przyszłość, uho-
norowała ją Fundacja 

Janusza Kurtyki nagrodą w kategorii „Po-
lonia i Polacy za granicą”. Jury konkursu 
uzasadniło, że wyróżniło ją za książki pro-
mujące polską historię.
„Z dużą radością odebrałam tę nagrodę. 
Cenię, że jej patronem jest wybitny histo-
ryk Janusz Kurtyka. W 1989 roku czyta-
łam jego opublikowaną w podziemnym 
obiegu, pierwszą wydaną w Polsce bio-
grafię gen. Leopolda Okulickiego, który 
był ostatnim komendantem głównym Ar-
mii Krajowej” – wspomina pisarka. 
Chociaż od ponad 30 lat żyje w Ameryce 
– w Wilmington w stanie Delaware –to za-
chowała swoje warszawskie mieszkanie. 
Często przebywa w Polsce. 
„Język jest szczególnie drogi, gdy miesz-
kamy poza krajem. Studiując polonisty-
kę uczyłam się kochać literaturę, język, 
doceniać ludzi, którzy mi go w piękny 
sposób przybliżali. Za to, że kocham język 
polski, jestem wdzięczna swoim rodzi-
com, nauczycielom, profesorom. Miałam 
szczęście znać wybitne postaci: Melchio-
ra Wańkowicza, profesora Władysława 
Tatarkiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego 
i wielu innych” – wymienia pisarka, która 
dostała m.in. nagrodę Fulbrighta.
Zainteresowania Aleksandry Ziółkow-
skiej-Boehm historią zaowocowały wy-
daniem takich m.in. książek w języku 
angielskim, jak „Kaia Heroine of the 1944 
Warsaw Rising”, “The Polish Experience 
Through World War II: A Better Day Has 
Not Come” czy “Melchior Wańkowicz Po-
land’s Master of the Written Word”. Autor-
ka podkreśla, że wdzięczna jest mężowi, 
Amerykaninowi śp. Normanowi Boehmo-
wi, który nie mówił po polsku, ale ogrom-
nie cenił historię Polski. „Jestem mu 
wdzięczna, że mnie zachęcał i wspierał 

dobrymi słowami, bym pisała o polskiej 
historii. Żeby świat się o niej dowiedział” 
– wspomina.
Pisarka, która jest laureatką dorocznej 
Nagrody Literackiej Stanu Delaware „in 
creative nonfiction”.
Zainteresowania autorki nie ograniczają 
się jedynie do polskiej historii. W tomie 
„Otwarta rana Ameryki” zajęła się amery-
kańskimi Indianami.
„Wydawcę amerykańskiego pomogli mi 
znaleźć Apacze. Tematyką zainteresowa-
łam się, gdy odwiedziłam ośrodek Crazy 
Horse Memorial w Dakocie Południowej. 
Prace nad pomnikiem zaczął mój stryj 
Korczak Ziolkowski” – wyjaśnia.
Ziółkowska-Boehm jest też autorką książ-
ki o aktorce Ingrid Bergman. „Napisałam 
historię rodzinną – mój mąż Norman był 
jej bliskim kuzynem” – tłumaczy pisarka 
dodając, że książka ma polskie i amery-
kańskie wydanie.
Jest też autorką tomu o kotce Suzy. Spo-
tkała się ona w USA z dużym zainte-
resowaniem. „Suzy towarzyszyła nam 
wyprawom po indiańskich rezerwatach, 
latała samolotem ponad 20 razy do Polski. 
Książka ukazała się pt. ‘Podróże z moją 
kotką’ (po ang. ‘On the Road with Suzy. 
From Cat to Companion’)” – mówi pisarka.
Opowiada o dużym wpływie Wańkowi-
cza na jej losy i twórczość. „Zapisał mi 
swoje archiwum. Jestem mu ogromnie 
wdzięczna za udzielone zaufanie, a także 
za dedykację na drugim tomie ‘Karafki La 
Fontaine’a’, z podziękowaniem, jak to okre-
ślił, za ‘współpracownictwo’. Znałam pisa-
rza tylko 2 lata i 3 miesiące, ale był to waż-
ny okres. Wywarł duży wpływ na moje 
spojrzenie i tematykę książek, które piszę” 
– konkluduje Ziółkowska-Boehm. 
Podkreśla też, jak bardzo ważni są dla niej 
czytelnicy. „To dzięki serdecznym listom, 
kontaktom – mówi – chce się jej wciąż pi-
sać”. (PAP)

Andrzej Dobrowolski 
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TEREN NIEOGRODZONY

P  I  J  A  W  K  I
CERTYFIKOWANY HIRUDOTERAPEUTA 

KAZIMIERZ
STAWIA MEDYCZNE PIJAWKI NA WSZELKIE SCHORZENIA

GABINET ZNAJDUJE SIĘ NA BROOKLYNIE, NY
W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ, ZADZWOŃ

TEL.:  (347) 449-1474

Za jakie GRZECHY
CZY BÓG WYMIERZA AMERYCE KARĘ? – ZATRZYMAŁAM WZROK NA INTRYGUJĄCYM TYTULE W SERWISIE INFORMACYJNYM. ZDANIEM AUTORA, 

AMERYKANINA OD LAT MIESZKAJĄCEGO NA BLISKIM WSCHODZIE, JAK NAJBARDZIEJ. DOWODY BOSKIEJ WŚCIEKŁOŚCI NA KRAJ, KTÓRY SYPIE SIĘ 
Z KAŻDEJ STRONY I NA KAŻDYM KROKU, DOSTAJEMY NIEMAL CO DZIEŃ.

Ameryka, zaczyna wyli-
czanie autor, jest w ostat-
nich latach bezlitośnie 
linczowana przez wszel-

kiego rodzaju żywioły – w tym 
roku są to rekordowe upały, tor-
nada i powodzie. Życie codzienne 
w USA też nigdy nie było większym 
wyzwaniem. Przygniata nas naj-
większa w krajach rozwiniętych 
plaga biedy i bezdomności, w tym 
wśród dzieci, mamy najgorsze ro-
kowania zdrowotne, największe 
zadłużenie konsumenckie oraz 
dług studencki, o skali dysfunkcji 
obecnego rządu nawet nie wspo-
minając. Być może jest, a być może 
nie ma związku, ale pandemia, ko-
lejny wyraz niezadowolenia Boga 
z Ameryki, także rozjechała Ame-
rykę nieporównanie gorzej niż 
inne państwa i regiony. 
Co się jednak dziwić, konkludu-
je autor, Bóg karze adekwatnie 
do winy, a Ameryka zawiniła 
ogromnie. Z ziemi obiecanej zmie-
niła się w ziemię jałową. Z kraju 
równych szans zmieniła się w kraj 
największych nierówności. Wyła-
dowania boskich piorunów muszą 
uderzać w Amerykę najmocniej, 
bo inaczej nie byłoby po prostu 
sprawiedliwie.  

Nie kłócę się z ani jedną krytyką 
Ameryki zawartą w tekście. Sama 
od lat biję na alarm w związku z tu-
tejszymi społecznymi i polityczny-
mi bolączkami. Jedyne, z czym się 
nie zgadzam, to – bagatela! – głów-
ne przesłanie tekstu. Tym dziwniej-
sze, że stawia je człowiek zamiesz-
kały w części świata, gdzie boski 
gniew od dawna leje się nieprze-
rwanym deszczem, a końca tego 
oberwania chmury nie widać.  
A co z Ukrainą, na którą od pół 
roku spadają prawdziwe bomby, 
nie tylko boski gniew pod postacią 
zbyt wysokiego czynszu czy dłu-
gu studenckiego? Co z południem 
Europy, które się tego lata dosłow-
nie usmażyło w historycznych 
upałach? Co z częściami Afryki, 
gdzie śmiercią głodową zagro-
żone są już dziesiątki milionów 
ludzi? Co choćby z naszą własną 
Polską? Tam gniew Boży nie do-
ciera? No to sięgnę po przykład 
pierwszy z brzegu – „wyskoczył” 
mi dzisiaj rano po odpaleniu in-
ternetowej gazety. Oto hierarcho-
wie polskiego Kościoła właśnie 
podzielili się z narodem wynikami 
pewnej ankiety. Zdaniem 100 ty-
sięcy polskich katolików polski Ko-
ściół funkcjonuje w rzeczywistości 
kompletnie oderwanej od realiów 
dzisiejszego świata. Nie rozumie 

Eliza Sarnacka-Mahoney
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Bóg nie wybrał Ameryki na swego chłopca do bicia. Wybrali ją ludzie, 
którzy rywalizują w  konkurencji, kto więcej, dosadniej i  błyskotliwiej 
skrytykuje jej wady

i nie odzwierciedla ani przekonań, 
ani potrzeb swoich (jeszcze) wier-
nych, wobec czego najmłodsze po-
kolenia na potęgę oddają kościel-
ne legitymacje i mamy w krainie 
nad Wisłą najniższą od czasów 
chrztu Polski religijność w tym 
przedziale wiekowym. Za jakie 
grzechy, dobry Boże? – lamentuje 
polski episkopat i nawet francuski 

reżyser megapopularnej w Polsce 
komedii pod takim właśnie tytu-
łem nie potrafi dopomóc. Chyba 
się nie mylę odczytując te zawo-
dzenia jako sprzeciw przeciwko 
pewnej konkretnej Bożej karze, 
wymierzonej za pewne konkretne 
przewinienia? 
Doskonale rozumiem motywy 
autora. Rozumiem tok jego my-
ślenia, rozumiem styl jego patrze-
nia. Przypomina mi okoliczności 
ze strzelnicy, z jaką miałam do czy-
nienia na lekcjach z przysposobie-
nia obronnego (obowiązkowych) 
w liceum w schyłkowych latach 
PRL-u. Należało położyć się na zie-
mi, przystawić oko do celownika 
i strzelić w ciemny tunel, na koń-
cu którego znajdowała się tarcza 
z celem. Z okiem przy celowniku 
nie widać było nic, tylko tunel i tyl-
ko cel, choć teren przysposobiony 
na szkolną strzelnicę był bardzo 
ładny. Wyglądał jak minipark, 
za ogrodzeniem zaś wiła malow-
nicza uliczka z zadbanymi kwiet-
nikami i niebrzydką, jak na tamte 
lata, zabudową.
Rozumiem, bo sama jestem win-
na podobnych, kasandrycznych 
w wydźwięku praktyk, jeśli chodzi 
o komentowanie amerykańskiej 
rzeczywistości. To efekt zawężo-
nego pola widzenia. Ogólnoświa-

dzie, a istoty skrajnie różne od in-
nych homo sapiens. Cudowny ga-
tunek wolny od naczelnych wad 
ludzkości: nieskażony cieniem 
chciwości, ni żądzy władzy, kry-
stalicznie uczciwy, bezwarunko-
wo altruistyczny oraz zorientowa-
ny wyłącznie na społeczne dobro, 
w ramach którego także rozumnie 
i odpowiedzialnie gospodaruje za-
sobami naturalnymi planety.  
Taka Ameryka nie istnieje i nigdy 
nie istniała. Prawdziwa Ameryka 
rzeczywiście ma dziś do rozwią-
zania masę problemów, z którymi 
wiele państw radzi sobie dużo le-
piej. Nigdzie jednak nie jest ideal-
nie, nie jest nawet „wystarczająco 
dobrze”. Jeśli zaś pandemia i eko-
katastrofa to efekty boskiego gnie-
wu, to gniew ten spada na całą pla-
netę jednakowo.  
Bóg nie wybrał Ameryki na swego 
chłopca do bicia. Wybrali ją lu-
dzie. Wytykanie jej palcami, czer-
panie sadystycznej przyjemności 
z jej nieszczęść i porażek to dziś 
międzynarodowe pret-a-porter. 
W blasku fleszy trwa wyścig, kto 
więcej, dosadniej i błyskotliwiej 
skrytykuje jej wady. 
Prawdziwym nieszczęściem 
dla Ameryki i prawdziwym, god-

nym ubolewania precedensem 
jest to, że ona sama zaczyna w swo-
je upośledzenie wobec innych 
wierzyć. Najmłodsze pokolenia 
Amerykanów mają już tak obni-
żone poczucie wartości, że pierw-
sze wyrywają się do odpowiedzi, 
iż Ameryka jest dla reszty świata 
„szkodliwa”. Precedensem jest fakt, 
że amerykańska klasa rządząca, 
z zapiekłością godną lepszej spra-
wy, wykorzystuje ten narodowy 
negatywizm do swych gierek poli-
tycznych i z równie bezpreceden-
sowym poczuciem nieodpowie-
dzialności za przyszłość „buduje” 
ją opierając się na poczuciu bez-
nadziei oraz jawnej, balansują-
cej już dziś na granicy gotowości 
do walki zbrojnej, wrogości wobec 
członków ugrupowań polityczno-
-kulturowych innych od własnego.
Bóg nie wymierza Ameryce kary. 
Bóg wymierza karę nam wszyst-
kim za to, jak jesteśmy wobec sie-
bie okrutni, cyniczni i bezlitośni. 
Że siedząc na tej samej, tykającej 
bombie wciąż bardziej interesuje 
nas, w jaki sposób możemy osła-
bić sąsiada, niż go dowartościo-
wać, podnieść na duchu i wzmoc-
nić dla wspólnego dobra. Jedynej 
przyszłości, jaka ma sens. ◘

towego, niezależnego od fak-
tycznego miejsca zamieszkania, 
amerykocentryzmu. To pułapka, 
którą sobie sami zmontowaliśmy 
i do której dobrowolnie wchodzi-
my. Pułapka wyśrubowanych, 
nierealnych oczekiwań wobec wy-
branego kraju, które mogłyby się 
spełnić jedynie wtedy, gdyby kraj 
ten zamieszkiwali nie normalni lu-

Prawdziwa Ameryka ma dziś do rozwiązania masę 
problemów, z którymi wiele państw radzi sobie 
dużo lepiej. Nigdzie jednak nie jest idealnie. Jeśli 
zaś pandemia i ekokatastrofa to efekty boskiego 
gniewu, to spada on na całą planetę jednakowo.   

Cezary Gaweł
Agency & Financial Services LLC 

33 S. Wood Ave., 6th Floor
Iselin, NJ 08830

(908) 474-1510

SPRAWDŹ NASZE NISKIE CENY
UBEZPIECZ U NAS DOM I SAMOCHODY I ZOBACZ

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĘDZY

Ubezpieczenia na:
Domy, Mieszkania, Samochody, Łodzie, Motory, 
Budynki Mieszkalne, Biznesy: Worker’s Comp., 
General Liability, Trucks and Tractor Trailers, 
Business Owners Policies, Biura, Lekarzy 
(Malpractice and Office Insurance), Życie (IRA i 
Annuity), Fundusze Inwestycyjne (Mutual Funds), 
Medyczne Indywidualne i Grupowe, Turystyczne 
(Medyczne)
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W ten sposób wkroczy-
liśmy w drugie pół-
rocze toczącego się 
tuż za polską granicą 

konfliktu. Konfliktu, który zostanie 
z nami na dłużej. 

KONIEC SZYBKICH 
POSTĘPÓW

Po sześciu miesiącach wojna 
w Ukrainie weszła w fazę stagnacji. 
Po kilku miesiącach działań zbroj-
nych Rosji udało się przejąć kontro-
lę nad 15 proc. terytorium Ukrainy, 
w tym – oprócz bezprawnie inkor-
porowanego Krymu – nad całym 
obwodem ługańskim, większością 
obwodu donieckiego oraz Zaporo-
żem z Chersoniem. Po pierwszych 
zdobyczach i wycofaniu się agre-
sorów z kierunku natarcia na Kijów 
postępy Rosjan zmalały prawie 
do zera. 
Z drugiej strony Ukraina wzmac-
niana jest przez dostawy uzbroje-
nia z Zachodu, które umożliwiają 
jej coraz skuteczniejszą obronę. 
Eksperci od wojskowości coraz gło-
śniej jednak mówią o tym, że żadna 
ze stron nie dysponuje w tej chwili 
siłami wystarczającymi na prze-

prowadzenie skutecznej opera-
cji zaczepnej, która pozwoliłaby 
na odniesienie zdecydowanego 
zwycięstwa. Już za kilka tygodni 
nadejdzie jesień, która ze względu 
na uwarunkowania geograficzne 
jeszcze bardziej utrudni możliwo-
ści przegrupowywania wojsk i pla-
nowanie ofensywy.
W ten sposób atak Rosji, który miał 
trwać zaledwie kilka dni i zakoń-
czyć się całkowitym podporząd-
kowaniem Kijowa Moskwie, stał 
się konfliktem na przetrzymanie. 
Nie tylko na płaszczyźnie militarnej 
zresztą. Nie mniej ważne przy sce-
nariuszu przedłużającego się kon-
fliktu stały się kwestie gospodarcze. 

EUROPA ODCZUWA SANKCJE
Wprowadzone przez Zachód 
bezprecedensowe sankcje mają 
na celu gospodarczą i politycz-
ną izolację Rosji oraz odcięcie 
jej od dostępu do zaawansowa-
nych technologii. Mają one jednak 
obosieczne skutki. Europa, przyci-
śnięta przez energetyczny szantaż 
Władimira Putina, będzie zmagać 
się ze skutkami niedoboru surow-
ców energetycznych, a co za tym 
idzie – wysokimi cenami produkcji 
przemysłowej oraz żywności. Nie 
mniej dotkliwe mogą okazać się 
próby uniezależnienia się od in-
nych surowców sprowadzanych 

Eksperci od wojskowości mówią, że żadna ze stron nie dysponuje w tej chwili siłami wystarczającymi 
na przeprowadzenie skutecznej operacji zaczepnej, która pozwoliłaby na odniesienie zdecydowanego 
zwycięstwa. Na zdjęciu: usuwanie zniszczeń przy zaatakowanym rosyjską rakietą budynku administracji 
państwowej w Charkowie

WOJNA: drugie półrocze
24 SIERPNIA MINĘŁO DOKŁADNIE SZEŚĆ MIESIĘCY OD NIESPROWOKOWANEJ AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ. ŚWIAT ODNOTOWAŁ 

TĘ PÓŁROCZNICĘ ZWRACAJĄC UWAGĘ NA INNĄ SYMBOLICZNĄ DATĘ. TEGO SAMEGO DNIA PRZYPADAŁA BOWIEM 
31. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ UKRAINĘ.

Tomasz Deptuła

z Rosji – aluminium, niklu, miedzi, 
a nawet azotanu amonu – najważ-
niejszego składnika nawozów 
sztucznych. Ich zastąpienie nie bę-
dzie łatwe, a co gorsze – może oka-
zać się kosztowne.
Krótko mówiąc popandemiczny 
świat będzie miał nadal problem 
z wysoką inflacją. Gospodarka 
zjednoczonej Europy odczuje skut-
ki podwyżek cen energii, gazu 
i innych surowców i produktów 
sprowadzanych dotychczas z Ro-
sji, co może znacznie zwolnić roz-
wój gospodarki. To samo, choć 
w bardziej ograniczonym stopniu, 
ze względu na względną niezależ-
ność energetyczną, czeka także 
Stany Zjednoczone. 

ROSJA NA RÓWNI POCHYŁEJ
Zdaniem ekonomistów Kreml do-
brze przygotował się do wojny, 
choć zakres sankcji okazał się dużo 
większy od oczekiwań. Rosja więc 
z pewnością nie załamie się jako 
państwo, tym bardziej że wysokie 
ceny energii i surowców wciąż 
sprzedawanych do Europy i do kra-
jów trzecich zwiększają wpływy 
do budżetu i pozwalają na finanso-
wanie wojny. Kreml zwiększył tak-
że sprzedaż paliw do Chin, Turcji 
i Indii, choć robi to z ogromnymi 
upustami. Choć analitycy są zgod-
ni, że te alternatywne kierunki 

nie zrekompensują utraty przez 
Rosję całego rynku europejskiego 
(o ile do tego dojdzie), to sprzedaż 
na tych rynkach pomoże Kremlowi 
w utrzymaniu płynności. 
Innym atutem Moskwy jest eks-
port żywności i szantaż polegający 
na groźbie pogłębiania kryzysu 
i przeniesienie go na kraje Trzecie-
go Świata jako zagrożenia głodem. 
Tutaj Bruksela musiała ustąpić – 
kiedy kilka tygodni temu Rosja zgo-
dziła się na wywóz zboża z Ukra-
iny, Europa złagodziła obostrzenia 
dotyczące eksportu rosyjskiej żyw-
ności. 
Jednak według raportu ekonomi-
stów z Yale University, opartym 
na źródłach nieoficjalnych i da-
nych, które Rosja stara się ukrywać 
w oficjalnych raportach, gospodar-
ka tego kraju znajduje się na równi 
pochyłej i tylko od konsekwencji 
Zachodu zależeć będzie, jak szybko 
będzie się staczać. 

GOSPODARKA 
NA KROPLÓWCE

Zacznijmy od finansów. Po inwazji 
na Ukrainę doszło do bezpreceden-
sowej stymulacji gospodarki. Po od-
cięciu od systemu międzynarodo-
wych rozliczeń międzybankowych 
Kreml zaczął sztucznie wspierać 
giełdę, przepływy finansowe oraz 
rubla. Rosja została odcięta od po-
łowy swoich rezerw finansowych, 
przygotowanych na czarną godzi-
nę, a pozostała część będzie stop-
niowo topnieć w ciągu najbliższych 
kilkunastu miesięcy. Ta kroplówka 
prędzej czy później się skończy, 
choć eksperci różnią w opiniach, 
kiedy to się stanie. 
Największe szkody wyrządzą 
w Rosji sankcje w dziedzinach 
gospodarki uzależnionych od no-
wych technologii. W kraju prak-
tycznie wstrzymano produkcję 

nowych samochodów, załamał się 
też rynek AGD, a samoloty pasa-
żerskie są naprawiane kosztem 
rozbiórki maszyn, które do tej pory 
znajdowały się w eksploatacji. Brak 
dostępu do technologii widać także 
w produkcji zbrojeniowej, bo Ro-
sja ma problemy w produkcji sys-
temów naprowadzania i będzie 
coraz bardziej skazana na uży-
wanie “głupiej” amunicji. Prędzej 
czy później gospodarka tego kraju 
będzie też musiała sobie poradzić 
z problemem ukrytego bezrobocia, 
bo na razie powszechną praktyką 
w przypadku spadku produkcji jest 
wysyłanie pracowników na przy-
musowe urlopy. Doświadczenie 
ZSRR pokazuje, że utrzymywanie 
pozorów zatrudnienia jest możliwe, 
ale odbywa się to za cenę dalszego 
spadku stopy życiowej społeczeń-
stwa. 
Zdaniem ekonomistów zastąpienie 
zachodniej technologii chińską jest 
niemożliwe, bo Państwo Środka 
wciąż znajduje się w tyle za Zacho-
dem. Dodatkowym problemem 
Władimira Putina jest odpływ z Ro-
sji – jak szacują ekonomiści z Yale – 
20 proc. specjalistów pracujących 
w sektorze high-tech, w tym najbar-
dziej uzdolnionych profesjonalistów. 

NOWY FRONT WOJNY
Stany Zjednoczone w symbolicz-
nym dniu 24 sierpnia ogłosiły 
kolejny pakiet pomocy militarnej 
dla Ukrainy, który zapewni wspar-
cie dla tego kraju w długotermi-
nowej perspektywie. Przesłanie 
dla Kremla było oczywiste. Tego 
konfliktu nie da się przeczekać, 
licząc na zmęczenie Zachodu 
sankcjami i złamanie jego jedności 
– sygnalizuje Biały Dom. I tu warto 
wspomnieć o kolejnym ważnym 
froncie tej wojny – komunikacji spo-
łecznej. 

Gra na przeczekanie toczy się już 
i będzie toczyć się nadal w war-
stwie informacyjnej. Ten front może 
okazać się jednym z największych 
wyzwań dla wolnych społeczeństw. 
W mediach społecznościowych 
funkcjonują farmy botów i trolli, zaj-
mujących się sianiem dezinforma-
cji na korzyść rosyjskiego reżimu.
To już się dzieje. Według fundacji 
Przeciwdziałamy Dezinformacji 
w sieci celowo promowane są pro-
rosyjskie narracje, dotyczące np. 
konsekwencji nakładanych sank-
cji. Są one dokładnie “skrojone” 
dla społeczności, na które mają od-
działywać. Mamy więc informacje 
o trudnościach w pozyskaniu pod-
stawowych towarów (sztuczny po-
pyt na cukier w Polsce), negatywne 
doniesienia o ukraińskich uchodź-
cach i ich statusie w różnych pań-
stwach, “przecieki” o militarnym 
zagrożeniu dla Europy Środkowej 
(straszenie wojną nuklearną), per-
spektywę zimy przy chłodnych 
kaloryferach czy obraz porażek 
militarnych na Ukrainie oraz roz-
kładu tego państwa. Tych narracji 
jest dużo więcej. To starannie reali-
zowany scenariusz. Do fałszywych 
informacji dołącza się hiperłącza, 
kierujące odbiorców do odpowied-
nich stron. Trolle oddziaływają 
i będą oddziaływać na wszystkich 
możliwych płaszczyznach w celu 
destabilizacji społeczeństw i rozbi-
jania solidarności Zachodu. Promo-
wany będzie też pogląd, że im bar-
dziej osłabiony będzie Władimir 
Putin, tym bardziej nieobliczalny 
będzie jego reżim. Z tego wynikać 
ma wniosek, że lepiej dogadać się 
z Kremlem, niż stawiać na Ukrainę. 
W drugim półroczu wojny rosyjska 
dezinformacja, wspierana przez 
farmy botów, będzie grać na zbioro-
wym zmęczeniu wysokimi cenami 
cen energii i towarzyszącej im infla-
cji. Będzie rozpowszechniać obawy 
przed zimą i przysłowiowym już 
brakiem ciepłej wody w kranach 
sytych społeczeństw. Będzie pod-
ważać zaufanie do walczącej Ukra-
iny, ukazując ją jako kraj sponso-
rujący terroryzm i niekontrolujący 
broni, otrzymywanej w ogromnych 
ilościach od NATO i innych zaprzy-
jaźnionych krajów. To już zresztą się 
dzieje – wystarczy zobaczyć, w ja-
kim kierunku zlecono na Kremlu 
prowadzenie śledztwa po zabój-
stwie w Moskwie Darii Duniny, cór-
ki jednego z głównych ideologów 
neoimperialnej Rosji. Za zamach, 
który najprawdopodobniej jest 
dziełem rosyjskich służb, obciąża 
się odpowiedzialnością Ukraińców.
Ze wszystkich narracji do najgroź-
niejszych należy zaliczyć te, które 
utrwalają przekonanie o słabości 
NATO, Unii Europejskiej i jeszcze 
większym uzależnianiu Starego 
Kontynentu od USA. W drugim 
półroczu wojny Kreml będzie robić 
wszystko, aby rozbić jedność zjed-
noczonego świata, bo tylko w ten 
sposób będzie miał szanse na zre-
alizowanie swoich imperialnych 
celów. ◘

Gra na przeczekanie toczy się w warstwie 
informacyjnej. Może ona okazać się jednym 
z największych wyzwań dla wolnych społeczeństw. 
W mediach społecznościowych funkcjonują 
farmy botów i trolli, zajmujących się sianiem 
dezinformacji na korzyść rosyjskiego reżimu.
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Zespół Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie powstał w roku 
1989 z konkretnym przesłaniem. 
Jakie są jego podstawowe cele?
Pierwotnie zespół ten powstał jako 
Zespół Pomocy Kościelnej dla Ka-
tolików na Wschodzie. Stosownie 
do wskazań 238. Konferencji Ple-
narnej Episkopatu Polski kardy-
nał Józef Glemp, dekretem z 30 
grudnia 1989 roku, powołał Zespół 
Pomocy Kościelnej dla katolików 
w ZSRR. Miał on koordynować 
pomoc podejmowaną przez po-
szczególne diecezje i zgromadze-
nia zakonne, a także organizować 
pomoc osobową oraz rzeczową. 
W roku 1992 dokonano zmiany 
w nazwie na obecną: Zespół Po-
mocy Kościelnej dla Katolików 
na Wschodzie. 
                                                                                                                
Ksiądz został dyrektorem biura 
Zespołu w roku 2011. To duża 
odpowiedzialność, ale jak po-
kazało życie, radzi sobie ksiądz 
w wieloma problemami do dziś.
Do naszego biura w Warszawie 
wciąż napływają pisemne proś-
by z wielu diecezji, parafii oraz 
ze zgromadzeń zakonnych pra-
cujących na Wschodzie. W prze-
szłości dominowały prośby re-
montowo-budowlane. Od ponad 
10 lat zdecydowanie więcej jest 
projektów dotyczących szeroko 
rozumianej formacji i pomocy cha-
rytatywnej. Dziś chodzi najczęściej 
o dofinansowanie odbudowy oraz 
renowację kościołów, budowę no-
wych świątyń, plebanii oraz sal ka-
techetycznych. Dotujemy również 
niektóre akcje duszpasterskie – 
na przykład wakacyjne spotkania 
z Bogiem dla dzieci i młodzieży 
czy stołówki i kuchnie prowadzo-
ne przez siostry i braci zakonnych, 
dożywiające najmłodszych, star-
szych i najbiedniejszych.                                                                                                                           
Zespół świadczy wreszcie pomoc 

POMAGAMY WSZYSTKIM LUDZIOM 
na Wschodzie będącym w potrzebie

“NA STACJI METRA UKRYŁO SIĘ PRZED BOMBARDOWANIEM OKOŁO 600 LUDZI, KTÓRZY ZOSTALI BEZ WODY I POŻYWIENIA, NIE MIELI TEŻ NA CZYM 
SPAĆ. I WŁAŚNIE RYCERZE JANA PAWŁA II ZAWIEŹLI ZORGANIZOWANE PRZEZ NAS ARTYKUŁY DOKŁADNIE NA STACJĘ METRA W CHARKOWIE, 

BEZ ŻADNYCH POŚREDNIKÓW” – MÓWI KS. LESZEK KRYŻA SCHR, DYREKTOR BIURA ZESPOŁU POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE PRZY 
SEKRETARIACIE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.

liturgiczną dla Kościoła katolickie-
go na Wschodzie poprzez zakupy 
dla konkretnych parafii: taberna-
kulów, kielichów mszalnych, mon-
strancji, paschałów, nagłośnień 
do kaplic i świątyń, ornatów, alb, 
stół, bielizny kielichowej, ksiąg 
liturgicznych, a także modlitewni-
ków i śpiewników. Zespół pośred-
niczy również w udostępnianiu 
prasy katolickiej, a także przeka-
zuje pomoce katechetyczne takie 
jak: Pismo Święte, modlitewniki, 
filmy religijne, śpiewniki, kalenda-
rze itp. Aktualnie pomoc Kościoło-
wi na Wschodzie świadczy ponad 

250 kapłanów diecezjalnych, 450 
kapłanów zakonnych, prawie 550 
sióstr zakonnych oraz 23 braci za-
konnych z Polski.                                                                                                                                       

Ostatnie miesiące przyniosły 
wiele zasadniczych zmian w Wa-
szej działalności. Główny powód 
to napaść Rosji na Ukrainę…
Minione lata były bardzo inten-
sywne, i to pod wieloma wzglę-
dami. Każdego bowiem roku re-
alizowaliśmy ponad 500 różnych 
projektów napływających do nas 
ze Wschodu. I to ze wszystkich 15 
krajów powstałych po rozpadzie 
ZSRR. Dochodziły do tego także 
coraz liczniejsze prośby o wspar-
cie z Rumunii, Bułgarii, a nawet 
z Kuby i Chin. Staramy się, w mia-
rę naszych możliwości, na każ-
dą z tych próśb możliwie szyb-
ko i pozytywnie odpowiedzieć.                                                                                                       
Wszystko się zmieniło, kiedy 
w lutym tego roku wybuchła 
wojna w Ukrainie. Do ostatniej 
chwili nikt z nas nie przypuszczał, 
że do tego dojdzie. A jednak sta-
ło się. Pierwszy telefon z Ukrainy 
miałem już 24 lutego rano. Powie-
dzieli mi, że wojna właśnie się 
rozpoczęła. Musieliśmy szybko 
zmienić prawie wszystko w na-
szej działalności i możliwie szyb-
ko stanąć na wysokości nowych 
zadań. 

Utworzyliście w Waszym biurze 
specjalny sztab kryzysowy. Ja-
kie są jego najważniejsze zada-
nia?
Zaczęliśmy otrzymywać telefony 
od tych, którzy potrzebowali po-
mocy i od tych, którzy tej pomo-

cy chcieli i mogli udzielić. Nasza 
rola polegała na skontaktowaniu 
obu stron i staniu się pewnego 
rodzaju pośrednikiem. I właśnie 
wtedy zaczęli się zgłaszać lu-
dzie, którzy wyrażali gotowość 
przyjęcia do siebie uchodźców 
wojennych z Ukrainy. Wiele osób 
podkreślało, że są w stanie wes-
przeć ich w takiej czy innej for-
mie i że są gotowe odpowiedzieć 
na konkretne potrzeby.
Sprawa kolejna to organizacja 
transportów humanitarnych. 
Nasz zespół, tak jak wiele in-
nych organizacji społecznych 
w Polsce, podjął się natychmiast 
tego zadania. Mieliśmy jednak 
świadomość, że sami niewie-
le możemy na tym polu zrobić. 
Ale dzięki temu, że współpraco-
waliśmy z różnymi instytucja-
mi państwowymi, organizacja-

mi społecznymi, wspólnotami 
czy konkretnymi ludźmi, udało 
się nam coś w sprawie pomo-
cy zrobić. Tak było na przy-
kład z kilkunastoma poważny-
mi transportami na Ukrainę.                                                                                                      
Konkretnym przykładem jest 
tu współpraca z Caritas Polska 
czy z Kancelarią Prezydenta RP. 
Ta współpraca dotyczy zbiórek 
żywności czy środków czysto-
ści. W przewożeniu pomocy 
do Ukrainy bardzo owocnie po-
magają nam Rycerze Jana Pawła 
II z katolickiego stowarzyszenia, 
które dysponuje własnym samo-

chodem. I to właśnie oni dostar-
czają zebrane przez nas dary 
do konkretnych miejsc.
Ilustracją tej pomocy niechaj bę-
dzie nasza pomoc dla Charkowa. 
Tam na stacji metra ukryło się 
przed bombardowaniem oko-
ło 600 ludzi, którzy zostali bez 
wody i pożywienia, nie mieli też 
na czym spać. Uznaliśmy, że po-
winniśmy im natychmiast pomóc. 
I właśnie ci Rycerze Jana Pawła 
II zawieźli zorganizowane przez 
nas artykuły dokładnie na stację 
metra w Charkowie, bez żadnych 
pośredników.                                                                                                                                    

Kolejna ważna sprawa to wizy-
ty w Ukrainie…                                                                                               
Staram się bywać tam nawet 
w tych najtrudniejszych chwilach. 
Osobiście chcę rozpoznać ich 
wszystkie potrzeby. Odwiedzam 

głównie miejsca, do których do-
ciera nasza humanitarna pomoc, 
a mianowicie do Drohobycza 
czy Sambora. Z tych ośrodków, 
po ponownym sortowaniu, nasza 
pomoc rozwożona jest po całej 
zachodniej i południowej Ukra-
inie. Byłem tam już kilka razy oraz 
w wielu innych miastach Ukrainy.                                                                                                                          
Wyjątkowy dla mnie był wyjazd 
do Truskawca. Miasto to jest dziś 
przykładem gościnności dla we-
wnętrznych uchodźców wojen-
nych w ramach samej Ukrainy. 
Wielu uciekinierów ze wschod-
niej, ostrzeliwanej przez Rosjan 
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Ksiądz Leszek Kryża SChr: „Każdego roku realizowaliśmy ponad 500 
różnych projektów napływających do nas ze Wschodu –ze wszystkich 
15 krajów powstałych po rozpadzie ZSRR

Ksiądz Leszek Kryż odwiedza miejsca, do których dociera humanitarna 
pomoc Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
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Prośby o pomoc napływają 
do Was również z wielu innych 
krajów powstałych po rozpa-
dzie ZSRR i z Rosji…
Otrzymujemy prośby z dalekiej 
Syberii, z Uzbekistanu, Tadżyki-
stanu, Armenii i Azerbejdżanu, 
które także obejmujemy naszą 
działalnością. I oczywiście z Bia-
łorusi, o której nie możemy zapo-
mnieć, a która jest ciągle w sytu-
acji bardzo trudnej. Także z Kuby, 
na której posługuje dziś kilku ka-
płanów z Polski. Są też tam siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Ufundowaliśmy 
im pomoce liturgiczne, które już 
dojechały na Kubę. Wspólnota ka-
tolicka w tym wyspiarskim kraju 
jest bardzo uboga, tak jak zresz-
tą całe tamtejsze społeczeństwo. 
Tamtejsi ludzie są bardzo otwarci 
na Boga i bliźnich. Oni cieszą się 
naprawdę ze wszystkiego, nawet 
z najdrobniejszych sukcesów.                                                                                                                     
Przez minione lata udało się nam 
zrobić wiele pięknych rzeczy. Jed-
ną z nich, z której jesteśmy bardzo 
dumni, jest wolontariat syberyjski. 
Jest on skierowany do osób, które 

odkrywają w sobie pasję wyjścia 
z pomocą ku drugiemu człowie-
kowi. Jest to kolejny bardzo ważny 
rozdział życia naszej organizacji. 
Projekt ten powstał 4 lata temu 
podczas odwiedzin Syberii. Tam-
tejsi duszpasterze zaprosili osoby 
świeckie z Polski, aby przyjechały 
i zobaczyły, jak oni tam żyją, i tro-
chę pomogły. Taki był początek 
powołania do życia wolontariatu 
syberyjskiego. I nasi ochotnicy na-
dal tam wyjeżdżają – m.in. do wsi 
Wierszyna – dawnej polskiej osady 
położonej nad rzeką Idą, około 100 
km na północ od Irkucka. Wieś 
ta została założona przez polskich 
emigrantów, głównie z zachodniej 
Małopolski, którzy osiedlili się 
w niej około 1910 roku. W Wier-

Wspominał już ksiądz wcześniej, 
że cały czas napływają do Was 
kolejne prośby z różnych tere-
nów Ukrainy.
Tak. Ostatnio napłynęła prośba 
z Energodaru – miasta w obwo-
dzie zaporoskim, położonym nad 
brzegiem Dniepru, w którym znaj-
duje się największa elektrownia 
jądrowa w Europie. Dziś to miasto 
jest pod rosyjską okupacją. I uda-
ło nam się, nie będę mówił jakim 
sposobem, dostarczyć tam leki 
i żywność.   
W okresie wakacji robiliśmy 
wszystko, aby jak najwięcej dzie-
ci mogło wyjechać ze swoich do-
mów. Dla nich właśnie prowadzili-
śmy przed wojną wiele projektów 
wakacyjnych. To były m.in. wyjaz-
dy nad Morze Czarne. Ale okazało 
się, że dziś jest to zupełnie niemoż-
liwe, bo trwa tam wojna. Dlatego 
musieliśmy wszystko zmienić. 
W najgorszym wypadku, jeżeli 
się nie da nigdzie wyjechać, to or-
ganizujemy im ciekawe wydarze-
nia na miejscu. Chodzi o to, aby 
te dzieci były razem i aby odcią-
gnąć je od wojennej traumy.

Podopieczni Domu Dziecka w Bałyniu w Ukrainie podczas tegorocznego wypoczynku nad polskim morzem

Rycerze Jana Pawła II z ks. bp. kamienieckim Leonem Dubrawskim, franciszkaninem                                                    

W Bałcie na Ukrainie (diecezja odesko-symferopolska) poświęcono 
nowe dzwony  

Ukrainy zatrzymało się w zachod-
niej jej części – np. w Truskawcu. 
W mieście liczącym około 22 tys. 
stałych mieszkańców przebywa 
aktualnie 27 tys. uchodźców. Po-
dobnie dzieje się w innych mia-
stach zachodniej Ukrainy. Uchodź-
cy zatrzymują się we wszystkich 
możliwych miejscach, takich jak: 
szkoły, przedszkola czy sanatoria. 
Wielu z nich nie ma na czym spać. 
I to nas zmobilizowało do kolejnej 
akcji, aby zorganizować dla nich 
materace. I udało się. Odwiedzili-
śmy również tamtejszy szpital, któ-
ry cierpiał m.in. na brak środków 
opatrunkowych. I ponownie udało 
się nam zaspokoić ich potrzeby. 
I takich miejsce, w których pomo-
gliśmy i w których pomagamy, jest 
dużo, dużo więcej.                                                                                                                                         

Opiekujecie się również i poma-
gacie na co dzień Ukraińcom, 
którzy przebywają w Polsce…
Chcemy pomagać w rozwiązywa-
niu problemów tym, którzy uciekli 
z Ukrainy i są aktualnie na terenie 
naszego kraju. Staramy się do nich 
docierać i pomagać im, aby jak naj-
szybciej mogli się indywidualnie 
odnaleźć. Mamy już kilka takich 
grup, którymi się zaopiekowaliśmy. 
Jedną z nich jest grupa w Grójcu 
pod Warszawą. Są to uciekinie-
rzy z okolic Kijowa – Buczy, Irpie-
nia i Borodzianki. Wielu z nich 
nie ma już do czego wracać. Ich 
domy są zupełnie zniszczone. I ra-
zem ze Stowarzyszeniem Kultury 
Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skar-
gi, organizacją pozarządową łączą-
cą katolików świeckich, organizu-
jemy dla nich regularną pomoc 
materialną i duchową.
Dziś wielu uchodźców zaczyna 
wracać na Ukrainę. Spora jednak 
ich część pozostaje na terenie 
Polski. Niektórzy podejmują pra-
cę i zaczynają jakoś sobie radzić. 
Wspieramy ich na tyle, na ile jest 
to tylko możliwe. Ostatnio np. zor-
ganizowaliśmy wakacje nad mo-
rzem dla dzieci z domu dziecka 
w Bałyniu w obwodzie chmielnic-
kim, którego mieszkańcy znaleźli 
schronienie u sióstr w Puławach. 
Siostry benedyktynki, które się 
nimi w Ukrainie opiekowały, mu-
siały ewakuować się razem ze swo-
imi wychowankami. A są to dzieci 
w wieku 3-14 lat, pochodzące głów-
nie z rodzin patologicznych lub 
rozbitych. Są też wśród nich pełne 
sieroty, które przeszły w swoim ży-
ciu jakiś dramat.  

szynie oraz przyległych wioskach 
– Dundaju, Chonzoju i Naszacie – 
mieszka dziś około 300 polskich 
rodzin. Wraz z kilkoma rodzinami 
buriackimi i rosyjskimi jest to oko-
ło 1000 osób.                                                                                                                                           
Obecnie płynnie językiem pol-
skim posługuje się tam tylko 
niewielka grupa mieszkańców, 
co wynika głównie z wielolet-
niego braku kontaktu z Polską. 
W Wierszynie działa wiejska 
szkoła. Jest tam również drewnia-
ny kościółek, w którym funkcję 
proboszcza, od roku 2009, pełni 
ojciec Karol Lipiński OMI. We wsi 
działa również Dom Polski, bę-
dący miejscem spotkań miesz-
kańców. W tym roku, ze wzglę-
du na wojnę, niestety, tam nie 
pojedziemy. Nasi wolontariusze 
odwiedzą natomiast Kazachstan. 
Będą też pomagać w Ukrainie. 

Od kilku lat Wasz Zespół pracu-
je nad książkowym wydaniem 
wspomnień kapłanów i sióstr 
zakonnych, którzy posługiwa-
li na terenach byłego ZSRR. 
Na jakim etapie są prace nad 
tą książką?     
Staramy się spisywać ich wspo-
mnienia. I Bogu dzięki, że zaczę-
liśmy to wreszcie robić, bo wielu 
z nich już na tym świecie nie ma. 

A chcemy to wszystko wydać 
w formie książkowej. Pierwszy tom 
jest już w przygotowaniu. Są to au-
tentyczne wspomnienia ludzi, któ-
rzy piszą to, co przeżyli w krajach 
byłego ZSRR. Jest to naprawdę 
piękny kawałek historii polskiego 
Kościoła na Wschodzie. Przewi-
dujemy 3 tomy takich wspomnień. 
W pierwszym są wspomnienia 
duchowieństwa diecezjalnego. 
Kolejne poświęcimy duchowień-
stwu zakonnemu i siostrom zakon-
nym. Zebraliśmy już ponad 1200 
takich wspomnień. Firmujemy 
to jako Zespół Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie, ale we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej.                                                                                   

Rozmawiał Leszek Wątróbski
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Paweł Tomczyk 

ANNA o słowiczym głosie
40 LAT TEMU, 25 SIERPNIA 1982 R., ZMARŁA ANNA GERMAN, POLSKA PIOSENKARKA I KOMPOZYTORKA.

„Niezwykle dobra, szla-
chetna, życzliwa lu-
dziom i światu, a jed-

nocześnie dziecięco bezbronna. 
Nie miała w sobie nic z agresji. 
Była jakby wygnańcem z chórów 
anielskich skazanym na trudny 
‘człowieczy los’ – ocenił w książ-
ce Marioli Pryzwan pt. „Tań-
cząca Eurydyka. Anna German 
we wspomnieniach” Jerzy Fi-
cowski. – Zamiast duszy miała 
muzykę; nie śpiewała, ale grała 
na swoich strunach głosowych 
jak nikt. To był cudowny instru-
ment o rzadko spotykanej do-
skonałości” – dodał autor wielu 
tekstów śpiewanych przez nią 
piosenek, m.in. „Bez ciebie nie 
ma mnie”, „Daj mi tęczę na nie-
dzielę” i „Najszaleńszego szała-
wiły”.
„Wszystko, co w człowieku jest 
dobre, było w niej” – powiedział 
mąż piosenkarki, Zbigniew 
Tucholski, w filmie dokumental-
nym pt. „Anna German” (2012).
„Gdyby człowiek ’święty’ był 
zdefiniowany, to Ania zapewne 
miałaby wszystkie jego cechy. 
Była oddana sztuce, miała wiele 
niepowtarzalnych, cudownych 
cech. Była zamknięta w sobie, 
a jednak biło od niej ciepło, do-
broć, spokój” – oceniła Katarzyna 
Gaertner w rozmowie z PAP.Life 
w 2013 r. 
Na estradzie, na której królowała 
nie tylko z racji wysokości (184 
cm wzrostu), często to nie wy-
starczało – potrzebny był jeszcze 
refleks i dowcip. W 1967 r. w Via-
reggio we Włoszech odbierała 
„Oscara della simpatia” – wów-
czas tę nagrodę publiczności 
otrzymali też Caterina Valente 
i Adriano Celentano. Podczas 
koncertu laureatów złośliwy 
konferansjer demonstracyjnie 
przykucnął przy niej na scenie 
i zadarłszy głowę, powiedział: 
„No to teraz, przed drugą piosen-
ką, pani nam powie, ile metrów 
sobie mierzy”. „Ile metrów to nie-
ważne – ważne, że z pewnością 
jestem wyższa od pana” – odpar-
ła German.

„Wrażliwy na piękno Breżniew 
wymyślił, żeby ściągnąć Annę 
German z powrotem do ZSRR, 
w końcu jaka z niej Polka? Far-
bowana! Po koncercie na Łużni-
kach piosenkarkę zaproszono 
na Kreml i tam dostała propozy-
cję: obywatelstwo, mieszkanie, 
dacza pod Moskwą i samochód. 
Odmówiła. Powiedziała, że jest 
Polką, Polska uratowała życie jej 
i matki, i tak już zostanie” – mówił 

Mariuszowi Urbankowi reżyser 
Waldemar Krzystek w wywia-
dzie pt. „Anna German łączy 
Polaków i Rosjan. Rozmowa z re-
żyserem serialu o piosenkarce” 
(„Polityka, 2013). „Poprosiła tylko 
o możliwość zobaczenia grobu 
ojca. Ale okazało się, że akurat 
to jest niemożliwe, bo grobu nie 
ma. Jej ojca, jak miliony innych, 
wrzucono gdzieś do dołu. Zosta-
ła tylko ściana budynku NKWD, 
pod którą go rozstrzelano. 
Ale w końcu dostała odpowied-
nie przepustki i, już śmiertelnie 
chora, pojechała pożegnać się 
z ojcem. Wierzyła, że cudem ja-
kimś, ale żyje… I zobaczyła tę po-
rytą kulami ścianę, a obok stare 
opony, rdzewiejący samochód, 
starą skrzynkę, śmieci. Dla niej 

– sacrum, dla nich – profanum, 
normalno” – opowiadał współre-
żyser serialu „Anna German. Ta-
jemnica białego anioła”, zrealizo-
wanego przez rosyjską telewizję 
w 2012 r.
Anna German urodziła się 14 
lutego 1936 r. w Urgenczu w so-
wieckim wówczas Uzbekistanie. 
Jej matka, Irma Martens, nauczy-
cielka, wywodziła się z holen-
derskich menonitów sprowadzo-

nych do Rosji przez Katarzynę II. 
Ojciec, Eugen Hoerrman, księ-
gowy – z rodziny niemieckiej 
osiadłej na Ukrainie. Gdy się po-
znali, Eugeniusz German – tak za-
pisywali jego nazwisko sowieccy 
urzędnicy – starał się bezskutecz-
nie uciec z ZSRS. 26 września 
1937 r. został aresztowany przez 
NKWD pod zarzutem szpiego-
stwa i w 1938 r. zamordowany. 
W 1942 r. Irma Martens wyszła 
za polskiego oficera z Dywizji Ko-
ściuszkowskiej, Hermana Berne-
ra, co umożliwiło jej w 1946 r. re-
patriację – wraz z matką i córką 
– do Polski. Zamieszkały we Wro-
cławiu, gdzie Irma została wykła-
dowczynią języka niemieckiego, 
natomiast Anna poszła do szkoły 
– wówczas nauczyła się języka 
polskiego. Maturę zdała w 1955 
r. i rozpoczęła studia geologiczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
zakończone w 1962 r. obroną 
pracy magisterskiej.
„Była dobrą studentką i aktyw-
ną uczestniczką akademickiego 
życia kulturalnego. Od dziecka 
zresztą lubiła tańczyć i śpiewać 
– występowała na szkolnych 
akademiach. Udzielała się w stu-
denckim teatrzyku Kalambur i, 
za namową koleżanki, zgłosiła 
się na przesłuchanie we wro-
cławskiej Estradzie. Zdolna mło-
da piosenkarka dostała angaż 
na cykl koncertów, z którymi 
grupa jeździła po miasteczkach 
i wsiach Dolnego Śląska. W 1962 
roku została magistrem geologii 
(dyplom z wyróżnieniem) i zdała 
(za drugim podejściem) egzamin 

na Artystę Estrady przed komisją 
Ministerstwa Kultury” – napisali 
Hanna i Andrzej Milewscy w ar-
tykule „Niezapomniana Anna 
German” (hi-fi.com.pl, 2013). 
Przewodniczącym komisji był 
Kazimierz Rudzki, a jednym z jej 
członków Aleksander Bardini.
W 1963 r. Anna German zdo-
była II nagrodę w Dniu Polskim 
za utwór „Tak mi z tym źle” na III 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki w Sopocie. Na Krajo-
wym Festiwalu Piosenki w Opolu 
w 1964 r. za piosenkę „Eurydyki 
tańczące”, skomponowaną przez 
Katarzynę Gaertner do tekstu 
Ewy Krzemienieckiej i Aleksan-
dra Wojciechowskiego, Anna 
German dostała II nagrodę. „Eu-
rydyki” zostały również nagro-
dzone na kolejnym, IV festiwalu 
w Sopocie. „To był utwór wprost 
wymarzony dla Anny. Mogła 
pokazać i rozległą skalę głosu 
(od sopranu do altu), i perfek-
cyjną intonację, niezachwianą 
nawet w karkołomnych interwa-
łach i przejściach, gładkość por-
tamenta, dostojny spokój frazo-
wania, inteligencję i subtelność 
interpretacji” – przypomnieli 
Hanna i Andrzej Milewscy.
W 1964 r. podczas tournée 
po Związku Sowieckim zdarzyło 
się coś, co dla Anny German było 
traumatycznym przeżyciem, 
a mocno zapadło w pamięć Ma-
rii Koterbskiej. „W czasie naszego 
pobytu w ZSRR Lwów był mia-
stem, na które szczególnie czeka-
liśmy. Było w zwyczaju, że każdy 
z solistów miał jedną piosenkę 

w języku rosyjskim – wspomi-
nała lwowski koncert Koterbska 
w książce Pryzwan. –Ustaliliśmy, 
że nie śpiewamy piosenek po ro-
syjsku, tylko wszystkie po pol-
sku. Nie wiem, dlaczego Ania 
jako trzecią zaśpiewała piosen-
kę po rosyjsku. Wówczas stało 
się coś strasznego. Publiczność 
zaczęła gwizdać, pokrzykiwać 
i gadać na głos, palić gazety – jed-
nym słowem koszmar. Wołałam 
ją, by zeszła ze sceny, ale ona 
śpiewała do końca i wybiegła 
dopiero po skończonej piosence. 
Na wspólny finał, w którym każ-
dy coś śpiewał, nie wyszła” – opo-
wiadała.
Rok 1965 to występy Anny Ger-
man m.in. w Wielkiej Brytanii 
(z Orkiestrą Polskiego Radia 
pod dyrekcją Stefana Rachonia), 
w paryskiej Olympii (w pro-
gramie Eurowizji), Monte Carlo 
i Związku Sowieckim.
„Cokolwiek bym powiedział 
o Ani German, będzie to za mało 
– wspomniał Stefan Rachoń 
w książce „Tańcząca Eurydy-
ka. Anna German we wspo-
mnieniach” Marioli Pryzwan. 
– Uważam, że była najlepszą 
piosenkarką swojego pokolenia 
– podkreślił. – Ania nie należa-
ła do kategorii chimerycznych, 
kapryśnych gwiazd. Zawsze 
skromna, jeździła autokarem ra-
zem z orkiestrą. Inne piosenkar-
ki żądały taksówek, osobnych 
samochodów – ona nie. Przysto-
sowywała się do każdych warun-
ków” – dodał.
Dyrygent przypomniał „zabaw-
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“Śpiewająca Eurydyka”, „Biały Anioł polskiej piosenki”, „Słowik Neapolu” – pisały gazety o Annie German i jej niezwykłym głosie

UŚMIECH, WDZIĘK, A PRZEDE WSZYSTKIM KRYSTALICZNY, SŁOWICZY GŁOS SPRAWIŁY, ŻE ANNA GERMAN STAŁA SIĘ ULUBIENICĄ MILIONÓW, 
A WIELU WSPOMINA JĄ I JEJ PIOSENKI DO DZIŚ.

Dwukrotnie – w latach 1966 i 1969 – Anna German 
została uznana za najpopularniejszą piosenkarkę 
polską wśród Polonii USA. 
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Anna German była laureatką wielu festiwali, m.in. w: Monte Carlo, 
Wiesbaden, Bratysławie, San Remo, Neapolu, Cannes, Ostendzie, 
Sopocie, Opolu

ną historię”, która wydarzyła 
się w hotelu „gdzieś w Polsce”. 
„Dostała pokój numer 100, bli-
sko orkiestry (orkiestra mia-
ła najgorsze pokoje). Numerki 
na drzwiach ledwie się trzyma-
ły. Po jakimś czasie zapukała 
do mnie, by pożyczyć flamaster. 
‘Bardzo przepraszam, panie dy-
rektorze, ale zginęła jedynka 
z numeru mojego pokoju i zosta-
ły dwa zera. Stale ktoś do mnie 
puka’” –opowiadał.
W kwietniu 1966 r. piosenkarka 
– z grupą polskich artystów estra-
dy – odbywa  
swoje pierwsze tournée po USA 
i Kanadzie, występując m.in. 
w Carnegie Hall.
Dwukrotnie – w latach 1966 
i 1969 – uznano ją za najpopu-
larniejszą piosenkarkę polską 
wśród Polonii USA. 
W roku 1966 German podpisała 
w Mediolanie trzyletni kontrakt 
z firmą Company Discografica 
Italiana. „Wyznaje, że lubi śpie-
wać po włosku melodyjne wło-
skie piosenki, ale jest też druga 
przyczyna: chce wreszcie ku-
pić mieszkanie dla siebie, mat-
ki i babci. Podbija publiczność 
San Remo, ma wystąpić na MI-
DEM. W prasie włoskiej ukazu-
ją się wywiady i setki entuzja-
stycznych artykułów. Anna jest 
zmęczona wrzawą wokół siebie 
i tempem wydarzeń. Ale w su-
mie cieszy ją to, co robi” – czyta-
my w artykule „Niezapomniana 
Anna German”.
We Włoszech występuje w pro-
gramach telewizyjnych z udzia-
łem m.in. Domenica Modugno, 
w lipcu 1967 r. jako pierwsza 
cudzoziemka śpiewa na 15. Fe-

stiwalu Piosenki Neapolitańskiej, 
nagrywa włoski longplay; 27 
sierpnia w Forli ma swój pierw-
szy solowy koncert.
Wracając z tego właśnie wy-
darzenia miała wypadek sa-
mochodowy na Autostradzie 
Słońca. Odniosła ciężkie obra-
żenia. Przytomność odzyskała 
po tygodniu w uniwersyteckim 
szpitalu w Bolonii – tam zaczęła 
się długotrwała walka o życie 
i zdrowie artystki. Osiem miesię-
cy spędziła w skorupie gipsowej 
walcząc o życie i tę walkę wy-
grała. Na scenę wróciła dopiero 
po trzech latach. 
W lutym 1969 r., przebywając 
w Ośrodku Rehabilitacyjnym 
STOCER w Konstancinie, nawią-
zuje korespondencję z Leonidem 
Teligą, który w swój samotny rejs 
dookoła świata zabrał nagrania 
piosenek German. Jej owocem 
było skomponowanie muzyki 
do kilku wierszy żeglarza – „Wio-
senną humoreskę”, „Żagle” i „Noc 
nad Mekongiem” artystka za-
śpiewała w Opolu w 1971 r. – już 
po śmierci Teligi.
„Teliga mówił, że nie ma ani mi-
nionego, ani przyszłego szczę-
ścia. Jest tylko szczęście obecne, 
które trwa chwilę. Ale najważ-
niejsze – umieć cieszyć się z tego, 
że żyjemy…” – przypomniała sło-
wa German Mariola Pryzwan.
Oficjalny powrót Anny German 
na estradę nastąpił 17 stycznia 
1970 r., kiedy w Sali Kongresowej 
– podczas koncertu „Tobie, War-
szawo” – wykonała własną kom-
pozycję pt. „Być może” do słów 
Stanisława Ryszarda Dobrowol-
skiego. 
W tym samym roku na festiwalu 

w Opolu zdobyła nagrodę za pio-
senkę „Człowieczy los”.  Autorski 
album pod tym samym tytułem 
osiągnął status Złotej Płyty. 
Kolejne dziesięciolecie udanej 
kariery i życia prywatnego (m.in. 
ślub z inżynierem Zbigniewem 
Tucholskim w 1972 r., naro-
dziny syna w 1975 r.) niweczy 
w styczniu 1981 r. orzeczenie le-
karskie – rak kości. Nie wygrała 
z nim. Umarła 25 sierpnia 1982 r. 
w Warszawie. 
„Swoistym kultem osoba piosen-
karki jest otaczana w krajach 
byłego Związku Sowieckiego 
– napisali Hanna i Andrzej Mi-
lewscy. – Anna przez dziesięć 
pierwszych lat życia mieszkała 
w Związku Sowieckim. Mówiła 
po rosyjsku, może myślała też 
po rosyjsku? Popularnością cie-
szyła się nie tylko wśród rosyj-
skich słuchaczy, lecz również 
wśród kompozytorów, tekściarzy 
i realizatorów dźwięku. Począw-
szy od roku 1964 kilkanaście 
razy wracała na koncerty do Mo-
skwy i innych miast. Wydała 
tam siedem longplayów (dla po-
równania – w Polsce: cztery, 
a we Włoszech – jeden). W Rosji 
działa do dziś Międzynarodowy 
Klub Wielbicieli Anny German. 
W Moskwie doczekała się rów-
nież Złotej Gwiazdy przed salą 
koncertową „Rosja”.
“Śpiew był jej życiem – napisała 
Mariola Pryzwan w biografii ar-
tystki. – W jednym z wywiadów 
powiedziała: – Myślę, że każdy 
z nas ma swoją gwiazdę. Może 
nią być miłość, praca, macie-
rzyństwo… Tylko trzeba zrobić 
wszystko, żeby nie gasł jej blask. 
Moja gwiazda – to piosenka”. (PAP)
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„Pragnę tym obrazem dać 
nadzieję, prosić o cierpli-
wość i wyrozumiałość, 

dać do myślenia, że stół – bez 
względu na swój kształt – powinien 
zawsze wyłącznie łączyć, dawać 
nieustanną nadzieję na pokój i wia-
rę w lepsze jutro” – wyjaśnia „No-
wemu Dziennikowi” doktor sztuki 
Piotr Barszczowski, którego praca 
inspirowana Pismem Świętym 
zwyciężyła w międzynarodowym 
konkursie „Engage Art”. 
Odniesienie do Biblii nie jest przy-
padkowe, bowiem idea amerykań-
skiego biennale opiera się na prze-
słaniu zawartym w Liście św. Pawła 
do Efezjan 6:10-20, w którym jest 
mowa o bitwie duchowej ze złem. 
Mając to na uwadze „Engage Art” 
stworzyło przestrzeń dla artystów 
do wyrażania refleksji i swojej wi-
zji, nawiązującej do słów przeka-
zanych przez św. Pawła. Stąd też 
prace biorące udział w konkursie 
miały charakter religijny. W sumie 
wzięło w nim udział prawie 800 
artystów, których dzieła oceniane 
były w dwóch kategoriach – sztu-
ki wideo oraz sztuki wizualnej. 
Ogłoszenie wyników, podobnie jak 
i sam konkurs, miały formę wir-
tualną, a jednym z profitów zwią-
zanych z wygraną jest trwająca 
ponad rok promocja zwycięskiej 
pracy. Laureaci trzech pierwszych 
miejsc otrzymali również gratyfi-
kację finansową, wynoszącą od-
powiednio: 15 000, 10 000 i 5000 
dolarów. „Zwycięzcy okazują mi-
strzostwo w swoim artystycznym 
medium oraz wyjątkowy poziom 
refleksji nad duchową bitwą. Jest 
to sztuka oryginalna, doskonała, 
prowokująca do myślenia i war-
ta wielokrotnego oglądania, aby 

odkryć jej nowe warstwy. Artyści 
ci ujawniają, że Pismo Święte wciąż 
przemawia jako przekonujące źró-
dło inspiracji artystycznej” – czy-
tamy w opinii jurorów na stronie 
internetowej „Engage Art”. 
Wyniki obejmującego 2021 i 2022 
rok biennale zostały ogłoszone 
10 sierpnia. W kategorii sztuk wi-
zualnych okazały się szczęśliwe 

dla Piotra Barszczowskiego. Polski 
artysta, mimo że był bardzo zado-
wolony z wygranej, to jednak nie 
był zbytnio tym faktem zaskoczo-
ny, a nawet przeczuwał, że tak się 
może stać. „Podskórnie spodzie-
wałem się sukcesu w konkursie 
‚Engage Art’, ponieważ formuła 
tego wydarzenia skupia się wokół 
wiary, religii i tekstu Pisma Święte-

go. Skoro ‚Ostatnia Wieczerza XXI’ 
została dostrzeżona i doceniona 
w biennale florenckim, które nie 
posiada formuły religijnej i jest 
otwarte na różne świeckie spoj-
rzenia, to tym bardziej konkurs 
o charakterze religijnym raczej 
powinien zauważyć potencjał my-
śli i wiary bijący z tej pracy. Tak 
więc ucieszyłem się bardzo, gdy 

usłyszałem o pierwszym miejscu 
za oceanem” – podkreśla Piotr 
Barszczowski. Mieszkający i two-
rzący w Tarnowie artysta podkre-
śla przy okazji, że swoją grafikę wy-
słał tylko na dwa konkury: „Engage 
Art” w Stanach Zjednoczonych 
i nieco wcześniej na XIII Biennale 
Sztuki we Florencji, i na obu zdobył 
pierwsze miejsca, a we Włoszech 
dodatkowo otrzymał nagrodę pu-
bliczności. Zwycięstwa te cieszą 
go, tym bardziej że – jak podkreśla 
– obraz ten ma nie tylko zawarte 
przesłanie, ale także pewną misję 
do spełnienia. „Praca ta powstała 
z myślą o wszystkich ludziach do-
brej woli, których czasami dopada 
kryzys wiary, i to nie tylko w Boga, 
lecz również w drugiego człowie-
ka” – stwierdza Piotr Barszczow-
ski dodając, że sam czuje się tylko 
wykonawcą pewnego duchowego 
planu i stanowi rolę pośrednika. 
„Obraz ten ma ambitne zadanie 
– skłaniać do refleksji, medytacji 
i kontemplacji. Grafika ta rozma-
wia ze wszystkimi. Starszych uspo-
kaja i pociesza, młodych skłania 
do zadania swemu sercu pytania 
o wiarę, poprzez proste wyobra-
żenie sobie tego, jak wyglądałaby 
dziś ‚Ostatnia Wieczerza’ i przede 
wszystkim jak... gdybym to ja był/
była zaproszony/zaproszona przez 
Jezusa do tej wielkiej tajemnicy 
wiary, czyli Sakramentu Euchary-
stii” – wyjaśnia tarnowski artysta. 

“OSTATNIA WIECZERZA XXI”  
dostrzeżona przez Amerykanów
TARNOWSKI ARTYSTA PIOTR BARSZCZOWSKI ZOSTAŁ LAUREATEM ORGANIZOWANEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH KONKURSU „ENGAGE ART”. 
JEGO GRAFIKA PT. „OSTATNIA WIECZERZA XXI” ZDOBYŁA PIERWSZE MIEJSCE W KATEGORII SZTUK WIZUALNYCH. TO JEGO KOLEJNA GŁÓWNA 

NAGRODA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU. WCZEŚNIEJ DZIEŁO TO OTRZYMAŁO ZŁOTY MEDAL ORAZ NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI PODCZAS 
XIII BIENNALE SZTUKI WE FLORENCJI. 

POLAK ZWYCIĘZCĄ MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE „ENGAGE ART”

Spotkanie organizacyjne Piotra Barszczowskiego ze statystami biorącymi udział w jego projekcie, podczas którego powstawała „Ostatnia Wieczerza XXI”

Piotr Barszczowski podczas pracy nad „Ostatnią Wieczerzą XXI”
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w obrazie, który zobaczą jedynie 
najwytrwalsi badacze” – wyjaśnia 
Piotr Barszczowski.
Jedną z ciekawostek jest fakt, 
że dzieło to składa się z dwóch 
tysięcy elementów. Przy tej okazji 
jego twórca składa podziękowania 
statystom wyłonionym w castingu, 
dzięki którym podczas specjalnej 
sesji fotograficznej mógł poradzić 
sobie z najtrudniejszymi skrótami 
perspektywy ludzkiego ciała two-
rząc bazę szkicową do później-
szego olbrzymiego fotomontażu, 
tworzącego współczesny obraz 
„Ostatniej Wieczerzy XXI”. „Przez 
lata podziwiałem mistrzów rene-
sansu i baroku za to, jak potrafili 
dawać sobie radę z wieloma pu-
łapkami perspektywy niestan-
dardowych ujęć, aż w końcu sam 
musiałem się z tym zadaniem 
zmierzyć rysując 26 postaci wi-
dzianych z góry i wyłaniających 
się z ‚mroku’ ku ‚światłu’” – dodaje 
polski artysta. 
Grafikę Piotra Barszczowskiego 
najlepiej oglądać w oryginalnej 
wielkości, wtedy efekt jest naj-
szybciej i najbardziej zauważalny. 
„Dzieło to powinno mieć mini-
malnie 7-10 metrów wysokości, 
bo do takich rozmiarów projekto-
wałem zbiegi perspektywy i ana-
morfozy, które według starożyt-
nych i renesansowych wskazówek 
dopiero wtedy mają zadziałać 
w stu procentach na osobę stojącą 
przed obrazem. W testach na wy-
ciętych fragmentach w skali 1:1 
to wszystko zadziałało” – zapew-
nia twórca „Ostatniej Wieczerzy 
XXI”. Ma on nadzieję, że nagroda 
zdobyta w Stanach Zjednoczo-
nych spowoduje, że Amerykanie 
oraz społeczność polonijna zapo-
znają się z „Ostatnią Wieczerzą 
XXI” w oryginalnej wersji, wy-
drukowanej na specjalnym płót-
nie do podświetlenia, co również 
ułatwia kontemplowanie obrazu 
i odczytywanie jego przesłania, 
a na tym mu najbardziej zależy. 
„Wierzę w to, że praca ta miała tra-
fić do USA, oraz że ma wykonać 
pewne zadanie. Dzieło to ma siłę 
wspólnotowo-jednoczącą, a takiej 
nigdy nie jest zbyt wiele – stwier-
dza Piotr Barszczowski. – Najwięk-
szą nagrodą, jaką mogłem w ogóle 
otrzymać, jest opinia osób dosłow-
nie w każdym wieku, że ten obraz 
rozmawia z nimi” – dodaje na za-
kończenie. 
Aktualnie są trzy egzemplarze 
„Ostatniej Wieczerzy XXI” wydru-
kowane na płótnie o wymiarach 3 
na 2 metry. Pierwszy został poda-
rowany opactwu benedyktynów 

użytkowej, jest autorem identyfi-
kacji wizualnych ponad 500 firm 
i wydarzeń kulturalnych. Należy 
do Związku Polskich Artystów Pla-
styków oraz jako artysta fotografik 
do Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. Jest twórcą „Neowitrażu” 
– charakterystycznego foto-kolażu, 
komponowanego fragmentami 
makro i mikrofotografii. W 1995 r. 
założył w Tarnowie Pracownię Pla-
styczną
i Galerię „Symbol”. Jest wykładow-
cą projektowania komunikacji 
wizualnej, reklamy i marketin-
gu na Wydziale Sztuki Akademii 
Nauk Stosowanych w Tarnowie. 
Od roku 2018 pełni funkcję preze-
sa Fundacji Artystycznej „Pegaz” 
oraz konsultora przy Komisji ds. 
Ewangelizacji V Synodu Diecezji 
Tarnowskiej. ◘

w Tyńcu pod Krakowem przy oka-
zji odsłonięcia dzieła w tynieckim 
klasztorze w kwietniu 2021 roku. 
Drugi egzemplarz jest przeznaczo-
ny do prezentacji zagranicznych, 
a trzeci do ekspozycji w Polsce.
Więcej na ten temat można zna-
leźć na stronie: www.engageart.org 
oraz na symbol.art.pl. 

Piotr Franciszek Barszczowski 
– dr sztuki, artysta plastyk i foto-
grafik, projektant komunikacji wi-
zualnej, teolog i pedagog. Urodził 
się w 1972 r. w Tarnowie. Jest ab-
solwentem dwóch krakowskich 
uczelni: Akademii Sztuk Pięknych 
oraz Uniwersytetu Papieskiego. 
Specjalizował się w dziedzinie ko-
munikacji wizualnej oraz w dzie-
dzinie historii sztuki sakralnej. Jako 
artysta plastyk, projektant grafiki 

Jego praca jest wyjątkowa nie tyl-
ko z punktu widzenia religijnego, 
ale również ze względu na sposób 
wykonania. Stworzona jest na za-
sadzie wymyślonego przez niego 
neowitrażu, czyli charakterystycz-
nego foto-kolażu komponowanego 
fragmentami makro- i mikrofoto-
grafii. „Patrząc od strony technicz-
nej ‚Ostatnia Wieczerza XXI’ jest 
grafiką cyfrową, kolażem ponad 2 
tysięcy zdjęć chleba i wina w foto-
grafii, znanej pod nazwami ‚makro’ 
i ‚mikro’. Dlaczego chleba i wina? 
Tu znów chodzi o warstwę teolo-
giczną, bo jest to graficzna alegoria 
Eucharystii. ‚Farbą’, która ‚nama-
lowałem’ to dzieło, jest fotografia 
w tej świętej metaforze ciała i krwi 
Chrystusa. A kompozycja i jej cią-
żenie ku dołowi ‚karzące Judasza’ 
wpływa na odbiór świadomy 
i podświadomy obrazu. Tak więc 
strona techniczna jest jednocze-
śnie spojrzeniem teologicznym... 
Fizyka w służbie metafizyki” – pod-
kreśla Piotr Barszczowski. 
Śmiało można powiedzieć, 
że „Ostatnia Wieczerza XXI” jest 

dziełem jego życia, bowiem nad 
projektem tym pracował prawie 
30 lat, począwszy od pierwszej 
idei, jaka wpadła mu do głowy 
jeszcze w czasie szkoły średniej. 
A było to w Liceum Plastycznym 
w Tarnowie, gdzie podczas lekcji 
historii sztuki na temat włoskie-
go renesansu ze słynną „Ostatnią 
Wieczerzą” Leonarda da Vinci za-
myślił się i wyobraził sobie, że jest 
mistrzem, który przyjmuje zlecenie 
na ten sam biblijny motyw. „Przez 
lata – podobnie jak zdecydowana 
większość artystów poprzez wieki 
– nie mogłem się oderwać od wi-
zji tego wydarzenia w standardo-
wej kompozycji i układzie długiej 
ławy, za którą siedzi nauczyciel 
– Jezus, i jego dwunastu wybra-
nych uczniów. Dopiero po kilku-
nastu latach z pomocą przyszedł 
sen z wizją i perspektywą Ducha 
Świętego” – opowiada autor „Ostat-
niej Wieczerzy XXI” dodając, 
że właściwie „wyśnił” swoje dzie-
ło, co jeszcze bardziej podkreśla, 
że jako artysta jest tylko pośredni-
kiem w całym procesie tworzenia 
tego obrazu. A dla miłośników 
sztuki i osób dociekliwych praca 
ta ma wiele zagadek i tajemnic 
oraz jest naszpikowana znakami, 
symbolami, alegoriami, atrybutami 
i metaforami znanymi od wieków 
chrześcijanom, a także celowymi 
zabiegami artystycznymi, które 
twórca dzieła zastosował w swojej 
grafice. „Kompozycja ma solidny 
fundament w postaci złotego po-
działu, spirali Fibonacciego i kilku 
geometrycznych anamorfoz. Nie 
można nudzić się stojąc przed 
‚Ostatnią Wieczerzą XXI’, jeśli ktoś 
zagłębi się w symbolikę zaplecio-
ną w kilka warstw. Na sam koniec 
w grafice tej jest do odkrycia obraz 

! 776 A Manhattan Ave, Room 105
Brooklyn, NY 11222
tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225
fax (718) 389-4442
gestranslation@hotmail.com    •    ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA 
• tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne,

edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne
• z poświadczeniem notarialnym lub bez 
• różne pary języków, nie tylko polski i angielski
• TŁUMACZENIA DO KONSULATU
• TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI
• TŁUMACZENIA AKCEPTOWANE we wszystkich urzędach  i instytucjach w USA 
• członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA: 221797)
• Pełnomocnictwa, usługi notarialne i Apostille
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Nie trzeba
przychodzić do biura

Wystarczy zadzwonić, wysłać
faks lub e-mail
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Szkielet kompozycji, na bazie którego powstał obraz „Ostatnia 
Wieczerza XXI”

Zwycięska grafika pt. „Ostatnia Wieczerza XXI” autorstwa Piotra 
Barszczowskiego

Piotr Barszczowski zdobył pierw-
sze miejsce w międzynarodowym 
konkursie „Engage Art”, organizo-
wanym w Stanach Zjednoczonych
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Spotkanie odbyło się w pią-
tek, 26 sierpnia, w MM 
Art’s Studio w Wallington, 
NJ. 

DOBRE I ZŁE 
STRONY TATUAŻU

„Tatuażem zajmuję się już ćwierć 
wieku. Jako dziecko, mieszkając 
w mieście górników, widziałem 
wiele tatuaży na przedramionach 
górników. Były to często kotwice 
czy statki – opowiadał Piotr Woj-
ciechowski. – Bardzo mnie to dzi-
wiło, że górnicy mają wytatuowa-
ne motywy marynarskie. Mój tata 
też miał dwa tatuaże na przedra-
mionach, więc tym bardziej mnie 
to interesowało. Robiłem z kole-
gami z podstawówki różne eks-
perymenty w domu. Potem były 
lata dorastania, słuchania punk 
rocka, więc z tatuażem też było 
mi po drodze. Po upadku komuni-
zmu, na początku lat 90., zaczęły 
powstawać w Polsce pierwsze 
studia tatuażu. W jednym z takich 
studiów, w Wodzisławiu Śląskim, 
odbyłem praktykę, rysowałem 
wzory. I tak się zaczęła moja przy-
goda z tatuażem. Zostałem w tej 
branży do dziś, bo… bardzo mi się 
podoba” – podkreślił Piotr Woj-
ciechowski. Dodał, że w Polsce 
nigdy nie było czegoś takiego jak 
szkoła tatuażu. Aktualnie niektóre 
prywatne uczelnie artystyczne 
uruchamiają kierunki, na których 
uczą studentów tatuażu. Podkre-
ślił, że tatuaż w USA nie jest ani ni-
czym nowym, ani drażliwym, tak 
jak to było w Polsce. 
Pan Piotr odpowiadał na liczne py-
tania słuchaczy. Elżbieta Kieszczyń-
ska, która prowadziła spotkanie, za-
pytała go, ile osób w ciągu tygodnia 
zgłasza się do niego po tatuaż.
„Jeżeli robię duże projekty, to jest 
to jeden klient w ciągu dnia. Cza-
sami zdarza się, że wykonuję 
trzy małe projekty w ciągu dnia. 
Im trudniejsza praca, tym więcej 
czasu trzeba poświęcić na jej wy-
konanie” – wyjaśnił. 
Czy można wskazać miejsce, 
gdzie narodził się tatuaż? Czy każ-
dy kraj wprowadza do tatuażu 
coś nowego, własnego, czy jest 
to raczej podążanie wspólną 
ścieżką? – brzmiały kolejne pyta-
nia. „Według mnie tatuaż jest taką 
samą dziedziną artystyczną, jak 
każda inna. Powstawał w różnych 
miejscach i w różnych realiach. 
Generalnie tatuaż kojarzy się 
z prymitywizmem – twierdzi pan 
Piotr. – Wykonuje się często skom-
plikowane i wartościowe od stro-
ny artystycznej dzieła. Jeśli cho-
dzi o wpływ narodów na kształt 
tatuażu, to należałoby dokonać 
analizy jego historii, inaczej bo-
wiem przed wiekami tatuowano 
w Afryce, inaczej w Azji czy Ame-

ryce Północnej. Współczesny tatu-
aż rozwija się podobnie, jak inne 
dziedziny artystyczne. Jest tu re-
alizm, abstrakcja, fotograficzna 
dokładność. W czasach komuny 
w Polsce tatuaż był nielegalny, 
więc nie było nawet jednego stu-
dia tatuażu. Rozwijał się jedynie 
w więzieniach albo w koszarach 
wojskowych”. 
Pani Ella Wojczak zapytała z kolei, 
czy to prawda, że w sztuce tatu-
ażu na nowo zaczyna dominować 
jeden kolor, rezygnuje się z wielu 
kolorów.
„Kolory w tatuażu teraz są ba-
jeczne. Wykorzystuje się całą 
paletę barw. Jest jeden problem: 
im ciemniejsza karnacja skóry, 
tym gorzej ten tatuaż kolorowy 
się prezentuje, ponieważ jest 
mniejszy kontrast między po-
wierzchnią, czyli tym tak zwanym 
„płótnem”, a rysunkiem. Oznacza 
to, że tatuaż u ludzi o ciemnej kar-
nacji wygląda mniej okazale. Poza 
tym… tatuaż starzeje się tak samo, 
jak my sami i nasza skóra. Należy 
więc tatuaż odświeżać. Uważam, 
że nie powinno się wykonywać 
tatuaży w przypadku osób nie-
pełnoletnich, nawet jeśli rodzice 
wyrażają na to zgodę. Ja zawsze 
odmawiam, są to bowiem rzeczy, 
które zostają na całe życie. Im głę-

biej się to przemyśli, tym lepiej bę-
dziemy z tym żyć. Bo do tego trze-
ba dojrzeć” – podkreślił artysta. 
„Ciało nasze jest wyjątkowe. Prze-
czytałam kiedyś artykuł, w któ-
rym autor stwierdził, że badania 
pokazują, iż te środki, którymi 
wykonuje się tatuaż, przenikają 
do naszego systemu i szkodzą na-
szemu zdrowiu. Czy są wypadki 
zakażeń i alergii? Czy można taki 
tatuaż usunąć?” – zapytała Boże-
na Urbankowska. 
„To są nowe badania, wcześniej 
nikt się tym nie interesował, trak-
towano to jako zjawisko margi-
nalne. Jeżeli tatuaż jest wykony-
wany sterylnie, w bezpiecznych 
warunkach, to raczej nie może 
dojść do infekcji. Infekcje zdarza-
ją się nie tylko z winy tatuatora, 
zdarzają się też z winy klienta – 
stwierdził Piotr Wojciechowski. – 
Wystarczy, że krótko po wyjściu 
ze studia skoczy on do wody 
w basenie zawierającej chlor 
i ma gotową infekcję. Ryzyko in-
fekcji jest takie samo podczas za-
biegu u dentysty, jak i u tatuatora. 
Oczywiście można usunąć tatuaż. 
Najnowocześniejsza metoda jest 
to metoda laserowa. Tatuaż usu-
wa się za pomocą wiązki lasera. 
Jest to, niestety, bolesne. Aby usu-
nąć tatuaż, potrzeba co najmniej 

sześciu sesji, w odstępach mini-
mum jednego miesiąca. Im dłuż-
szy odstęp czasowy tym lepiej, 
dlatego że proces pozbywania 
się pigmentu z ciała wymaga cza-
su. Dodam, że sześć sesji i tak jest 
za mało, aby tatuaż zupełnie znik-
nął z naszej ręki czy nogi. Zabieg 
laserowy jest bardzo drogi. Wyko-
nanie tatuażu też nie jest tanie” – 
dodał artysta. 

TATUAŻ WEDŁUG 
SZUKALSKIEGO

W książce „Szukalski. Tatuaż – 
znak potopu (Tatoo - a mark of De-
luge)” Piotr Wojciechowski przed-
stawia, zarówno czytelnikom 
polskim, jak i anglojęzycznym, 
teorie Stanisława Szukalskiego 
na temat tatuażu. Przygląda się 
właściwie jednemu z wątków 
Zermatyzmu, a mianowicie zjawi-

Piotr Wojciechowski 
BLISKO TATUAŻU

GOŚCIEM KOLEJNEGO PRZYTULISKA LITERACKIEGO W WALLINGTON, NJ, BYŁ PIOTR WOJCIECHOWSKI – PIONIER TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO 
W POLSCE, WŁAŚCICIEL WYDAWNICTWA KONTROWERS, ZAŁOŻYCIEL POLSKIEGO MUZEUM TATUAŻU W GLIWICACH, KTÓRE ŚWIĘTOWAŁO NIEDAWNO 

SWOJE DZIESIĘCIOLECIE, A TAKŻE WYDAWCA MAGAZYNU „TATUAŻ – CIAŁO I SZTUKA” ORAZ KSIĄŻKI „SZUKALSKI. TATUAŻ 
– ZNAK POTOPU (TATOO – A MARK OF DELUGE)”.

HISTORIA TATUAŻU W PRACACH STANISŁAWA SZUKALSKIEGO
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Wspólne zdjęcie uczestników spotkania z Piotrem Wojciechowskim (siedzi na fotelu) 

Adam Piskorowski pokazuje tatuaż wykonany przez Piotra 
Wojciechowskiego 7 lat  temu. Na przedramieniu jest to kopia 
płaskorzeźby Orła Piastowskiego, a wyżej mityczna postać Politvarusa. 
Autorem oryginalnych prac był Stanisław Szukalski
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Czy huragan Ida miał 
wpływ na Twoje życie?
Wypełnij ankietę rejestracyjną 
dotyczącą odbudowy po huraganie Ida.

Poinformuj Departament 
Spraw Społecznych o 
swoich potrzebach 
związanych z odbudową.

bit.ly/IdaSurveyDCA

sku tatuażu etnicznego, znanego 
na wszystkich kontynentach, któ-
remu Szukalski poświęcił wiele 
uwagi. Na jej łamach wydawca 
prezentuje rysunkowe portrety 
i sylwetki wytatuowanych przed-
stawicieli różnych plemion oraz 
kultur z całego świata i w charak-
terystyczny dla siebie sposób wy-
jaśnia znaczenie oraz genezę ich 
tatuaży, skaryfikacji oraz innych 
metod ozdabiania ciała. Oczywi-
ście w kontekście Wielkiego Po-
topu oraz wszędzie powtarzają-
cych się symboli i podobieństwa 
ich znaczeń.
Książka bazuje na oryginalnych 
teoriach Stanisława Szukalskie-
go (1893-1987), polskiego artysty 
rzeźbiarza, pasjonata antropolo-
gii, etnografii, lingwistyki i semio-
tyki, przywódcy Szczepu Rogate 
Serce, a także filozofa i heretyka, 
zwanego w Stanach Zjednoczo-
nych forgotten genius. W 2018 
roku Leonardo Di Caprio wypro-
dukował głośny film „Struggle: 
The Life and Lost Art of Szukalski 
(Walka: życie i zaginiona twór-
czość Stanisława Szukalskiego)”, 
którego reżyserem był Ireneusz 
Dobrowolski. Aktor Leonardo Di 
Caprio od dzieciństwa był za-
przyjaźniony z Szukalskim. 
„Kiedy byłem na trzecim roku stu-
diów w Instytucie Sztuki w Cie-
szynie, to z racji tego, że wcześniej 
zajmowałem się tatuażem, do-
stałem, propozycję, abym pracę 
dyplomową napisał na temat ta-
tuażu. Tatuatorzy wtedy jeszcze 
nie rekrutowali się ze środowisk 
artystycznych. Nie opierałem się 
– opowiadał Piotr Wojciechowski. 
– Postanowiłem dotrzeć do mate-

Piotr Wojciechowski opowiedział wiele ciekawych historii na temat 
tatuażu
riałów na ten temat, ale okazało 
się, że w języku polskim jest ich 
niewiele, znalazłem zaledwie trzy 

pozycje, które miały jakieś ambi-
cje naukowe. Przeglądając numer 
magazyn ‘Sztuka’ z 1987 roku 

zobaczyłem artykuł profesora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Lechosława Lameńskiego 
na temat kultowego artysty Sta-
nisława Szukalskiego. Kiedy ar-
tykuł się ukazał, artysta jeszcze 
żył. Poraziły mnie zdjęcia prac 
Szukalskiego, a przede wszyst-
kim pomnika Mussoliniego, no-
szącego tytuł ‘Remussolini’. O jego 
twórczości w tamtym okresie nie-
wiele było informacji, była niemal 
nieznana”.
Pan Piotr napisał i obronił pracę 
dyplomową o tatuażu. Zafascy-
nowany niezwykłą siłą twórczo-
ści Szukalskiego, wiedział, że na-
trafił na artystę, którego warto 
poznać. I tak krok po kroku, rok 
po roku zbierał materiały o Sta-
nisławie Szukalskim, którego ży-
cie mogłoby stać się fabułą nie 
tylko jednego filmu. Ten artysta 
o niezwykłym rzeźbiarskim ta-
lencie, urodzony w Warcie koło 
Sieradza w Polsce, wraz z rodzi-
ną zamieszkał w Stanach Zjed-
noczonych. W 1903 r. ojciec Sta-
nisława Szukalskiego, Dyonizy, 
ściągnął żonę i dzieci do USA, 
bo chciał poprawić byt rodziny. 
Stanisław, jako 13-letni chłopiec, 
był uczniem Art Institute of Chi-
cago. Po paru latach powrócił 
do Polski na studia. Mając tylko 
18 lat zaczął osiągać niebywałe 
sukcesy. Życie Szukalskiego było 
jak sinusoida: wzloty pod niebo-
skłon i upadki, bardzo tragiczne 
w skutkach pod koniec życia, 
kiedy nie miał grosza przy du-
szy. Twórczość Stanisława Szu-
kalskiego jest niezwykle bogata: 
obejmuje rzeźbę, medalierstwo, 
projekty architektoniczne, malar-

stwo i niezwykłą bogatą spuści-
znę prac pisanych w maszynopi-
sie (w sumie 40 tomów).
Piotr Wojciechowski zgłosił się 
do Glenna Braya, spadkobiercy 
Szukalskiego, z prośbą o udo-
stępnienie tekstów Szukalskiego 
o tatuażach. W odpowiedzi dostał 
tekst, którego opracowaniem za-
jęła się grupa osób, najlepszych 
fachowców. Wśród nich znaleźli 
się: biograf Szukalskiego prof. Le-
chosław Lameński, językoznawca 
i tłumacz dr hab. Krzysztof Jasku-
ła oraz Bob Lamming, który jako 
Amerykanin zajmujący się zawo-
dowo nauką języka angielskie-
go od wielu lat, mógł poprawiać 
tekst zgodnie z amerykańskimi 
standardami. I w ten sposób po-
wstała książka „Szukalski. Tatuaż 
– znak potopu (Tatoo – a mark of 
Deluge)”.  Warto dodać, że Glenn 
Bray założył stronę internetową 
www.szukalski.com, na której 
można znaleźć wiele zdjęć prac 
artysty i informacji o jego życiu 
i twórczości.

***
Spotkania Przytuliska Literac-
kiego odbywają się w MM Art’s 
Studio Magdaleny Majerowicz-
-Lupiński, przy 111 Lester St. 
w Wallington, NJ. Sponsorem 
Przytuliska niemal od początku 
jest Polsko-Słowiańska Federalna 
Unia Kredytowa, a od piątku, 26 
sierpnia, również mecenas Prze-
mysław Jan Bloch. Sponsorzy me-
dialni to: „Nowy Dziennik”, „Kurier 
Plus”, „abecadło”, ToiOwo.us oraz 
„Tygodnik Plus”. Założyciele tej 
inicjatywy dziękują sponsorom 
za wsparcie. ◘
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Minęło już sporo czasu od mo-
mentu, w którym otrzymałeś 
szarfę, a wcześniej nomina-
cję marszałkowską, ale mimo 
tego powróćmy może pamięcią 
do tych chwil, bo na pewno – po-
dobnie jak dla wcześniejszych 
Wielkich Marszałków Parady 
Pułaskiego – były one dla ciebie 
wyjątkowe. Jak zareagowałeś 
na propozycję, a później na wia-
domość, że staniesz na czele 
wielkiej biało-czerwonej manife-
stacji na Piątej Alei w tym roku?   
To była bardzo miła niespodzian-
ka. Co prawda będąc marszałkiem 
Greenpointu w 2019 roku w mojej 
głowie pojawiła się myśl, że może 
kiedyś będzie mi dane poprowa-
dzić całą paradę, może za pięć, 
może za dziesięć lat, ale stało się 
to już trzy lata po tym, gdy stałem 
na czele kontyngentu tej dzielnicy. 
Tak więc przypadł mi ten zaszczyt 
zdecydowanie szybciej, niż podej-
rzewałem. Oczywiście wiążą się 
z tym bardzo pozytywne emocje 
i na pewno jestem z tego powodu 
bardzo dumny. Również cała moja 
rodzina jest ogromnie szczęśli-
wa. Na pewno jest to wyjątkowe 
uczucie, gdy ma się świadomość, 
że będzie się reprezentowało całą 
Polonię podczas Parady Pułaskie-
go, tym bardziej że jest to jedno 
z największych wyróżnień w na-
szym, polonijnym środowisku. 
Szansa, jaką dostałem, zdarza się 
raz w życiu. Wszystko zaczęło 
się pod koniec października ub.r. 
i mimo że od tego czasu mam 
bardzo dużo obowiązków i pracy, 
to wszystko wiąże się z pozytyw-
nymi emocjami. 

Rzeczywiście te dwie nominacje 
marszałkowskie nastąpiły bar-
dzo szybko po sobie. W dodatku 
sytuacja z pandemią spowodo-
wała, że do dziś jesteś urzędują-
cym marszałkiem Greenpointu, 
a więc od stycznia br. piastu-
jesz jednocześnie obie funkcje. 
Nie wiem, jak było w przeszło-
ści, ale ja nie pamiętam, żeby 
w ostatnich dwóch dekadach 
miała miejsce taka sytuacja. Tak 
więc myślę, że jest to nie tylko 
nietypowe, ale wręcz historycz-
ne wydarzenie.
Faktycznie od chwili pasowania 
na Wielkiego Marszałka pełnię 
równocześnie te dwie funkcje 
i tak będzie aż do 9 września, kie-
dy przekażę swoją greenpoincką 
szarfę Grażynie Michalskiej. Tak 
więc rzeczywiście jest to ciekawa 
i taka niespotykana chyba wcze-
śniej sytuacja.

Masz kilkumiesięczne doświad-
czenie jako Wielki Marszałek Pa-
rady Pułaskiego, ale także trzy-
letnie doświadczenie jako lokalny 
marszałek Greenpointu. Jak bar-

„MOGĘ ŚMIAŁO STWIERDZIĆ, ŻE JEŻELI LOKALNE BALE I SZARFOWANIA, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ PRZEZ KILKA MIESIĘCY, W JAKIŚ SPOSÓB 
ODZWIERCIEDLAJĄ TO, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA TEGOROCZNA PARADA PUŁASKIEGO, TO UWAŻAM, ŻE BĘDZIE TO PRZEPIĘKNA MANIFESTACJA 

POLSKOŚCI NA PIĄTEJ ALEI” – ZAPEWNIA W ROZMOWIE Z „NOWYM DZIENNIKIEM” MARCIN LUC, TEGOROCZNY WIELKI MARSZAŁEK PARADY PUŁASKIEGO

dzo różne są to funkcje? Czy obo-
wiązki, jakimi teraz zostałeś obar-
czony, są zupełnie inne czy też 
np. zwiększa się tylko ich zasięg 
i liczba? No i czy doświadczenie 
z greenpoinckiego kontyngentu 
w jakimś stopniu jest Ci obecnie 
pomocne i przydatne?
Różnica między lokalnym a głów-
nym marszałkiem jest taka jakbyś 
się przesiadł z roweru na motor. 
Na pewno jest bardzo dużo pracy, 
ale w związku z tym, że wcześniej 
kilku moich kolegów pełniło już 
tę funkcję, to w pewnym stopniu 
byłem na to przygotowany. Z roz-
mów z nimi wiedziałem mniej 
więcej, czego się mogę spodzie-
wać i oczekiwać oraz co będzie 
wymagane ode mnie. Jednak 
rzeczywistość jest taka, że jest 
zdecydowanie więcej pracy i wy-
siłku, niż można sobie wyobrazić 
do momentu, aż faktycznie zaczy-
na się pełnić tę funkcję. To oczy-
wiście fajnie i bardzo ładnie wy-
gląda z zewnątrz, bo pojawiasz się 
na wszystkich lokalnych impre-
zach marszałkowskich – i faktycz-
nie jest to bardzo przyjemna część 
całego procesu ze względu na to, 
że poznaje się wielu wspaniałych 
ludzi i ładne polskie miejsca – acz-
kolwiek za tym idzie bardzo dużo 
pracy, i to nie tylko mojej, ale rów-
nież całego Komitetu Głównego 
Parady Pułaskiego i poszczegól-
nych komitetów lokalnych kon-
tynentów. Jest naprawdę bardzo 
dużo obowiązków i należy po-
święcić sporo swojego prywatne-
go czasu, ale to wszystko jest war-
te tych wyrzeczeń. W porównaniu 
do tego, co było w 2019 roku, kiedy 
musiałem – że tak powiem – zająć 

się Greenpointem i go poprowa-
dzić, teraz mam naprawdę dużo 
większe i trudniejsze wyzwanie, 
niż by to się mogło wydawać, acz-
kolwiek jest to zarazem bardzo po-
zytywne i niesamowicie ciekawe 
doświadczenie.

Z jakimi nowymi obowiązkami 
i wyzwaniami się spotkałeś? 
Czy zamierzasz wprowadzić ja-
kieś innowacje?
Największym wyzwaniem jest to, 
aby wszystko ze sobą zgrać. Po-
trzeba bardzo dużo pracy i czasu, 
żeby załatwić wszelkie potrzeb-

ne rzeczy i sprawy, by wszystko 
wyglądało i przebiegało według 
wcześniejszych założeń. W tym 
roku naszym nowym pomysłem 
jest podświetlenie polskimi bar-
wami jak największej liczby zna-
nych budynków i obiektów nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych, 
ale i w Polsce. Chcemy przez 
to pokazać jedność Polonii ame-
rykańskiej z rodakami w kraju. 
Zaczęliśmy myśleć o tym na po-
czątku roku i przeprowadziliśmy 
wiele rozmów z instytucjami za-
rządzającymi znanymi miejscami. 
Udało nam się osiągnąć m.in. to, 

że wodospad Niagara oraz piękny 
futurystyczny most – Beehive Brid-
ge – łączący dzielnicę Little Poland 
z miastem New Britain, CT, zostaną 
podświetlone biało-czerwonymi 
kolorami. Dostaliśmy też potwier-
dzenie, że do naszej akcji przyłą-
czy się także Willis Tower i Sky-
deck w Chicago. Z kolei w Nowym 
Jorku na pewno polskimi barwami 
oświetlony zostanie budynek Con 
Edison, firmy, która od wielu lat jest 
sponsorem parady. Czekamy tak-
że na potwierdzenie od admini-
stratorów Kosciuszko Bridge i Bay-
onne Bridge. Pracujemy jeszcze 
na słynną „gitarą” Hard Rock Cafe 
na Florydzie. Z kolei w Polsce bia-
ło-czerwonymi barwami zostanie 
podświetlony ratusz w Rzeszowie 
i Myślenicach, pałac w Koszęcinie, 
gdzie główną siedzibę ma Pań-
stwowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, oraz Dom Kultury w Kol-
buszowej, gdzie się urodziłem. Jest 
to dla mnie tym bardziej ważne, 
że pochodzę z Podkarpacia. Mogę 
już zdradzić, że w Paradzie Puła-
skiego będzie z nami maszerował 
prezydent Rzeszowa Konrad Fi-
jołek. Oczywiście to nie wszystko, 
bowiem są jeszcze inne miejsca, 
nad którymi cały czas pracujemy 
i mamy nadzieję, że one również 
przyłączą się do naszej akcji.

Parada Pułaskiego zbliża się już 
wielkimi krokami, ale jeszcze bli-
żej jest Bankiet Marszałkowski, 
który odbędzie się już 17 wrze-
śnia. Co nas czeka w tym roku 
w sali balowej hotelu Marriott 
Marquis na Times Square? Jakie 
niespodzianki są przygotowane 
z myślą o uczestnikach tej im-
prezy?
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Marcin Luc stanie na czele 85. Parady Pułaskiego jako jej Wielki Marszałek 

Marcin Luc z żoną Magdaleną oraz synami – Alexandrem (z lewej) i Sebastianem

WARTO TO PRZEŻYĆ,
choćby raz w życiu



SOBOTA 3 WRZEŚNIA – PIĄTEK 9 WRZEŚNIA 2022 1734/2022

ROZMOWA NOWEGO DZIENNIKA

że na każdym szarfowaniu, na któ-
rym byliśmy, spotkaliśmy się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem wszyst-
kich ludzi. Reasumując mogę 
śmiało stwierdzić, że jeżeli lokalne 
bale i szarfowania, które odbywa-
ły się przez parę miesięcy, w jakiś 
sposób odzwierciedlają to, jak bę-
dzie wyglądała tegoroczna Parada 
Pułaskiego, to uważam, że będzie 
to przepiękna manifestacja polsko-
ści na Piątej Alei. Myślę, że będzie 
wyglądała fenomenalnie, bo bar-
dzo dużo ludzi już jest zadowolo-
nych z tego, że powoli życie wraca 

Jest to impreza towarzysząca, 
organizowana przez Gram-x Pro-
motions. Główną gwiazdą będzie 
Golec uOrkiestra, ale wystąpią tak-
że: Cleo, Mesajah, Rafał Brzozow-
ski, Natalia Kawalec i Zbuku. Mimo 
że koncert ten nie jest bezpośred-
nio związany z Komitetem Głów-
nym Parady Pułaskiego, to prywat-
nie go bardzo popieram, dlatego 
jednym z jego sponsorów jest moja 
firma Greenpoint Insurance Bro-
kerage. Uważam, że jest to wspa-
niały pomysł i byłoby super, gdy-
by każdego roku coś takiego było 
organizowane. Moim zdaniem 
takie zakończenie parady jest re-
welacyjnym pomysłem i uważam, 
że jest to wspaniała idea. Chciał-
bym, żeby to się przerodziło w do-
roczną tradycję.

Jako Wielki Marszałek Parady 
Pułaskiego pojawiłeś się chyba 
na wszystkich dotychczasowych 
lokalnych balach marszałkow-
skich, szarfowaniach marszał-
ków oraz koronacjach miss da-
nych dzielnic czy miast. Zatem jak 
postrzegasz Polonię pod kątem 
przygotowań do parady i do tego, 
jak podchodzi do wartości zwią-
zanych z promocją polskości?
Szczerze powiedziawszy faktycz-
nie udało się nam pojawić prawie 
na każdym szarfowaniu. Opuścili-
śmy chyba tylko jedno i to dlatego, 
że akurat mieliśmy jakiś konflikt 
terminów i wydarzeń, na których 
musiałem być. Dlatego też wte-
dy nie byliśmy w stanie fizycznie 
wybrać się na bal marszałkowski. 
Natomiast mimo wielu trudno-
ści, a czasami były 3-4 szafowa-
nia jednego wieczoru, staraliśmy 
się wszędzie dojechać i pojawić. 
Oczywiście niejednokrotnie było 
to bardzo trudne do zrealizowa-
nia, ale jakoś nam się udawało. 
Przy tej okazji muszę powiedzieć, 

Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2022 Marcin Luc ze swoją poprzedniczą Wielką Marszałek Parady 
Pułaskiego 2020-21 Jadwigą Kopalą

Gościem specjalnym Bankietu Marszałkowskiego oraz 85. Parady 
Pułaskiego będzie Miss Świata 2022 Karolina Bielawska (na  zdj. 
z Marcinem Lucem)

Udało nam się zaprosić na ban-
kiet obecną Miss Świata, którą 
jest Polka Karolina Bielawska. Je-
stem bardzo szczęśliwy, że takim 
akcentem uczcimy jubileuszową, 
85. Paradę Pułaskiego. W dodat-
ku będzie ona z nami nie tylko 
na bankiecie, ale także pojawi się 
na mszy św. w katedrze św. Pa-
tryka oraz na przedparadowym 
śniadaniu. Tak więc będzie brała 
bardzo aktywny udział we wszyst-
kich wydarzeniach związanych 
z Paradą Pułaskiego. Oprócz Ka-
roliny Bielawskiej na bankiecie 
pojawią się także: Miss World 2019 
Toni Ann Singh, Miss World Ame-
rica 2021 Shree Saini, Miss World 
Africa 2021 Olivia Yace, a także 
prezes i dyrektor wykonawcza 
organizacji Miss World Julia Mor-
ley, dyrektor ds. imprez Steve Do-

uglas, a także z zarządu tej firmy 
Jordan Branch oraz Brock Pierce, 
który sprawuje opiekę promocyj-
ną nad Karoliną Bielawską. Poza 
tym pojawi się senator Raymond 
Leśniak, być może przyjdzie także 
nowojorski burmistrz Eric Adams. 
Na pewno będzie ambasador RP 
w Waszyngtonie Marek Magie-
rowski, a także projektantka mody 
i założycielka firmy One/Of Patri-
cia Voto. Z kolei z Polski przyje-
dzie biznesmenka Beata Drzazga, 
reprezentująca firmę BetaMed. 
Natomiast na Piątej Alei pojawi się 
także i będzie z nami maszerował 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz 
orkiestra dęta z Myślenic.

W tym roku, podobnie jak pięć lat 
temu, na zakończenie parady od-
będzie się koncert w parku Cen-
tralnym. Kogo tam zobaczymy?
Koncert w parku Centralnym od-
będzie się po zakończeniu parady, 
chociaż nie jest związany z Komi-
tetem Głównym Parady Pułaskie-
go czy też Wielkim Marszałkiem. 

w związku z pełnieniem funkcji 
marszałka Ridgewood. Tak więc 
myślę, że będziemy mieli okazję 
spotkać się w szarfach zarówno 
na Bankiecie Marszałkowskim, 
jak i na Piątej Alei podczas para-
dy. Zapraszam także wszystkich 
Czytelników „Nowego Dziennika”, 
zwłaszcza tych którzy jeszcze nie 
mieli okazji zobaczyć, jak wyglą-
da Bankiet Marszałkowski czy też 
parada, bowiem warto coś takiego 
przeżyć chociażby raz w życiu. 

Rozmawiał Wojtek Maślanka

SAMOCHODY AMERYKAŃSKIE I ZAGRANICZNE

201.893.1507 lub 973.471.8133
9 Locust Ave. • Wallington, NJ 07057

Tony’s Mufflers
Ogólna mechanika samochodowa

• Zbieżność • Hamulce • Elektronika samochodowa
• Amortyzatory • Opony • Układy wydechowe

• Spawanie

do normalności i można się spoty-
kać w większych grupach. Dlatego 
też myślę, że wiele osób przyjdzie 
na Piątą Aleję i będzie maszerowa-
ło razem z nami.

Tak więc trzymam kciuki, żeby 
wszystko przebiegło zgodnie 
z planem oraz żeby dopisała 
pogoda, bo od niej bardzo dużo 
zależy.
Mam nadzieję, że tak będzie, a po-
goda sprawi, że ludzie chętnie 
przyjdą na paradę. Przy okazji 
składam również gratulacje tobie 
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POLONIA

Najlepsza rosyjska sauna w Ameryce od 
12 lat świadcząca najwyższej jakości usługi. 
Szczególnie polecamy:
■ prywatne pokoje dla 8 do 10 osób 
■ basen i jaccuzi
■ restauracja i bar z napojami ze świeżych 

owoców 
Bogata oferta masażu:
■ shiatsu
■ body scrub
■ anti-aging facials

Oddzielna sala dostępna na imprezy 
okolicznościowe w godzinach 11:00 am - 11:00 pm

Tylko u nas można znaleźć w jadłospisie potrawy 
zadowalające podniebienie każdego konesera.

BRC Day Spa & Sauna Resort

24-20 Broadway, Fair Lawn, NJ, 07410, tel. 201-797-3002 
Otwarte: Pon.-Pt. 11:00 am - 11:00 pm ■ Sob.-Nie. 10:00 am - 11:00 pm

Tradycyjnie gości powitała 
Elżbieta Majewski, wielo-
letnia prezes PDN w Glen 
Cove, a uroczystość po-

prowadzili Karolina Płaczek – 
Miss Polonia USA 2017 – i Edward 
Podsiadło – członek PDN.

W tym roku marszałkiem Polo-
nii z Glen Cove na Paradę Puła-
skiego został Jerzy Panek, który 
w PDN pełnił funkcję prezesa, 1. 
wiceprezesa, a obecnie jest prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej. 
Do USA przyjechał w 1991 roku 

i zamieszkał w Glen Cove na Long 
Island. W Polsce ukończył Akade-
mię Górniczo- Hutniczą im. Stani-
sława Staszica w Krakowie.
Tytuł Miss Polonii Glen Cove 2022 
otrzymała 21-letnia Julita Wie-
chowski. Jest ona znana ze swojej 
pracy społecznej na rzecz środo-

Szarfowanie w Glen Cove
UROCZYSTOŚCI W PIĘKNIE ODNOWIONYM POLSKIM DOMU NARODOWYM (PDN) W GLEN COVE NA LONG ISLAND MAJĄ SWÓJ WYJĄTKOWY 

CHARAKTER. POTWIERDZAJĄ SIĘ WSZELKIE PRAWDY, ŻE NAJLEPSZA ZABAWA JEST WE WŁASNYM DOMU WŚRÓD PRZYJACIÓŁ I RODZINY. 
TAK BYŁO I TYM RAZEM, GDY DOKONANO SZARFOWANIA MARSZAŁKA I MISS NA TEGOROCZNĄ PARADĘ PUŁASKIEGO.

Elżbieta Popławska

wiska polonijnego na całym Long 
Island, podobnie jak jej rodzice. 
Julita urodziła się w Mrągowie 
i jako 3-letnie dziecko przybyła 
z rodzicami do USA. Zamieszka-
li w Lindenhurst na LI. Chociaż 
w Polsce przeżyła zaledwie kilka 

lat, to z dumą podkreśla swoje 
polskie pochodzenie i doskonale 
mówi po polsku. W 2018 r. ukoń-
czyła polskie liceum w Copiague 
i zdała polską maturę. Współ-
pracuje z wieloma polonijnymi 
organizacjami, polskimi szkoła-

mi, a w latach 2018-2019 została 
Ambasadorem Dwujęzyczności. 
W wolnych chwilach lubi śpie-
wać i należy do polskiego zespo-
łu Nos Te Domine w Glen Head, 
LI. Jest studentką Baruch College 
na Manhattanie, gdzie studiuje fi-
nanse i psychologię.

W uroczystości w Polskim Domu 
Narodowym w Glen Cove wzięli 
udział Wielki Marszałek Para-
dy Pułaskiego 2022 Marcin Luc 

z małżonką Magdaleną, a także 
Pamela D. Panzenbeck – burmistrz 
Glen Cove, oraz przedstawiciele 
Straży Pożarnej z tego miasta.

Muzyczną oprawę wydarzenia 
w Glen Cove zapewnił zespół The 
Masters, a Słowianka Deli z Ridge-
wood, NY, przygotowała kolację. ◘
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Marszałek Parady Pułaskiego Glen Cove 2022 Jerzy Panek oraz 
tegoroczna Miss Polonii Glen Cove Julita Wiechowski    

Od prawej: Marcin Luc – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2022, 
Julita Wiechowski – Miss Polonii 2022 z Glen Cove i Jerzy Panek – 
Marszałek Parady Pułaskiego Glen Cove 2022

Prezes PDN w  Glen Cove Elżbieta Majewski (piąta od  lewej) z  miss Julitą Wiechowski i  marszałkami – 
Jerzym Pankiem i Marcinem Lucem – oraz strażakami z Glen Cove; czwarta z prawej: Pamela D. Panzenbeck, 
burmistrz Glen Cove
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KOMUNIKAT 

507 East 35th Street, Paterson, 
New Jersey 07504

Tel. NJ: 973-279-0003
Tel. NY: 212 797 4741

Fax 973 279 0312

� Kompleksowa zbiórka odpadów i śmieci 

� Kontenery typu Roll-Off 

� Maszyny do kompresowania

� Obsługa małych kontenerów

OMNI 
TO NAJLEPSZE CENY 

NA KONTENERY!!!

MASZERUJEMY 

Z SERCEM, DUMĄ I DUSZĄ!
85. DOROCZNA PARADA PUŁASKIEGO 

ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, 2 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 
W NOWYM JORKU. 

Nowojorska Piąta Ale-
ja ponownie zostanie 
zamknięta dla ruchu 
publicznego. W tym 

roku 2 października od 12:00 
do 18:00 serce Manhattanu 
będzie biło w rytm Mazurka 
Dąbrowskiego. W tym szcze-
gólnym dniu Polonia złączy się 
w hołdzie dla generała Kazi-
mierza Pułaskiego, bohatera 
Rewolucji Amerykańskiej, który 
zginął w bitwie pod Savannah 
w Georgii w październiku 1779 
roku. 

Dodatkową atrakcją tegorocz-
nej parady będzie w niej udział 
Miss Świata Karoliny Bielaw-
skiej. 

Parada ruszy od  skrzyżo-
wania Piątej Alei z  39 Street 
o 12:30 i przemaszeruje na cze-
le z Gwardią Honorową Nowo-
jorskiej Policji i Straży Pożarnej, 
która będzie wiodła paradę 
do skrzyżowania z 54 Street. 

Bankiet Parady Pułaskiego od-
będzie się w sobotę, 17 wrześ-
nia o godzinie 18:00 w hotelu 
Marriott Marquis, znajdującym 
się w samym sercu Times 
Square (1535 Broadway, New 
York). Na bankiecie również 
będzie obecna Miss Świata Ka-
rolina Bielawska. W sprawie 
rezerwacji prosimy kontak-
tować się z Jadwigą Kopalą, 
tel. (908) 764-7810, e-mail: 
jadziaheidipulaski@gmail.com. 

Prezydent Komitetu Parady Pu-
łaskiego Richard D. Zawisny 
z dumą ogłasza, że 2 paździer-
nika o godz. 9:00 rano odbędzie 
się Msza Święta koncelebro-
wana, której przewodził będzie 
ks. biskup Witold Mroziewski, 
biskup pomocniczy diecezji 
brooklyńskiej. Msza odbędzie 
się, jak co roku, w katedrze 

Świętego Patryka, znajdującej 
się na skrzyżowaniu Piątej Alei 
z 50 Street. 

Śniadanie nastąpi o 10:00 rano 
bezpośrednio po Mszy Świętej, 
w 3 West Club pod adresem: 
3 W 51 Street. W sprawie infor-
macji i rezerwacji należy skon-
taktować się z Davidem M. Ko-
palą, tel. (908) 265-8165, e-mail: 
dmkpulaski@gmail.com. 

„Maszerujemy z sercem, dumą 
i duszą” to hasło tegorocznej, 85. 
Parady Pułaskiego w Nowym 
Jorku. 

Marcin Luc ze stanu Nowy Jork 
jest Wielkim Marszałkiem Pa-
rady Pułaskiego 2022, która 
zgromadzi Polonię ze stanów; 
Nowy Jork, New Jersey, Connec-
ticut, Pensylwanii i okolic. Mar-
cin Luc będzie miał zaszczyt po-
prowadzić Polonię wzdłuż Piątej 
Alei w centrum Manhattanu. 
Zaprasza on wszystkich, którzy 
posiadają polskie korzenie bądź 
są zwolennikami polskiej kultu-
ry, aby licznie przybyli na para-
dę oraz wszystkie wydarzenia 
związane z uhonorowaniem 
wielkiego Polaka-Amerykanina, 
generała Kazimierza Pułaskiego. 

W sprawie informacji związa-
nych z wpisami i reklama-
mi do książki pamiątkowej, 
prosimy kontaktować się 
z Richardem D. Zawisnym, 
tel. (718) 499-0026, e-mail: 
pulaski_parade@verizon.net.

Parada Pułaskiego jest święto-
wana na Piątej Alei od 1937 
roku. Jest drugą, najdłuższą, 
aktywną paradą w historii No-
wego Jorku i maszeruje co roku, 
bez względu na pogodę. 
Kontakt:
Emilia Kopala, tel. (908) 656-
5167

85. PARADA PUŁASKIEGO POD HASŁEM:
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SZCZEPIONKI 
ZBLIŻAJĄ NAS 
DO SIEBIE

Szczepienie chroni przed ciężkim 
zachorowaniem na COVID-19.

ZASZCZEP SIĘ I PRZYJMUJ DAWKI PRZYPOMINAJĄCE.
Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na stronę 
nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer 
877-VAX-4NYC.
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KULTURA

Jeśli chcecie poznać odpo-
wiedź na to pytanie, to „Mał-
żeństwo do poprawki” za-
spokoi waszą ciekawość, 

oferując przy tym dużą dawkę 
żartobliwości wraz z nadzieją, 
że wiele nieporozumień małżeń-
skich może mieć szczęśliwe za-
kończenie.
Spektakl Teatru Kwadrat to lek-
ka, naszpikowana błyskotliwymi 
i pełnymi inteligentnego humoru 
dialogami komedia romantyczna 
Michaela Englera, w której poja-
wia się także wątek kryminalny. 
Jej fabuła została skonstruowa-
na zgodnie z zasadą Hitchcocka, 
że najpierw jest trzęsienie ziemi, 
a potem napięcie nieprzerwanie 
rośnie. 
Ten przebój warszawskiego Kwa-
dratu jest doskonałym akcentem, 
którym przedłużymy beztroskę 
lata i urlopowych wyjazdów. 
A o czym opowiada? Na stronie 
teatru jego twórcy piszą: „Thomas 
jest wziętym pisarzem krymina-
łów i choć jego książki nie ucho-

dzą za dzieła literatury, zarobił 
na nich fortunę. Vera, jego żona, 
zrezygnowała z życia zawodo-
wego, by skupić się na karierze 
męża. Po 25 latach małżeństwa, 

kiedy on bawi się w najlepsze 
w towarzystwie kolejnych ‘asy-
stentek’, nie stroniąc od alkoholu 
i odreagowując kryzys wieku 
średniego, ona wnosi o rozwód. 

„MAŁŻEŃSTWO DO POPRAWKI”
TO HISTORIA WŁAŚCIWIE Z ŻYCIA WZIĘTA. NAJPIERW SZALONA MIŁOŚĆ, ŚLUB, POTEM CODZIENNOŚĆ, ODMIERZANA RADOŚCIAMI, KŁÓTNIAMI I WYDA-
RZENIAMI MNIEJ CZY BARDZIEJ WAŻNYMI DLA NIEJ I DLA NIEGO. ZNUDZENIE, PRETENSJE… WRESZCIE JEDNO Z MAŁŻONKÓW DECYDUJE SIĘ NA KROK 

OSTATECZNY – ROZWÓD. I CO DALEJ?

Teatr Kwadrat
„Małżeństwo do poprawki” (dwa spektakle)

10 WRZEŚNIA – Plainville, CT: Plainville High School Auditorium
11 WRZEŚNIA – Nowy Jork, NY: Tribeca Performing Arts Center

bilety: mojbilet.com

Występują: 
Agnieszka Sienkiewicz – Vera Berthold
Paweł Małaszyński – Thomas Berhold

Ilona Chojnowska – Arlette Wildgruber
Andrzej Andrzejewski – Marcus Knoser

reżyseria – Andrzej Nejman
choreografia – Stefano Terrazzino

Vera (Agnieszka Sienkiewicz) i  Thomas (Paweł Małaszyński) to  małżeństwo z  25-letnim stażem. 
On przeżywa kryzys wieku średniego, ona znudzona jest rolą kury domowej. Marcus (Andrzej Andrzejewski 
– z lewej) to jednocześnie przyjaciel domu i prawnik Thomasa

Vera do przeprowadzenia rozwodu zatrudnia bezwzględną prawniczkę (Ilona Chojnowska – z  lewej), 
z pomocą której chce pozbawić męża majątku

TEATR KWADRAT ZAPRASZA NA KOMEDIĘ ROMANTYCZNĄ:

Atutem sztuki są aktorzy: cała czwórka gra subtelnie, nie szarżując, bawiąc widownię z  wdziękiem 
i wyczuciem od początku do końca spektaklu

Okazuje się, że Arlette (Ilona Chojnowska) i Marcus (Andrzej 
Andrzejewski) mają się ku sobie
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brzytwa Arlette. Oboje zdeter-
minowani, by pozbawić drugą 
stronę praw do majątku. Podczas 
omawiania warunków rozwodu 
dochodzi do nieszczęśliwego wy-
padku, Thomas zapada w śpiącz-
kę, a po wybudzeniu częściowo 
traci pamięć. Jego ostatnie wspo-
mnienia sięgają początków mał-
żeństwa z Verą, gdy oboje mieli 
po 20 lat, on był w niej szaleńczo 
zakochany i marzył, by być pi-
sarzem przez wielkie „P”, a nie 
chałturnikiem, tworzącym wy-
łącznie dla pieniędzy. Postanawia 
odzyskać Verę i rozpocząć z nią 
nowe, znacznie skromniejsze ży-
cie pod romantycznymi dachami 
Paryża. Jego staraniom – osta-
tecznie zakończonym sukcesem 

– przyglądają się Marcus i Arlette, 
którzy również mają się ku sobie. 
Sielanka trwa więc w najlepsze 
aż do momentu, w którym Tho-
mas nieoczekiwanie przypomni 
sobie prawdziwe okoliczności 
swojego wypadku…”.
„Małżeństwo do poprawki” w re-
żyserii Andrzeja Nejmana – dyrek-
tora Teatru Kwadrat od 2010 roku 
– zapowiada się naprawdę obie-
cująco. Autorem choreografii jest 
Stefano Terrazzino, którego na-
zwisko znane jest z wielu różnych 
pól jego działalności artystycznej, 
jak chociażby jego udziału w pol-
skich wersjach programów roz-
rywkowych „Taniec z gwiazdami” 
czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. 
Postaci skłóconych małżonków 
grają Agnieszka Sienkiewicz (pa-
miętacie śliczną Kasię z serialu M 
jak miłość” czy Dorotę z „Przyja-
ciółek”?) oraz Paweł Małaszyński, 
który ma na swoim koncie wiele 
doskonałych ról teatralnych i fil-
mowych (np. „Katyń”, „Oficer”, 
„Jack Strong”). Towarzyszą im – 
jako prawnicy obojga – Ilona Choj-
nowska i Andrzej Andrzejewski.
„Małżeństwo do poprawki” jest 
wspaniałą sztuką, której towarzy-
szą nieustające salwy śmiechu.  
Publiczności trudno zapanować 
nad wesołością dzięki efektownej 
grze słownej i scenkom, które każ-
dy z nas kojarzy ze swoim życiem. 
Zdaniem krytyków spektakl „Mał-
żeństwo do poprawki” zasługuje 
na najwyższą notę. To nie tylko 
odskocznia od codzienności, 
ale także nadzieja, że w naszym 
życiu może być lepiej. Doskonałą 
reżyserię i wspaniałą grę aktorów 
podkreśla wyjątkowa sceneria 
i doskonała muzyka (Toto, Grace 
Jones, Bryan Adams).

MS

Do akcji wkracza więc dwójka 
krwiożerczych prawników: re-
prezentujący Thomasa, wielo-
letni przyjaciel rodziny Marcus 
i wynajęta przez Verę, ostra jak 
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HISTORIA

cji przedstawiciela wojskowego 
dla spraw morskich przy Komi-
sariacie Generalnym RP udało się 
wykorzystać do prac portowych 
stacjonujących w mieście żołnie-
rzy brytyjskich i francuskich. Jed-
nak oczywistym było, że w dalszej 
perspektywie kwestię rozładowy-
wania transportów trzeba będzie 
rozwiązać inaczej.

KOMPROMISOWY PÓŁWYSEP
Pełnomocnik Ligi Narodów Regi-
nald Tower przyznał Polsce moż-
liwość sprowadzenia 60 żołnie-
rzy do ochrony towarów polskiej 
marynarki. Wolne Miasto, którego 
władze w większości składały się 
z Niemców, zaprotestowało prze-
ciw tej decyzji. Z tego powodu zwo-
łano wielostronną komisję, której 
celem było wyznaczenie jednego, 
konkretnego miejsca, w którym 
polski oddział miałby stacjono-
wać. Podczas trudnych negocjacji 
przedstawiciele zarówno Polski, 
jak i Niemiec odrzucali kolejne, 
proponowane przez Ligę Narodów 
lokalizacje. Wobec braku porozu-
mienia 7 kwietnia 1920 r. wysoki 
komisarz Ligi Narodów arbitralnie 
ogłosił, że składnica wojskowa po-
wstanie na półwyspie Westerplat-
te. Zarówno Niemcy, jak i Polacy 
nie zgodzili się na to, jednak wobec 
braku lepszej alternatywy kolejna 
komisja zdecydowała się ostatecz-
nie na półwysep.
Wojskowa składnica miała posia-
dać 22 magazyny amunicyjne, 
basen amunicyjny, tory kolejowe 

(wiodące przez wspominany już 
pas lądu), kilka podstawowych 
zabudowań, własną elektrownię, 
studnię i linię telefoniczną, podłą-
czoną do Poczty Polskiej w mie-
ście. Co ważne, zgodnie z ustale-
niami składnica miała pozostać 
nieufortyfikowana. Koniec prac 
planowano pierwotnie na 15 mar-
ca 1925 r., jednak budowa opóźni-
ła się i pierwszy kontyngent pol-
skich żołnierzy zaczął stacjonować 
na Westerplatte dopiero 18 stycz-
nia 1926 r. Ostatecznie zadecydo-
wano, że oddział może liczyć 88 
ludzi, w tym dwóch oficerów i 20 
podoficerów. Tak powstała Wojsko-
wa Składnica Tranzytowa na We-
sterplatte.

TWIERDZA 
BUDOWANA NOCĄ

Ze względu na napiętą atmosferę, 
zdarzające się co jakiś czas incy-
denty i nieprzychylne spojrzenie 
„niemieckiej części” Gdańska, 
służba na wysuniętej placówce 
nie należała do najłatwiejszych. 
Sytuacja z biegiem lat zaogniała 
się, zwłaszcza po dojściu do wła-
dzy NSDAP w Niemczech w 1933 
r. W razie ewentualnego starcia 
zbrojnego Westerplatte byłoby 
odcięte od Polski. Zgodnie z roz-
kazami, placówka miała bronić się 
przez sześć godzin od ataku – za-
kładano, że po tym czasie z odsie-
czą przybędzie 2. Batalion Morski, 
który stacjonował w Gdyni. Rozkaz 
ten odnosił się raczej do potencjal-
nego starcia z gdańszczanami niż 

Słowo „Westerplatte” pocho-
dzi z języka niemieckiego 
i po polsku znaczy tyle, 
co „zachodnia wyspa”. Wła-

ściwie w tym wypadku chodzi 
o półwysep, ponieważ nadmor-
ski przyczółek łączy się z lądem 
wąskim pasem ziemi. Ten nale-
żący do Gdańska teren nazwano 
w języku naszych zachodnich 
sąsiadów, ponieważ w samym 
mieście od czasów nowożytnych 
dominowała ludność niemiecka. 
Jednak i Polacy rościli sobie prawo 
do Gdańska, co zresztą stało się za-
rzewiem konfliktu i przyczyną po-
wstania słynnej Wojskowej Skład-
nicy Tranzytowej.

ZIMNA WOJNA 
Z MIĘDZYWOJNIA

Gdański port był miejscem o zna-
czeniu strategicznym zarówno 
dla Niemiec, jak i odrodzonej 
w 1918 roku Polski. Miasto od wie-
ków zamieszkiwali przedstawi-
ciele obu narodów, stąd oba kraje 
zabiegały o przyznanie im praw 
do Gdańska w formującym się 
po I wojnie światowej nowym po-
rządku. Składająca się ze zwycię-
skich mocarstw – Francji, Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
– Rada Trzech nie była zgodna 
do postulatów, której ze stron nale-
ży się przychylić. Francuzi widzieli 
port w rękach Polski, natomiast 
Wielka Brytania i Stany Zjedno-
czone chciały przyznać go Niem-
com. Ostatecznie, aby przełamać 
impas negocjacyjny, w 11. rozdziale 
traktatu wersalskiego zapisano, 
że Gdańsk zostanie ogłoszony wol-
nym miastem, a protektorat nad 
nim sprawować będzie Liga Na-
rodów. Z własnym Sejmem i Sena-
tem region stawał się praktycznie 
samorządny. Powołano przy tym 
urząd komisarza generalnego RP, 
który miał zajmować się kontakta-
mi między Polską a wolnym Gdań-
skiem. Polskim statkom wpływają-
cym do portu gwarantowano też 
równe prawa w stosunku do okrę-
tów gdańskich i objęcie ich polską 
granicą celną.
Teoretycznie salomonowe rozwią-
zanie miało jeden mankament. 
W wolnym mieście wciąż liczebnie 
dominowali Niemcy, a co za tym 
idzie – w Sejmie, Senacie i innych 
instytucjach mieli oni większy 
wpływ na sytuację Gdańska niż 
Polacy. Pierwszy zgrzyt pojawił 
się już w trakcie wojny polsko-
-bolszewickiej, kiedy to niemieccy 
dokerzy nie chcieli rozładowywać 
polskich transportów wojskowych. 
Osłabienie sytuacji Polski na fron-
cie wschodnim było bowiem ko-
rzystne dla Niemiec. Po interwen-

ataku regularnej armii w wypadku 
wybuchu wojny.
Na taką sytuację Polacy postano-
wili przygotować obronę znacz-
nie lepiej, niż zakładały to umowy 
międzynarodowe. Przede wszyst-
kim złamano zakaz fortyfikowania 
składnicy. Od 1933 r. potajemnym 
umacnianiem półwyspu zajął się 
specjalista w tej dziedzinie, kapitan 
Mieczysław Kruszewski, a pułkow-
nik Józef Siłakowski opracowywał 
plan obrony placówki. Prace bu-
dowlane prowadzono pod osłoną 
nocy. W samych powstających 
konstrukcjach zamaskowano rów-
nież wszystkie strzelnice. Łącznie 
wybudowano siedem umocnio-
nych punktów oporu: „Elektrow-
nię”, „Fort”, „Łazienki”, „Prom”, 
„Przystań”, „Wał” oraz tzw. „pla-
cówkę sierż. Władysława Deika”. 
Broniły one dostępu do Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej od każ-
dej strony, otaczając ją szańcem. 
Na Westerplatte przemycono broń 
ciężką – według różnych źródeł 
od ponad 20 do kilkudziesięciu 
cekaemów, erkaemów i elka-

OBCO BRZMIĄCA NAZWA WESTERPLATTE STAŁA SIĘ SYMBOLEM WALKI DO KOŃCA JESZCZE W TRAKCIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ. 
JAK DOSZŁO DO TEGO, ŻE POLSCY ŻOŁNIERZE WYTRWALI SIEDEM DNI NA PÓŁWYSPIE, KTÓREGO POCZĄTKOWO NIE CHCIANO 

NAWET NA PLACÓWKĘ WOJSKOWĄ?

Mateusz Balcerkiewicz

WESTERPLATTE
– dobrze przygotowany sukces

Pierwsza bitwa II wojny światowej miała miejsce na Westerplatte. Jego obrońcy, którzy wytrwali na straceńczej placówce 
do 7 września, odpierając 13 szturmów, swą postawą i determinacją zyskali nie tylko sławę, ale i demonstracyjnie okazywany 
szacunek przeciwnika.
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Niemiecki okręt wojenny „Schleswig-Holstein” ostrzeliwujący polski garnizon na Westerplatte (wrzesień 1939)

Mjr Henryk Sucharski poddaje Westerplatte – po  siedmiu dniach 
bohaterskiej obrony – gen. Friedrichowi Eberhardtowi
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LEON FUKS
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

PONAD 30 LAT PRAKTYKI ZAWODOWEJ.
PROFESJONALNE USŁUGI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH, FIRM I KORPORACJI.

Rozliczenia podatkowe w tym lata ubiegłe
Rozliczanie podatków dla korporacji i spółek
Konsultacje dla nowych biznesów
Reprezentacja w IRS (przy kontrolach podatkowych)
Finansowe planowanie i porady podatkowe
Księgowość dla biznesów
Amerykańskie rozliczenia dla osób mieszkających poza USA

$

$

$

$

$

$

$

INCOME
TAX

31-53 Crescent Street, Astoria NY 11106  |  (718) 726-6080, (718) 726-8722 fax

KSIĘGOWYMÓWI POPOLSKU

  OOPPTTOOMMEETTRRAA
  dd rr   RR yy ss zz aa rr dd   PP aa ss kk oo ww ss kk   ii

 Badanie oczu za pom ocà najba rd ziej  nowoczesnych 
 aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy 

 szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty.

 4820  5 Ave. Brooklyn, NY 11220        718.439.7070

 POPIERAJCIE SWOICH
 (718) 383-7910

 STOBIERSKI - LUCAS
 Gardenview Funeral Home, Ltd.

 161 Driggs Avenue  (róg Humboldt Str.)
 Brooklyn, NY 11222

 Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

Polscy oficerowie z Westerplatte (od lewej): chor. Edward Szewczuk, por. Stefan Grodecki, kpt. Mieczysław 
Słaby, kpt. Franciszek Dąbrowski, ppor. Zdzisław Kręgielski (7 września 1939)

emów, armatę 76,2 mm, dwa działa 
przeciwpancerne Bofors 37 mm 
i cztery moździerze 81 mm. Zapa-
sy żywności, według majora Hen-
ryka Sucharskiego, komendanta 
Westerplatte we wrześniu 1939 r., 
powinny były starczyć na około 
cztery tygodnie oblężenia. Do wy-
buchu wojny udało się też zmoder-
nizować pozostałą część obiektu, 
m.in. oddając do użytku nowocze-
sne, piętrowe koszary.
Służbę w składnicy pełniono w pół-
rocznych zmianach. Dzięki „nieści-
słościom” w papierach, do których 
celowo dopuszczali polscy wojsko-
wi, kilkukrotnie udało się potajem-
nie zwiększyć obsadę placówki, 
która 1 września wyniosła już nie 
przepisowych 88, a prawdopo-
dobnie aż 214 żołnierzy, oficerów 
i podoficerów. Dodatkowo, dzięki 
wprowadzonym przez Minister-
stwo Spraw Wojskowych 19 lutego 
1938 r. ścisłym zasadom selekcjo-
nowania załogi Westerplatte, służy-
li tam specjalnie dobierani ludzie 
spośród siedmiu różnych dywizji 
z całego kraju.

FORTEL GONI FORTEL
Ale nie tylko Polacy umieli posłu-
żyć się podstępem w czasie przy-
gotowań do działań wojennych. 
Kluczową rolę w niemieckim pla-
nie ataku miał odegrać pancernik 
„Schleswig-Holstein”. Była to stara 
jednostka, pamiętająca jeszcze 
I wojnę światową. W 1936 r. prze-

budowano ją na okręt szkoleniowy, 
nad którym 1 lipca 1939 r. objął do-
wodzenie kmdr Gustav Kleikamp. 
Wezwano go do Berlina, gdzie 
16 sierpnia dostał rozkaz rejsu 
do Gdańska z kurtuazyjną wizytą, 
na zaproszenie Senatu Wolnego 
Miasta. Celem miało być uczczenie 
pamięci załogi krążownika „Mag-
deburg”, który został zatopiony 
w sierpniu 1914 r. podczas I wojny 
światowej.
Kapitan usłyszał od przełożonych 
coś jeszcze – dzień po wpłynięciu 
do portu, co zaplanowano na 25 
sierpnia, miała rozpocząć się woj-
na, a okręt Kleikampa, potajemnie 
uzbrojony i przewożący ukrytą 
pod pokładem kompanię szturmo-
wą Kriegsmarine, został wyzna-
czony razem z oddziałami z Gdań-
ska do zajęcia Westerplatte nagłym 
atakiem z zaskoczenia. Pierwotną 
datę ataku przełożono, ponieważ 
Anglia podpisała sojusz obronny 

z Polską, a Włosi poinformowali 
Hitlera, że nie są jeszcze gotowi 
do wojny. Wobec tego trzeba było 
poczekać na pełną mobilizację sił 
niemieckich do 1 września 1939.

OSTRZAŁ NA WESTERPLATTE
Mimo dobrego przygotowania Po-
laków czekało naprawdę trudne 
zadanie. Przeciwko sobie mieli 
stalowego kolosa, wyposażonego 
w cztery działa 280 mm, dziesięć 
dział 150 mm, sześć działek 105 
mm, cztery działka 37 mm i 4 dział-
ka 20 mm. Siły lądowe ataku skła-
dały się z zaokrętowanej kompanii 
szturmowej, mającej na wyposaże-
niu dziewięć erkaemów, trzy ceka-
emy, dwa granatniki 50 mm, dwa 
działka 20 mm i moździerz 81 mm, 
dodatkowego oddziału, wyznaczo-
nego spośród załogi okrętu, który 
wzmocniono dwoma cekaemami 
i czterema erkaemami, oddziału 
gdańskiej policji, który posiadał ko-
lejne dwa cekaemy, i oddziału SA, 
który miał na stanie dwa działka 
20mm. Do tego strona niemiec-
ka mogła wezwać na pomoc lot-
nictwo. Z czasem do ponownych 
ataków sprowadzono też kolejne 
oddziały, w tym pionierów, wypo-
sażonych w miotacze ognia. Prze-
waga Niemców była więc ogrom-
na.
Niemieckie dowództwo zakładało, 
że nieumocniony półwysep uda 
się opanować szybkim natarciem 
jeszcze 1 września. 

O godzinie 4:48 nad ranem 
w dzienniku pancernika zanoto-
wano: „Feuerüberfall auf Wester-
platte” – ostrzał na Westerplatte. 
Rozpoczęła się inwazja na Polskę. 
Jednak atakujących półwysep 
czekało wiele przykrych niespo-
dzianek. Ukształtowanie terenu 
było na korzyść Polaków, w dużej 
mierze uniemożliwiając skuteczny 
ostrzał z okrętu, którego pociski ce-
chował dość płaski tor lotu. Niem-
cy nie znali też dokładnego planu 
składnicy, a tym bardziej nie mieli 
pojęcia o przygotowanych tam 
umocnionych pozycjach i posiada-
nej przez Polaków broni ciężkiej. 
Polscy żołnierze pozwolili podejść 
przeciwnikowi maksymalnie bli-
sko, nim sami otworzyli ogień. 
Zaskoczeni Niemcy ponieśli duże 
straty i pierwszy szturm odparto.
2 września, po silnym bombar-
dowaniu w godzinach wieczor-
nych, los załogi Westerplatte wisiał 

na włosku. Obrońcy stracili sporo 
ciężkiego sprzętu, liczba rannych 
i zabitych rosła, morale słabło, 
a dowodzący obroną major Su-
charski, który prawdopodobnie 
wiedział, że Westerplatte nie może 
liczyć na pomoc, chciał poddać 
składnicę. Decyzji sprzeciwiło się 
jednak część podkomendnych 
z otoczenia dowódcy z kapitanem 
Franciszkiem Dąbrowskim na cze-
le. Chwilę kryzysu udało się prze-
trwać, a niemieccy żołnierze nie 
wykorzystali swojej szansy. Po do-
świadczeniach 1 września sądzo-
no bowiem, że do generalnego 
szturmu na Westerplatte potrzeba 
więcej przygotowań. Polacy osta-
tecznie bronili się aż do 7 września, 
kiedy to zabrakło już amunicji, 
a stan rannych drastycznie się po-
garszał. Choć część załogi w mo-
mencie kapitulacji chciała jednak 
walczyć dalej.

MĘSTWO I ROZSĄDEK
Do dziś wiele jest sporów o praw-
dziwy przebieg wydarzeń na We-
sterplatte. Nie wyjaśniono w pełni 
zajścia między majorem Suchar-
skim a kapitanem Dąbrowskim ani 
dokładnej roli obydwu w dowo-
dzeniu siedmiodniowa obroną. Nie 
zweryfikowano ostatecznie teorii 
o karnym zastrzeleniu kilku pol-
skich dezerterów. Nie jest też w peł-
ni jasne, jakimi wiadomościami 
na temat swojego położenia dyspo-
nowali obrońcy. Nie znamy nawet 

wszystkich nazwisk żołnierzy, 
którzy byli wtedy na Westerplat-
te. Niezależnie od tego, skuteczna 
siedmiodniowa obrona w pełnym 
okrążeniu przez przeważające 
siły wroga zasługuje na najwyższe 
uznanie. Polska załoga cieszyła się 
nim już w dniu kapitulacji, gdyż 
Niemcy, by uhonorować wytrwa-
łość obrońców, pozwolili majoro-
wi Sucharskiemu zabrać ze sobą 
do niewoli jego szablę oficerską.
Jednak zadanie przeciwnikowi do-
tkliwych strat i odpieranie go przez 
tak długi czas to zasługa nie tylko 
męstwa obrońców, ale również 
przemyślanych, odważnych i dale-
kowzrocznych działań, podejmo-
wanych przez Polaków przez wiele 
lat, poprzedzających pamiętną je-
sień 1939 roku.

histmag.org: na licencji CC BY-SA 3.0.

Artykuł inspirowany książką 
Jacka Komudy pt. „Westerplatte”.



26 34/2022 SOBOTA 3 WRZEŚNIA – PIĄTEK 9 WRZEŚNIA 2022

CIEKAWOSTKI

Większość różnic 
w długości życia 
można wyjaśnić 
czynnikami ryzy-

ka, w które ludzie się angażują. 
Różnica między mężczyznami 
a kobietami wynika m.in. z tego, 
że wśród pań obserwuje się 
mniej ryzykownych zachowań 
niż wśród panów i – na przy-
kład – ulegają one mniejszej 
liczbie wypadków samochodo-
wych.
Stacker.com wykorzystał dane 
z rankingu 2020 County Health 
Rankings, aby sprawdzić, które 
amerykańskie stany sprzyja-
ją długiemu życiu. Podajemy 
dziesięć z nich. Warto spojrzeć 
na poniższe dane uważnie, 
bo może ułatwią decyzję o pla-
nowanej przeprowadzce (nie 
tylko na emeryturę).

10 stanów, gdzie ludzie żyją 
najdłużej:

10. Floryda
▸ średnia długość życia: 80 lat
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 4,5 mln (20.9% popu-
lacji stanu)

▸ rozkład według płci: 45.1% męż-
czyźni, 54.9% kobiety

▸ podział według rasy: 86.1% 
biali, 9.2% Afroamerykanie, 
15.5% Latynosi, 2.1% Azjaci, 0.2% 
rdzenni Amerykanie

9. New Jersey (remis)
▸ średnia długość życia: 80,4 

roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 1,5 mln (16.6% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 43.2% 
mężczyźni, 56.8% kobiety

▸ podział według rasy: 78.6% 
biali, 10.5% Afroamerykanie, 
10.6% Latynosi, 7.2% Azjaci, 0.1% 
rdzenni Amerykanie

8. Waszyngton (remis)
▸ średnia długość życia: 80,4 

roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 1,2 mln (15.9% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 45.6% męż-
czyźni, 54.4% kobiety

▸ podział według rasy: 87.1% biali, 
2.2% Afroamerykanie, 3.6% La-
tynosi, 6.9% Azjaci, 1% rdzenni 
Amerykanie

7. Kolorado (remis)
▸ średnia długość życia: 80,5 

roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 845,378 (14.7% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 45.7% męż-
czyźni, 54.3% kobiety

▸ podział według rasy: 
   90.9% biali, 2.8% Afroamery-

kanie, 10.8% Latynosi, 2.4% 
Azjaci, 0.9% rdzenni Amery-
kanie

GDZIE ZAMIESZKAĆ, 
aby żyć jak najdłużej

ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH WYNOSI 78,8 ROKU, PRZY CZYM KOBIETY GENERALNIE ŻYJĄ DŁUŻEJ NIŻ MĘŻCZYŹNI.

RANKING STANÓW W USA

6. Massachusetts (remis)
▸ średnia długość życia: 80,5 

roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 1,2 mln (17.0% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 43.5% 
mężczyźni, 56.5% kobiety

▸ podział według rasy: 88.4% 
biali, 5% Afroamerykanie, 4.8% 
Latynosi, 3.9% Azjaci, 0.3% 
rdzenni Amerykanie

5. Connecticut (remis)
▸ średnia długość życia: 80,9 

roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 629,032 (17.6% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 43.8% 
mężczyźni, 56.2% kobiety

▸ podział według rasy: 87.8% 
biali, 6.8% Afroamerykanie, 
6.4% Latynosi, 2.6% Azjaci, 0.2% 
rdzenni Amerykanie

4. Minnesota (remis)
▸ średnia długość życia: 80,9 

roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 921,491 (16.3% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 45.6% męż-
czyźni, 54.4% kobiety

▸ podział według rasy: 93.9% 
biali, 2.3% Afroamerykanie, 
1.1% Latynosi, 2.2% Azjaci, 0.6% 
rdzenni Amerykanie

3. Nowy Jork
▸ średnia długość życia: 81,3 roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 3,3 mln (16.9% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 43.1% męż-
czyźni, 56.9% kobiety

▸ podział według rasy: 74.1% biali, 
12.9% Afroamerykanie, 11.5% 
Latynosi, 6.9% Azjaci, 0.3% 
rdzenni Amerykanie

2. Kalifornia
▸ średnia długość życia: 81,6 roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 5,8 mln (14.8% popula-
cji stanu)

▸ rozkład według płci: 44.6% 
mężczyźni, 55.4% kobiety

▸ podział według rasy: 69.3% bia-
li, 5.3% Afroamerykanie, 20.6% 
Latynosi, 16.1% Azjaci, 0.7% 
rdzenni Amerykanie

1. Hawaje
▸ średnia długość życia: 82,3 roku
▸ całkowita liczba seniorów 

w stanie: 269,470 (19.0% popu-
lacji stanu)

▸ rozkład według płci: 45.2% 
mężczyźni, 54.8% kobiet

▸ podział według rasy: 28.1% 
biali, 0.5% Afroamerykanie, 
3.4% Latynosi, 53.1% Azjaci, 0.1% 
rdzenni Amerykanie.
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Niezależnie od tego, jaki stan wybierzemy do zamieszkania, ważne dla naszego samopoczucia jest to, aby 
mieć wokół życzliwych i przyjaznych ludzi
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zgiąć szyję, co może być niewy-
godne i prowadzić do bolesnego 
napięcia odcinka szyjnego kręgo-
słupa.

Miej klawiaturę przed sobą
Podczas pisania umieść klawiatu-
rę przed sobą.
Pozostaw odstęp około 10-15 cm 
z przodu biurka dla nadgarstków, 
aby mogły odpocząć między ko-
lejnymi seriami pisania. 
Można też użyć podpórek, aby 
nadgarstki były proste i na tym 
samym poziomie co klawisze.

Mysz blisko siebie
Ustaw mysz i używaj jej jak naj-
bliżej siebie. Podkładka pod mysz 
z podpórką pod nadgarstek może 
zapobiec zginaniu go.
Jeśli nie używasz klawiatury, 
przesuń ją na bok, aby przesunąć 
mysz bliżej siebie.
Unikaj odbicia w ekranie
Ustaw monitor tak, aby uniknąć 
odbić od oświetlenia górnego 
i światła słonecznego.
W razie potrzeby zaciągnij role-
ty w oknach. Zadbaj o właściwe 
oświetlenie.

Dostosowanie jasności lub kontra-
stu ekranu może znacznie ułatwić 
korzystanie z komputera.
Okulary dwuogniskowe mogą 
być mniej wygodne niż zwykłe 
do pracy przy komputerze. Waż-
ne jest, aby móc łatwo widzieć 
ekran bez konieczności podno-
szenia lub opuszczania głowy. 
W razie wątpliwości skonsultuj 
się ze swoim optykiem.

Uporządkuj rzeczy, których 
używasz
Umieść często używane przed-
mioty, takie jak telefon lub notat-
nik, w łatwo dostępnym miejscu. 
Unikaj wielokrotnego wyciągania, 
sięgania lub skręcania, aby dosię-
gnąć rzeczy.

Unikaj trzymania telefonu
Jeśli spędzasz dużo czasu, rozma-
wiając przez telefon, spróbuj zna-
leźć wygodny dla Ciebie zestaw 
słuchawkowy. Trzymanie telefo-
nu między uchem a ramieniem 
może nadwerężać mięśnie szyi.

Rób regularne przerwy
Nie siedź zbyt długo w tej samej 
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Jak prawidłowo siedzieć przy biurku
JEŚLI DUŻO CZASU SPĘDZASZ PRZED KOMPUTEREM, OTO KILKA WSKAZÓWEK, KTÓRE POMOGĄ TOBIE 

– A TAKŻE TWOJEMU DZIECKU – ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIĄ POSTAWĘ.

Komputery i laptopy po-
zwalają nam pracować 
lub uczyć się również 
poza biurem czy szko-

łą, ale mogą powodować proble-
my z plecami, szyją i ramionami. 
Żeby do tego nie doszło, powinie-
neś dobrze przygotować swoje 
miejsce pracy, a także odpowied-
nio siedzieć i trzymać ręce.
Nabierz dobrych nawyków, za-
nim zaczną się pojawiać proble-
my z szyją, ramionami i plecami.

CO CI GROZI, GDY PRACUJESZ 
ZA BIURKIEM

Najczęstsze choroby biurowe: 
– zespół cieśni nadgarstka
– zmiany zwyrodnieniowe kręgo-

słupa, bóle karku i szyi
– choroby oczu
– bolące łydki, skurcze mięśni nóg, 

opuchnięte stopy, mogą pojawić 
się żylaki kończyn dolnych lub 
zakrzepica

– nadwaga lub otyłość.

JAK MOŻESZ TEMU ZAPOBIEC
Dbaj o swoje plecy
Jeśli to możliwe, zdobądź takie 
krzesło, w którym można łatwo 
regulować wysokość oparcia 
i siedziska.
Zmniejsz ryzyko bólu pleców, do-
stosowując oparcie tak, by plecy 
były wyprostowane i przylegały 
do oparcia krzesła. Najważniej-
sze, by podparta była dolna część 
kręgosłupa.
Ustaw wysokość siedzenia. Two-
je kolana powinny znajdować się 
nieco niżej niż biodra, tak aby nie 
powodować ucisku i pozwalać 
na swobodną cyrkulację krwi. 

Bierz pod uwagę wysokość blatu
Dostosuj wysokość krzesła w taki 
sposób, by Twoje ramiona i nad-
garstki ułożone były na blacie 
równolegle do podłogi. Pomoże 
to zapobiegać urazom spowodo-
wanym przeciążeniem przedra-
mion i nadgarstków.
Twoje łokcie powinny znajdować 
się z boku ciała, tak aby ramię 
tworzyło kształt litery L na stawie 
łokciowym.

Oprzyj stopy na podłodze
Połóż stopy płasko na podłodze. 
Jeśli to konieczne, użyj podnóżka.
Nie krzyżuj nóg, ponieważ może 
to przyczynić się do problemów 
związanych z postawą ciała 
i ograniczać krążenie krwi.

Umieść ekran na  wysokości 
oczu
Twój ekran powinien znajdować 
się bezpośrednio przed Tobą. Do-
brą wskazówką jest umieszczenie 
monitora na wyciągnięcie ręki, 
tak aby górna część ekranu znaj-
dowała się mniej więcej na wy-
sokości oczu. Odległość twarzy 
od monitora to od 40 do 80 cm 
(w zależności od wielkości moni-
tora).
Monitor powinien być odchylony 
nieznacznie do tyłu.
Aby to osiągnąć, możesz potrze-
bować stojaka na monitor lub 
podstawki. Jeśli ekran jest za wy-
soko lub za nisko, będziesz musiał 

– usiądź prawidłowo z podpar-
ciem dolnej części pleców i upew-
nij się, że inne wyposażenie biur-
ka jest w zasięgu ręki.

Odrywaj wzrok od ekranu
Kiedy pracujesz wpatrzony 
w ekran, zapominasz mrugać, 
w efekcie oczy wysychają, a po-
tem bolą. Poza tym patrzysz 
stale na jedną odległość, Twoje 
oczy przestają prawidłowo pra-
cować.
Rób przerwy, w tym czasie po-
ćwicz oczy, pomrugaj, popatrz 
w dal, potem bliżej, potem bar-
dzo blisko, powtórz to 10 razy.

Pomóż sobie dietą
Żeby wzmocnić oczy, wprowadź 
do diety zielone warzywa liścia-
ste, tj.: natka pietruszki, szpinak, 
jarmuż, szczypiorek, brokuły, cu-
kinia, kapusta, koper. Zawierają 
one luteinę, która jest odpowie-
dzialna za ochronę naczyń wło-
sowatych siatkówki. Istotne są też 
karotenoidy i witaminy zawarte 
w żółtych i czerwonych warzy-
wach i owocach, np. w: marchwi, 
kukurydzy, papryce, dyni, czer-
wonych winogronach.
Pamiętaj również o kwasach ome-
ga-3, których największym źró-
dłem są ryby. 

Pacjent.gov.pl

pozycji. Upewnij się, że zmieniasz 
swoją postawę tak często, jak 
to możliwe. Nieprzerwana praca 
przy monitorze powinna trwać 
nie dłużej niż 45 minut.
Częste krótkie przerwy są lep-
sze dla pleców niż mniej długich 
przerw. Daje to mięśniom szansę 
na rozluźnienie się.
Przerwy między zajęciami wy-
korzystaj na zrobienie kilku ćwi-
czeń np.: przysiadów, podskoków 
czy wspięć z palców na pięty. Po-
przeciągaj się trochę.

JAK PRACOWAĆ Z LAPTOPEM
Cechy, które sprawiają, że lapto-
py są przenośne, takie jak ekran 
przymocowany do klawiatury, 
jednocześnie utrudniają ludziom 
przyjęcie prawidłowej postawy 
podczas ich używania.

Utrzymanie prawidłowej postawy
Aby praca z laptopem była wy-
godna i zdrowa:
– użyj oddzielnej klawiatury i my-
szy, by laptop mógł stać na pod-
stawce i otwierać ekran na wyso-
kości oczu
– korzystaj z laptopa na stabilnej 
podstawie z podparciem ramion, 
a nie trzymaj go na kolanach
– rób regularne przerwy; jeśli 
się poruszasz, mięśnie i stawy 
są mniej obciążone

POLSKO-AMERYKAŃSKIE 
PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD

Kopciuszek Daycare
• od 12 lat zapewnia najwyższej jakości dwujęzyczną edukację przed-
szkolną dzieciom w wieku od 18 miesięcy do 5 lat

• pełne przygotowanie do nauki w klasach z programem Dual Language

• wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska

• zajęcia dostosowane do wieku i rozwoju psychosocjalnego dziecka

• zdrowe, domowe posiłki przygotowywane na miejscu

• duży ogródek przystosowany do zapewnienia dzieciom właściwej
stymulacji moto-sensorycznej

• gry i zabawy

• indywidualne podejście do każdego dziecka

• program dla dzieci szkolnych z możliwością uczestnictwa w remote
learning pod nadzorem nauczycielki 

• rozwój socjalno-emocjonalny nadzorowany przez właścicielkę
przedszkola - psycholog dr Monikę Herrerę

Kopciuszek Daycare
60-11 71ST AVE RIDGEWOOD, NY 11385

TEL.: (718) 366 2853
FAX: (718) 366 2854

EMAIL: KOPCIUSZEKDAYCARE@GMAIL.COM

Osoby spędzające wiele czasu przed monitorem – w domu czy w pracy 
– muszą wprowadzić w swoje życie działania, które pozwolą zapobiegać 
negatywnym skutkom długotrwałego i  regularnie powtarzanego 
siedzenia przed komputerem
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W dniu publikacji w gazecie ogłoszenia umieszczone są na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

DISCLAIMER: „Nowy Dziennik” assumes the statements made in classified advertisements 
are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concer-
ning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertise-
ments. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for 
clerical or printing errors.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: „Nowy Dziennik” zakłada, że  informacje podane 
w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości 
i  brać odpowiedzialności za  ich treść. Wydawca ma  prawo do  odmówienia, wycofania lub 
przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomy-
łek, ale nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

OGŁOSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SĄ RÓWNIEŻ:
SIEDZIBA GŁÓWNA CLARK
10 Schindler Road
Clark, NJ 07066
▯ daily: 9 AM – 2 PM

Dział Ogłoszeń i Reklamy:
advertising@dziennik.com
Joanna Macioszek
jm@dziennik.com 
tel. (732) 943-0220

Elżbieta Popławska
Tel. (347) 341-2217

Justyna Chodnicki 
Tel.: (732) 943-0223 
Tel.: (212) 594-2266
e-mail: jc@dziennik.com

Wojciech Maślanka 
Tel.: (347) 602-3622 
e-mail: wm@dziennik.com

Zbigniew Semczyk 
Greenpoint 67 West St., 
pokój 47 B (blisko Greenpoint Ave.) 
tel. (718) 389-6117 
(proszę umawiać się telefonicznie)

New Lucy’s Pharmacy 
is looking for motivated 
Pharmacy Technician. 

Full time/Part Time. Must have 
flexible hours. If interested please 
call and ask for Isamar or Sam, 
email us your resume, or Feel 
Free to walk in and fill out an ap-
plication ***SALARY WILL BE DI-
SCUSSED IN INTERVIEW & WILL 
BE BASED ON EXPERIENCE** 
Please call 973-778-4495 or e-ma-
il lucysmedicineshop@aol.com

Potrzebna kobieta w średnim 
wieku do prac domowych 

– z zamieszkaniem.
Wymagania: gotowanie (kuchnia 
koszerna), sprzątanie, prasowa-
nie, język angielski nie jest wy-
magany. Wynagrodzenie $900 
za tydzień.
Miejsce zamieszkanie: Atlantic 
Beach (Long Island) do 15 wrze-
śnia, a następnie Manhattan. 
Proszę dzwonić 917-692-0347.

ELECTRICIAN WANTED WITH 
3 YEARS MINIMUN 

EXPERIENCE, MANHATTAN. 
PLEASE CALL 718-234-9193.

EXPERIENCE ELECTRICIAN 
NEEDED. 

PLEASE CALL 917-807-2523.

A MALE French Bulldog. 
READY TO GO FOR FREE 

FOR ADOPTION.
 IF INTERESTED CONTACT 

elizabethdesmond055@gmail.com 
FOR MORE DETAILS.

Hair salon 
in Manhattan Soho area. 

Looking for a female barber/
hairdresser.

Must have licenses. 
Call this number 
(917) 604-4949.

Experienced plumbing mecha-
nic wanted. Must be able to com-
municate with the general public 
in a courteous and professional 
manner. Must be neat, presenta-
ble and a good communicator, 
must speak good English. A valid 
driver’s license is a plus. Most of 
our work is in New York Manhat-
tan and the five boroughs. Please 
email resume to SylviaW@enob-
rac.com or Call 212-949-6606.
The following requirements are 
necessary: Minimum 7 years of 
plumbing experience for Me-
chanic // Minimum 3 years of 
plumbing experience for Hel-
pers, Experience working with 
hand tools and power tools, must 
be eligible to work in the United 
States and provide documenta-
tion, OSHA SST 40 hours, F60/ 
G60, SST4 hour scaffold, Driver’s 
License/ Clean driving record 
Must be able to work overtime 
hours.

OGŁOSZENIA DROBNE
Potrzebna dziewczyna z miłą 
aparycją do pracy w biurze 

w Wallington, NJ. 
Język angielski obowiązkowy, 
tel. 973-801-4766, e-mail gra-
ce@choiceagencyins.com, pro-
szę wysłać resume.

Apartment For Rent
Maspeth 1 bedroom apartment 
for rent. Private entrance with 
used of yard. Utility included, 
no pets, no smoking. Perfect for 
one person. Close to Grand Ave 
shopping. $1,600 a month. 
Please call 917-251-4857.

Mieszkanie do Wynajęcia 
Clifton NJ

Dwupokojowe mieszkanie 
do wynajęcia w Clifton NJ. Do-
stępne od sierpnia, blisko pol-
skiego kościoła oraz sklepów. 
Proszę dzwonić 201-207-4958.

SOBOTA, 3 WRZEŚNIA
WALLINGTON, NJ - Polski Dom „Cra-
covia Manor” zaprasza na koncert 
zespołu KombII oraz Smolastego. Wy-
stęp rozpocznie się o godz. 8 wiecz. 
Bilety są do nabycia na stronie inter-
netowej: wwww.polskieimprezy.com.
Polski Dom „Cracovia Manor”, 196 
Main Ave, Wallington, NJ 07057

GREENPOINT, NY - Centrum Polsko-
-Słowiańskie zaprasza na koncert ze-
społu KombII oraz Smolastego. Występ 
rozpocznie się o godz. 9 wiecz. Bilety 
są do nabycia w sklepie Music Planet 
na Greenpoincie lub na stronie inter-
netowej: wwww.polskieimprezy.com.
CP-S, 176 Java St, Brooklyn NY 11222

PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA
GREENPOINT, NY - Greenpoincki 
Komitet Parady Pułaskiego zaprasza 
na Bal Marszałkowski. Impreza odbę-
dzie się w Princess Manor. Podczas 
balu odbędzie się przekazanie szarfy 
marszałkowskiej Grażynie Michalak 
oraz koronacja Miss Polonii (Marii Mio-
duszewskiej), Junior Miss Polonii (Ana-
belle Dybanowskiej) oraz Little Miss 
Polonii (Pauliny Forys). Początek pię-
ciogodzinnej imprezy o godz. 7 wiecz. 
Princess Manor, 92 Nassau Ave, Bro-
oklyn, NY 11222

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA
QUEENS/BROOKLYN, NY - Po prze-

rwie spowodowanej pandemią Chil-
dren’s Smile Foundation zaprasza 
na szóstą edycję „Biegu o Uśmiech 
Dziecka”. Imprezę współorganizuje 
Polska Running Team, a honorowy pa-
tronat sprawuje Konsulat Generalny 
RP w Nowym Jorku. „Bieg o Uśmiech 
Dziecka” - 5K Run, odbędzie się na dy-
stansie 5 km, oraz dla dzieci w wieku 
5-12 lat na dystansie 1 km i będzie miał 
miejsce w Highland Park-Ridgewood 
Reservoir na pograniczu Queensu 
i Brooklynu. Początek o godz. 10 rano. 
Donacja od uczestnika wynosi 40 dol. 
i obejmuje: koszulkę, kawę oraz ciasto. 
Bieg 1K dla dzieci w wieku 5-12 lat jest 
bezpłatny. Rejestracja uczestników 
prowadzona jest na stronie: www.
childrenssmilefoundation.org. Do-
chód będzie przekazany na pomoc 
dzieciom pokrzywdzonym przez los.
Highland Park-Ridgewood Reservoir, 
Jackie Robinson Pkwy, Brooklyn, NY 
11207

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA
OZONE PARK, NY - Komitet Parady 
Pułaskiego z Ozone Park zaprasza 
na Bal Marszałkowski, podczas któ-
rego odbędzie się koronacja Miss 
Polonii oraz pasowanie marszałka tej 
dzielnicy. Impreza odbędzie się w sali 
pod kościołem św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika. Początek o godz. 
7:30 wiecz. Organizatorzy zapew-
niają: zimne przekąski, gorący obiad 

oraz chłodne i gorące napoje. Do tań-
ca będzie grał zespół The Masters. Bi-
lety w cenie: 80 dol. (dorośli), 50 dol. 
(studenci) oraz 20 dol. (dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat) są do nabycia: w pol-
skim sklepie Ranczo oraz pod nr. 
tel.: (718) 847 6165 (Dorota Kulawik) 
i (646) 533 4236 (Stella Domin). 
Parafia św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika, 8810 102nd Ave, Ozone 
Park, NY 11416

PLAINVILLE, CT - Teatr Kwadrat za-
prasza na spektakl pt. „Małżeństwo 
do poprawki” w reżyserii Andrzeja 
Nejmana. Przedstawienie odbędzie 
się w Plainville High School Audi-
torium. Wystąpią: Andrzej Andrze-
jewski, Ilona Chojnowska, Paweł Ma-
łaszyński i Agnieszka Sienkiewicz. 
Początek o godz. 7 wiecz. Bilety w ce-
nie 60 dol. i 70 dol. są do nabycia 
na stronie: mojbilet.com. 
Plainville Hight School Auditorium, 47 
Robert Holcomb Way, Plainville, CT 
06062

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA
MANHATTAN, NY - Teatr Kwadrat 
zaprasza na spektakl pt. „Małżeństwo 
do poprawki” w reżyserii Andrzeja 
Nejmana. Przedstawienie odbędzie 
się w Tribeca Performing Arts Cen-
ter. Wystąpią: Andrzej Andrzejewski, 
Ilona Chojnowska, Paweł Małaszyński 
i Agnieszka Sienkiewicz. Początek 

o godz. 3 ppoł. Bilety w cenie 60 dol., 
70 dol. i 75 dol. są do nabycia na stro-
nie: mojbilet.com. 
Tribeca Performing Arts Center, 199 
Chambers St, Nowy Jork, NY 10007

SOBOTA, 17 WRZEŚNIA
LINDEN, NJ - W Linden na Raymond 
Wood Bauer Promenade odbędzie 
się trzecia edycja Polish Heritage Day 
Festival 2022. W programie tradycyj-
ne polskie jedzenie, ogródek piwny, 
występ zespołów ludowych: Górali 
im. J. Sabały i Turlicki oraz ludowe-
go zespołu dziecięcego Krakowianki 
i Górale. Odbędzie się także koncert 
zespołu Dzieci PRL-u, a także zagra 
DJ Karol. Pojawi się również Polish 
Living History, który wraz z Armored 
Combat Sports oraz History Slavic 
Invasion zaprezentuje słynne walki 
rycerskie. Poza tym, dzięki członkom 
Auto Moto Klub, będzie można zoba-
czyć unikatowe skarby polskiej mo-
toryzacji. Organizatorzy zapewniają 
także wiele atrakcji dla dzieci, m.in.: 
przejażdżkę kucykami, zabawę z po-
staciami z Ulicy Sezamkowej, zajęcia 
plastyczne i artystyczne oraz liczne 
konkursy. Nie zabraknie pysznego 

polskiego jedzenia i picia oraz licz-
nych stoisk handlowych. Początek 
festiwalu - o godz. 1 ppoł., koniec - 9 
wiecz. Wstęp wolny. UWAGA! W przy-
padku deszczu impreza odbędzie się 
w niedzielę, 18 września, w tym sa-
mym miejscu i godzinach.  
Raymond Wood Bauer Promenade, 
400 N Wood Ave, Linden, NJ 07036

SOBOTA, 24 WRZEŚNIA
PLAINVILLE, CT - W Plainville Hight 
School Auditorium odbędzie się jubile-
uszowy występ kabaretu Neo-Nówka 
związany z jego 20-leciem istnienia. 
Początek koncertu o godz. 7 wiecz. Bi-
lety w cenie 50 i 60 dol. można nabyć 
na stronie www.mojbilet.com.
Plainville Hight School Auditorium, 47 
Robert Holcomb Way, Plainville, CT 
06062

UWAGA! 
Redakcja „Nowego Dziennika” nie 
odpowiada za zmiany dotyczące ter-
minu i miejsca imprez wprowadzone 
przez organizatorów w ostatniej chwi-
li lub po oddaniu gazety do druku.



SOBOTA 3 WRZEŚNIA – PIĄTEK 9 WRZEŚNIA 2022 2934/2022

ROZRYWKA

UŚMIECHNIJ SIĘ
- Kochanie, wprost nie mogę wy-
razić uczucia, które porusza me 
wnętrze.
- Wiesz słonko ja też coś czuję. 
Myślę, że nie powinniśmy jednak 
popijać tych śliwek piwem...

Przyjechał ze wsi dziadek i rodzi-
na wysłała go do teatru.
- No i jak, podobało się dziadkowi 
w teatrze?
- Bardzo mi się podobało a naj-
bardziej na końcu, kiedy dawali 
płaszcze! Wziąłem trzy...

W mieszkaniu dzwoni telefon. 
Kowalski, ojciec trzech dorastają-
cych córek podnosi telefon.
- Halo, czy to ty żabciu? - słyszy 
w słuchawce ciepły baryton.
- Nie, przy telefonie właściciel 
stawu.

Młody agronom ogląda sad i po-
ucza właściciela:
Pan ciągle pracuje starymi meto-
dami. Będę zdziwiony, jeśli z tego 
drzewa uda się panu uzbierać 
choćby 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, gdyż za-
wsze zbierałem z niego gruszki.

Rozmawiają dwaj sąsiedzi. I je-
den z nich mówi:
- Ja mam prawdziwego psa 
obronnego. Do jego budy nie 
można podejść.
- Dlaczego, taki groźny?
- Nie, tak jest zasrane!

Baran (21.03-19.04)
Sprzyja ci szczęście w sprawach służbowych i urzędowych. Dzięki życzliwości 
pewnej ważnej osoby załatwisz sprawę, na której od dawna ci zależało. Ludzie, 
których poznasz okażą się pomocni i życzliwi. Warto planować różne ważne 
zadania lub nawet szukać lepszej posady. Jowisz sprzyja nawiązywaniu cie-
kawych znajomości. Możesz teraz wygrać w konkursie lub dostać za coś na-
grodę.

Byk (20.04-20.05)
Zapragniesz być w kilku miejscach naraz, będziesz odbierać mnóstwo telefonów 
i załatwiać kilka spraw jednocześnie. Unikaj plotek, bo w tym tygodniu nie uda 
ci się ukryć przed wzrokiem ciekawskiej osoby. W miłości też sporo się będzie 
działo. Byki będą romantyczne i wesołe, ale też zaczną trochę więcej wymagać 
od bliskiej osoby. Od płomiennych deklaracji ważniejsze będą konkretne czyny.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Zaczyna się dobra finansowa passa. W tym tygodniu warto upominać się o pie-
niądze lub inne zyski. Śmiało możesz też kupować różne droższe urządzenia AGD, 
a także telefony czy komputery. Masz dobrą rękę do pieniędzy, a korzystne okazje 
same będą wpadać ci w ręce. Zabierzesz się też za nadrabianie służbowych zale-
głości. Będziesz w dobrym humorze, bo łatwo osiągniesz sukces.

Rak (22.06-22.07)
W tym tygodniu będziesz szybki i niezwykle spostrzegawczy. Na leniwe osoby 
popatrzysz z wielką niechęcią, a marudni współpracownicy znów cię zdener-
wują swoim jęczeniem i narzekaniem. W takim nastroju lepiej trzymaj język 
za zębami i nie angażuj się w nic, na czym mógłbyś stracić. Za to w miłości 
Wenus wszystko ci wynagrodzi i szczęście się do ciebie uśmiechnie.

Lew (23.07-22.08)
Twoje rozmyślania pobiegną w zaskakującym kierunku. Będziesz filozofować 
i odkrywać ukryty sens różnych zjawisk. Tydzień sprzyja sztuce i odkrywa-
niu różnych tajemnic. W pracy Wenus sprzyja twoim sprawom finansowym, 
ale zamiast wydawać zastanów się, jak zaoszczędzić. Warto rozglądać się 
za źródłem dodatkowych pieniędzy.

Panna (23.08-22.09)
Nowe znajomości mogą okazać się korzystne, a nawet pomóc ci w karierze. Ty-
dzień sprzyja randkom, zakupom, imprezom. W pracy możesz liczyć na Merku-
rego, który rozwiąże ludziom języki i przyspieszy różne ważne dla ciebie decyzje. 
W rodzinie trochę zamieszania. Nie uczestnicz w konfliktach, które cię nie doty-
czą. Łatwo będzie powiedzieć komuś coś, czego się później będzie żałowało.

Waga (23.09-22.10)
Nie daj się teraz wciągnąć w niepotrzebne kłótnie, bo popsujesz atmosferę 
w związku. Ktoś może mieć własne pomysły, ale sam ich nie zrealizuje i wyjdzie 
na twoje. W weekend uda się naprawić to, co w związku nie działało dobrze 
i znów zapanują miłość i spokój. Samotne Wagi będą bardzo zmienne w miłości 
i nawet najlepsi przyjaciele mogą nie nadążać za ich postępowaniem.

Skorpion (23.10-21.11)
Czas poważnie podejść do zawodowych obowiązków. Możesz liczyć na nowe 
propozycje i niespodziewane wydarzenia, których finał trochę cię jednak za-
skoczy. Planety wspierają cię teraz wszędzie tam, gdzie trzeba komuś pomóc. 
Będziesz uczył młodszych współpracowników, szkolił kogoś zagubionego, 
ale w efekcie sam na tym skorzystasz lub awansujesz.

Strzelec (22.11-21.12)
W tym tygodniu pokaż wszystkim, kto jest prawdziwym mistrzem. Planety 
we wszystkim ci sprzyjają. Będziesz bystry, energiczny i pewny siebie, a kon-
kurencja ucieknie na sam twój widok. W pracy łatwo osiągniesz to, na czym 
ci bardzo zależy. W domu wszystko jak spod igły. Będziesz mistrzem domo-
wych obowiązków i chodzącym ideałem. 

Koziorożec (22.12-19.01)
Tydzień sprzyja zawodowym sukcesom. Mars pomoże ci zdobyć uznanie i za-
ufanie pewnej ważnej osoby. Bądź dobrej myśli, ale też częściej się uśmiechaj. 
Ważne spotkanie lubn delegacja przebiegną z korzyścią dla ciebie, a twoje po-
mysły będą się podobać. W wolnym czasie warto się więcej ruszać i uprawiać 
sport, bo tydzień sprzyja także poprawie kondycji. Będziesz też towarzyski 
i chętnie umówisz się z przyjaciółmi na dłuższe spotkanie. 

Wodnik (20.01-18.02)
Będziesz bardzo wyrozumiały i dzięki temu łatwo zdobędziesz nowych przy-
jaciół. Przez niespodziewany zbieg okoliczności uda ci się odkryć rozwiązanie 
problemu, który dręczył bliską ci osobę. W miłości powodzenie. Samotni znów 
się kimś zainteresują i sami też staną się obiektem miłosnych łowów. Wenus 
bardzo sprzyja flirtom i ciekawym znajomościom.

Ryby (19.02-20.03)
Masz przed sobą kilka zawodowych wyzwań. Wykorzystaj swój urok osobisty 
i intuicję tak, aby zakończyć konflikt lub wyjaśnić bardzo skomplikowaną spra-
wę. Możesz liczyć na pomoc znajomych, którym sam kiedyś doradzałeś. Merku-
ry korzystnie wpływa na twój znak i dodaje ci odwagi. Teraz opłaci się działać 
i wprowadzać w życie zupełnie nowe pomysły.

HOROSKOP T YGODNIOWY
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Uniwersytet Sióstr Felicjanek   
262 South Main Str. Lodi, NJ

Więcej informacji 201-410-9363

KONCERT
Wspólne śpiewanie

(nie)zakazanych piosenek 
25 września 2022

    godz.15:00
  (otwarcie 14:00)

WSTĘP WOLNY 

Patronat honorowy:

Główni sponsorzy:

Patronat medialny: 

"Tyle naprawdę żyjemy, ile żyje pamięć o nas" mawiał Jan Karski.
Pokażmy, że pamiętamy. Podziękujmy wspólnym śpiewaniem. 

Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Wallington 
zaprasza na 
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NOWY JORK

800 River Drive, Garfield, NJ 07026

tel/text: 973 773 7730
2000-2021

Mamy już 21 lat 
jesteśmy pełnoletni 
jesteśmy otwarci 

do późnych godzin 
wieczornych

Świątek i Nadal zagrali dla Ukrainy
IGA ŚWIĄTEK I RAFAEL NADAL STWORZYLI PARĘ DEBLOWĄ I ZAGRALI Z COCO GAUFF I JOHNEM MCENROE PODCZAS CHARYTATYWNEGO 

WYDARZENIA TENNIS PLAYS FOR PEACE W NOWYM JORKU. POLKA I HISZPAN ZWYCIĘŻYLI 10-8, ALE WAŻNIEJSZE, ŻE INICJATYWA JUŻ PRZYNIOSŁA 
1,2 MLN DOLARÓW FUNDUSZY NA RZECZ OFIAR WOJNY W UKRAINIE.

„To przyjemność i za-
szczyt mieć Igę przy 
sobie na korcie. Jest 

dla mnie inspiracją” – powie-
dział po meczu Nadal, rekordzi-
sta w liczbie wielkoszlemowych 
zwycięstw wśród mężczyzn.
Idea charytatywnego przedsię-
wzięcia Tennis Plays for Peace 
w Nowym Jorku zrodziła się 
w kwietniu w Nashville podczas 
rozgrywek Billy Jean King Cup. 
Właśnie tam z Amerykankami 
zmierzyły się Ukrainki, które 
po zaciętym meczu przegrały 
2:3. I właśnie tam zorganizowa-
no pierwszą zbiórkę funduszy 
na pomoc humanitarną ofiarom 
wojny w Ukrainie, która przynio-
sła 250 tys. dol. Powodzenie akcji 
sprawiło, że dyrektor US Open 
Stacey Allaster wraz z kilkoma 
innymi osobami postanowiła 
przeprowadzić podobną rzecz 
w Nowym Jorku podczas ostat-
niej w tym roku lewy Wielkiego 
Szlema.
Impreza odbyła się w środę,24 
sierpnia, późnym wieczo-
rem na Louis Armstrong Sta-
dium, czyli drugiej największej 
pod względem wielkości arenie 
Flushing Meadows. Na trybu-
nach zasiadło ok. 10 tys. widzów, 
którzy za bilety musieli zapłacić 
25 lub 50 dol. Nie była to wygóro-
wana cena zważywszy, że przez 
dwie godziny można było oglą-
dać takie gwiazdy – poza Świątek 
– jak Nadal, Gauff, McEnroe, Car-
los Alcaraz, Leylah Fernandez, 
Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassi-
me, Jessica Pegula, Matteo Ber-
rettini, Maria Sakkari i Stefanos 
Tsitsipas.
W pierwotnie ogłoszonej liście 
zawodników znalazła się także 
Wiktoria Azarenka, ale jej udział 
wywołał sprzeciw kilku tenisi-
stek z Ukrainy i ostatecznie Biało-
rusinki zabrakło.
Nie było przeszkód, by nowo-
jorskiej publiczności zaprezen-
towała się światowa jedynka 
kobiecego tenisa. Świątek pod-
jechała pod stadion wielką, 
czarną limuzyną zaledwie kil-
ka minut przed rozpoczęciem 
imprezy. Towarzyszyli jej Gauff, 
rywalka z tegorocznego fina-
łu French Open, i czterokrotny 
triumfator US Open, legenda 
amerykańskiego tenisa McEn-
roe, bo – jak się później okazało 
– właśnie z nimi oraz Nadalem 
Polka stworzyła pierwszą grupę 

Tomasz Moczerniuk

rywalizującą w pokazowym me-
czu deblowym.
Zanim przywitali się z publicz-
nością imprezę otworzył Patrick 
McEnroe, znany komentator 
tenisa i brat słynnego Johna. 
W pierwszej kolejności zaprosił 
do siebie Stacey Allaster, która 
zdradziła, że inicjatywa, która po-
trwa do końca turnieju, już przy-
niosła 1,2 mln dolarów.
Potem głos zabrali Olga Sawczuk, 
kapitan reprezentacji Ukrainy 
biorącej udział w Billy Jean King 
Cup, oraz Serhij Stachowski, były 
ukraiński tenisista, który krótko 
po rosyjskiej inwazji zaciągnął 
się do armii rezerwowej. Obo-
je wyrazili swoją wdzięczność 
za pomoc oraz podkreślili, jak 
ważne jest wsparcie psychiczne 
i materialne dla ich rodaków.
„Każdy wpłacony grosz to ocalo-
ne życie ludzkie lub nakarmione 
głodne ukraińskie dziecko” – po-
wiedział Stachowski, który przy-
znał, że decyzja o pójściu na front 
nie była łatwa. „Mam trójkę dzieci 
i żonę... „ – wspomniał.
Stachowski był wyraźnie wzru-
szony w czasie krótkiej modlitwy 
i minuty ciszy dla uczczenia pa-
mięci ofiar wojny, a także w mo-
mencie, gdy 12-letni, urodzony 
w Tarnopolu, ale obecnie miesz-
kający w Nowym Jorku Ustyn 
Chornyj odśpiewał „Szcze ne 
wmerła Ukrajiny”, szczególnie, 
że w środę Ukraińcy po raz 31. 
obchodzili rocznicę uzyskania 
niepodległości.
Chwilę potem Patrick McEnroe 
przeprowadził krótką rozmo-
wę z dwoma przedstawicielami 
ukraińskiej restauracji Veselka 
na Manhattanie. Justin Birchard 
i Witalij Desjatniczenko opowia-
dali o tym, jak w ostatnim cza-
sie udało im się zebrać ponad 
250 tys. dolarów tylko i wyłącz-
nie ze sprzedaży prawie 14 tys. 
litrów ukraińskiego barszczu 
oraz wysłać do Ukrainy rozmaite 
dary – jedzenie, ubranie i środki 
medyczne, które nowojorczycy 
przynoszą do Veselki – warte pół 
miliona dolarów.
Po tych pełnych dobroczynno-
ści przekazach przyszła kolej 
na tenis. Jako pierwsi na kort 
wyszli Świątek, Nadal, Gauff 
i John McEnroe. Szybko okaza-
ło się, że po jednej stronie siatki 
staną triumfatorzy French Open, 
a po drugiej zawodnicy z USA. 
W rolę arbitra wcielił się Patrick 

McEnroe, a – co ciekawe – cała 
piątka była zaopatrzona w mi-
krofony, które pozwalały widzom 
na żywo wsłuchiwać się w inte-
rakcje pomiędzy zawodnikami.
Już podczas rozgrzewki sytuację 
zabawnie komentowała Gauff, 
która wyrażała nadzieję, że nie 
popełni gafy w postaci podwój-
nego błędu serwisowego i głośno 
wyrażała swoje obawy na temat 
odbioru serwisu Nadala. „Pro-
szę, tylko nie as...” – mówiła przed 
wprowadzeniem piłki do gry 
przez Hiszpana.
Gra toczyła się na zasadzie super 
tie-breaka, czyli do 10 zdobytych 
punktów. Świątek i Nadal obję-
li prowadzenie 3-0, m.in. dzięki 
udanemu lobowi Polki, który 
zaskoczył McEnroe. „Proszę nie 
zapominać, że Coco ma 18 lat, 
ale John nie... „ – skomentował 
żartobliwie jego brat Patrick.
Później publiczność nagrodziła 
Świątek i Nadala za efektow-
ne zagrania pomiędzy nogami. 
Na pierwszą zmianę stron para 
europejska schodziła przy pro-
wadzeniu 5-1, ale chwilę później 
zrobiło się 6-5. W międzyczasie 
Nadal zaserwował od dołu pró-
bując przechytrzyć McEnroe, 
a Amerykanin wściekł się – tym 
razem dla żartów, choć w czasie 
zawodowej kariery był to jego 

„znak firmowy” – i rzucił rakietą 
o ziemię po tym, jak sędzia linio-
wy nie uznał mu asa.
„Niezły serwis” – chwaliła Gauff 
podanie Świątek, które okazało 
się nie odebrania. „Szkoda, że nie 
umiem tak serwować, kiedy tego 
chcę” – odparła z uśmiechem Po-
lka, która wraz z Hiszpanem nie 
wypuścili przewagi z rąk i do-
trzymali zwycięstwo do końca. 
10-8.
„Cieszę się, że jesteśmy zjedno-
czeni i że – jako osoby publiczne 
– sportowcy robią tyle dobrego 
– powiedziała Świątek w wywia-
dzie na korcie. – Jestem dumna 
z imprezy, którą zorganizowałam 
w Polsce, bo odbiło się to szero-
kim echem i przyniosło spory 
dochód, który wspomógł ukra-
ińskie dzieci. Dla mnie to było 
ogromne i wzruszające przeży-
cie” – dodała.
Polka odniosła się także do de-
biutu w parze ze swoim hiszpań-
skim idolem.
„Cieszę się, że nie byłam po dru-
giej stronie siatki, bo jego forhend 
był szalenie niebezpieczny, praw-
da Coco?” – pytała z uśmiechem.
„Podczas ostatniej piłki ‚pan 
trener’ Rafa zapowiedział mi, 
że John będzie serwował szero-
ko, ale nie miał racji. Kto by to po-
myślał – i on się czasami myli. 

Wow! A tak poważnie, to było 
to wspaniałe doświadczenie, 
o jakim mogłam tylko poma-
rzyć w młodości. Mam nadzieję, 
że jeszcze kiedyś spotkamy się 
razem na korcie” – nadmieniła.
Nadal także wypowiadał się 
w samych superlatywach o no-
wojorskiej publiczności, która 
bardzo ciepło go przyjęła, a tak-
że o Świątek.
„Iga jest wielką inspiracją 
dla wszystkich, ze mną włącz-
nie. Ma taki naturalny i pokorny 
styl bycia. To była przyjemność 
i zaszczyt mieć ją u swego boku 
na korcie. Dobrze się bawiliśmy 
w szczytnym celu, dlatego jestem 
szczęśliwy, że mogłem doświad-
czyć takiego momentu” – powie-
dział o Polce utytułowany teni-
sista.
W pozostałych występach rów-
nież nie zabrakło emocji i efek-
townych zagrań, ale nie to było 
tego dnia najważniejsze.
„Ważne, że w tym wyjątkowym 
dniu, kiedy obchodzimy 31. 
rocznicę niepodległości naszej 
ojczyzny, tenisiści znów się zjed-
noczyli i poprzez udział w tej 
pokazowej i humanitarnej akcji 
udzielili tak bardzo potrzebnego 
wsparcia” – podsumowała ukra-
ińska tenisistka Kataryna Zawac-
ka. (PAP)
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Iga Świątek, Coco Gauff, Rafael Nadal i John McEnroe stworzyli pierwszą grupę rywalizującą w pokazowym 
meczu deblowym



32 34/2022 SOBOTA 3 WRZEŚNIA – PIĄTEK 9 WRZEŚNIA 2022

SPORT

WYGRANA RED BULLS, 
PORAŻKA NYC FC
New York Red Bulls pokonali 
przed własną publicznością Inter 
Miami 3:1 w meczu MLS.
To dwunasta wygrana nowojor-
czyków w obecnym sezonie. Z do-
robkiem 44 punktów zajmują oni 
czwarte miejsce w Konferencji 
Wschodniej.
Goście lepiej zaczęli spotkanie 
i po 19 minutach prowadzili 1:0 
po trafieniu Gonzalo Higuaina. 
Jednak jeszcze przed przerwą wy-
równał Lewis Morgan (43.), a w 53. 
minucie gola na 2:1 dla Red Bulls 
zdobył Daniel Edelman. Wynik 
w 74. minucie ustalił Caden Clark. 
W zespole gospodarzy przez 81 
minut na boisku przebywał Patryk 
Klimala.
Nie powiodło się drugiej drużynie 
z Nowego Jorku – New York City FC 
przegrał na wyjeździe z Orlando 
City 1:2, decydującego gola tracąc 
po strzale Tesho Akindele w szó-
stej minucie doliczonego czasu gry. 
Wcześniej gospodarze prowadzili 
od siódmej minuty po trafieniu Ju-
niora Urso, a w 53. minucie wyrów-
nał Maximiliano Moralez.
NYC FC ma na swoim koncie 45 
punktów i jest na trzeciej pozycji 
w Konferencji Wschodniej.
Karol Świderski rozegrał całe spo-
tkanie w barwach Charlotte FC, 
a jego drużyna przegrała przed 
własną publicznością z Toronto 
FC 0:2. Przez 85 minut na boisku 
w barwach gospodarzy przeby-
wał Kamil Jóźwiak, a w kadrze me-
czowej Charlotte FC zabrakło Jana 
Sobocińskiego.
Zespół z Charlotte z 32 punktami 
zajmuje 12. miejsce w Konferencji 
Wschodniej.
Kacper Przybyłko spędził na bo-
isku 29 minut w barwach Chica-
go Fire, a jego drużyna przegrała 
u siebie z Montreal Impact 0:2. Eki-
pa z Chicago ma 30 punktów i pla-
suje się na 13. pozycji w Konferencji 
Wschodniej.
Jarosław Niezgoda rozegrał 15 mi-
nut w barwach Portland Timbers, 
a jego drużyna wygrała przed 
własną publicznością z Seattle So-
unders 2:1. Timbers z 36 punktami 
są na ósmym miejscu w Konferen-
cji Zachodniej.
Liderem na zachodzie oraz w całej 
lidze pozostaje Los Angeles FC, któ-
ry ma na swoim koncie 57 punktów. 
W Konferencji Wschodniej prowa-
dzą Philadelphia Union – 54 punkty.

DURANT ZOSTAJE 
W BROOKLYN NETS
Kevin Durant będzie nadal grał 
w  występującej w  lidze NBA 
drużynie Brooklyn Nets - poinfor-
mowały władze nowojorskiego 
klubu.
Klub doszedł do porozumienia 
z 33-letnim gwiazdorem roz-
grywek, który chciał zakończyć 
współpracę, pomimo że na wiosnę 
podpisał z Nets 4-letni kontrakt. 
Pod koniec czerwca koszykarz za-
czął straszyć odejściem z drużyny.
Jeszcze niedawno słychać było gło-
sy, że trzykrotny mistrz olimpijski 
z Londynu, Rio de Janeiro i Tokio 
oraz mistrz świata 2010 z Turcji, 
jeden z czołowych graczy NBA 
wolałby zakończyć zawodową ka-
rierę niż nadal występować w bar-
wach zespołu z Nowego Jorku.
Jak informował „The Athletics”, Du-
rant wręcz żądał dymisji trenera 
Steve’a Nasha i generalnego mene-
dżera Seana Marksa za cenę pozo-
stania w szeregach Nets.
W spotkaniu Duranta z kierownic-
twem klubu, które miało miejsce 
w Los Angeles, wziął udział m.in. 
Nash. Działaczom i koszykarzowi 
nie brakuje optymizmu. Uważają, 
że Nets są w stanie wygrać roz-
grywki ligowe.
Durant występuje w Brooklyn Nets 
od 2019 roku i liczy, że powtórzy 
sukces z 2017 i 2018 roku, kiedy 
z Golden State Warriors sięgnął 
po mistrzostwo NBA.

TW

Nie ma mocnych 
na Verstappena

BRONIĄCY TYTUŁU HOLENDER MAX VERSTAPPEN 
(RED BULL), KTÓRY STARTOWAŁ Z 14. POZYCJI, 

WYGRAŁ WYŚCIG O GRAND PRIX BELGII NA TORZE SPA-
FRANCORCHAMPS, 14. RUNDĘ MISTRZOSTW ŚWIATA 
FORMUŁY 1. DZIĘKI TEMU UMOCNIŁ SIĘ NA POZYCJI 

LIDERA KLASYFIKACJI GENERALNEJ.

Drugie miejsce zajął jego 
kolega z teamu Mek-
sykanin Sergio Perez, 
a trzeci był startujący 

z pierwszego pola Hiszpan Car-
los Sainz jr (Ferrari).
Już na pierwszym okrążeniu 
z wyścigu odpadł siedmiokrot-
ny mistrz świata Lewis Hamilton 
(Mercedes). Brytyjczyk podczas 
walki o drugą pozycję z Fernando 
Alonso (Alpine) został uderzony 
przez Hiszpana, a po chwili jego 
bolid zaczął dymić. Alonso nie po-
czuwał się do odpowiedzialności.
„’Zamknął mi drzwi’ od ze-
wnętrznej. Ten facet umie starto-
wać i jeździć tylko wtedy, jak jest 
pierwszy” – podsumował przez 
radio Hiszpan, mistrz świata 
z 2005 i 2006 roku. Sędziowie 
po długiej analizie postanowili 
nie wyciągać konsekwencji wo-
bec żadnego z kierowców.
W innej kolizji na początku ry-
walizacji – i nie ze swojej winy 
– z trasy wypadł obchodzący 
w niedzielę 33. urodziny Fin 
Valtteri Bottas (Alfa Romeo), któ-
ry także nie mógł kontynuować 
jazdy. Chińczyk Zhou Guanyu 
– drugi z zawodników sponsoro-
wanego przez PKN Orlen teamu 
z Robertem Kubicą w roli kierow-
cy testowego – zakończył rywali-
zację na 14. pozycji.
Na tym zamieszaniu skorzystał 
przede wszystkim Verstappen, 
który z powodu kary za wymia-
nę wyposażenia bolidu startował 
dopiero z 14. pozycji, ale po sied-
miu okrążeniach był już czwarty. 
Niedługo później objął prowa-
dzenie w wyścigu, choć wów-
czas startujący z pole position 
Sainz jr był już po wizycie w alei 
serwisowej, a Holender jeszcze 
miał ją przed sobą.
Wyjechał z niej później faktycznie 

Max Verstappen umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej
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MŚ 2022 FORMUŁY 1
Wyniki GP Belgii:
 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:25.52,894*
 2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) strata 17,841 s
 3. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari) +26,886
 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) +29,140
 5. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) +1.13,256
 6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +1.14,936
 7. Esteban Ocon (Francja/Alpine) +1.15,640
 8. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) +1.18,107
 9. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) +1.32,181
10. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) +1.41,900
* - dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie

Klasyfikacja generalna kierowców:
 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)  284 pkt
 2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull)  191
 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)  186
 4. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari)  171
 5. George Russell (W. Brytania/Mercedes)  170
 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes)  146
 7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)  76
 8. Esteban Ocon (Francja/Alpine)  64
 9. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine)  51
10. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo)  46

Klasyfikacja konstruktorów:
 1. Red Bull  475 pkt
 2. Ferrari  357
 3. Mercedes  316
 4. Alpine  115
 5. McLaren  95
 6. Alfa Romeo  51
 7. Haas  34
 8. AlphaTauri  29
 9. Aston Martin  24
10. Williams  4

za Hiszpanem, ale błyskawicznie 
go dogonił i wyprzedził, a następ-
nie konsekwentnie powiększał 
przewagę, ustalając raz po raz 
najlepszy czas okrążenia. Sainz jr 
stracił natomiast pozycję również 
na rzecz Pereza.
To dziewiąte zwycięstwo Ver-
stappena w tym sezonie, a 29. 
w karierze. W klasyfikacji gene-
ralnej ma już 93 punkty przewa-
gi nad wiceliderem – Perezem. 
Meksykanin wyprzedził w ze-
stawieniu drugiego dotychczas 
Charlesa Leclerca (Ferrari), któ-
ry w Belgii był szósty. ◘

TENIS
▸ Iga Świątek rozpoczęła 22. tydzień 
jako liderka światowego rankingu 
tenisistek i w poniedziałek wyprze-
dziła pod tym względem Rosjankę 
Marię Szarapową i Amerykankę 
Tracy Austin. Polka jest już 16. w ze-
stawieniu zawodniczek najdłużej 
otwierających listę WTA. Świątek 
(8605 pkt) została liderką 4 kwietnia 
i przed wielkoszlemowym US Open 
ma więcej punktów niż druga Eston-
ka Anett Kontaveit (4360) i trzecia 
Greczynka Maria Sakkari (4190) 
razem wzięte. W czołowej dziesiąt-
ce doszło do jednej zmiany - z 10. 
na dziewiątą pozycję awansowała 
Daria Kasatkina. O sześć pozycji - 
z 67. na 73. - spadła Magda Linette. 
Blisko pierwszej setki jest 103. obec-
nie Magdalena Fręch.
▸ Hubert Hurkacz (3355 pkt) zaj-
muje 10. miejsce w ostatnim noto-
waniu światowego rankingu te-
nisistów przed wielkoszlemowym 
turniejem US Open. Na czele zesta-
wienia wciąż jest Rosjanin Daniił 
Miedwiediew (6885). W pierwszej 
dziesiątce nie doszło do żadnych 
zmian. Za Miedwiediewem sklasyfi-
kowani są Niemiec Alexander Zve-
rev (5760) oraz Hiszpanie Rafael Na-
dal (5630) i Carlos Alcaraz (5100). 
W pierwszej setce rankingu jest jesz-
cze jeden Polak - Kamil Majchrzak, 
którzy utrzymał 90. lokatę.
▸ Maja Chwalińska (WTA 166) od-
padła w drugiej rundzie trzystopnio-
wych kwalifikacji do wielkoszlemo-
wego turnieju tenisowego US Open, 
przegrywając z Rosjanką Eliną Awa-
nesian (138 WTA) 6:4, 1:6, 4:6. Wcze-
śniej Polka wygrała z Chorwatką 
Tarą Wuerth (WTA 179) 1:6, 6:1, 7:5. 
W pierwszej rundzie kwalifikacji 
odpadła inna nasza tenisistka - Ka-
tarzyna Kawa. 
▸ Najwyżej rozstawiona Daria Ka-
satkina (10 WTA) pokonała Au-
stralijkę Darię Saville (nr 9.) 6:4, 6:4 
w finale tenisowego turnieju WTA 
w kanadyjskim Granby. Był to 11. fi-
nał, a szósty wygrany, 25-letniej Ro-
sjanki, która w drugiej rundzie wy-
eliminowała Magdalenę Fręch (104 
WTA). W Granby startowały także - 
z zagranicznymi partnerkami - dwie 
polskie deblistki: Alicja Rosolska 
oraz Paula Kania-Choduń. Obie 
zostały wyeliminowane w pierwszej 
rundzie. 
▸ Rosjanka Ludmiła Samsono-
wa wygrała tenisowy turniej WTA 
na twardych kortach w Cleveland 
(pula nagród 251,7 tys. dol.). W finale 
pokonała Białorusinkę Aliaksandrę 
Sasnowicz 6:1, 6:3. To drugi tytuł 
23-letniej Samsonowej w tym roku, 
a trzeci w karierze. Magda Linette 
była jedyną Polką w tej imprezie. 
W ćwierćfinale uległa Samsonowej 
4:6, 3:6.
▸ Jan Zieliński i Hugo Nys z Mona-
ko przegrali z rozstawionymi z nu-
merem trzecim Australijczykiem 
Matthew Ebdenem i Brytyjczykiem 
Jamie Murrayem 4:6, 2:6 w fina-
le debla tenisowego turnieju ATP 
w Winston-Salem (pula nagród 731 
tys. dol.). Była to trzecia porażka Pola-
ka w czwartym meczu o tytuł. 25-let-
ni Zieliński jedyny dotychczas triumf 
odniósł w ubiegłym roku w Metz, 
gdzie partnerował mu Hubert Hur-
kacz. W finale singla w Winston-Sa-
lem Francuz Adrian Mannarino 
pokonał Serba Laslo Djere 7:6 (7-1), 
6:4. Kamil Majchrzak skreczował 
w 1. rundzie meczu z Francuzem Ri-
chardem Gasquetem przy stanie 7:6 
(7-5), 2:6, 0:1.
▸ Angelique Kerber spodziewa się 
pierwszego dziecka. Z tego powodu 
zrezygnowała z udziału w wielkosz-
lemowym turnieju US Open w No-
wym Jorku. 34-letnia zawodniczka 
trzykrotnie triumfowała w impre-
zach Wielkiego Szlema - w 2016 
roku była najlepsza w Australian 
Open i US Open, a dwa lata później 
na trawie w Londynie. W 2016 roku 
- najlepszym w jej karierze - została 
też w Rio de Janeiro wicemistrzynią 

olimpijską. 12 września 2016 gra-
jąca jako profesjonalistka od 2003 
roku Kerber została numerem jeden 
kobiecego tenisa, a na czele ran-
kingu plasowała się łącznie przez 
34 tygodnie. Obecnie zajmuje 52. 
miejsce na światowej liście. Jej ro-
dzice są Polakami, ona urodziła się 
w Bremie, a wychowała w Kilonii, 
ale na co dzień związana jest mocno 
z Puszczykowem pod Poznaniem, 
gdzie mieszkają jej dziadkowie 
i działa akademia tenisowa jej imie-
nia. 
▸ Czeska tenisistka Petra Kvitova, 
dwukrotna triumfatorka wielkoszle-
mowego Wimbledonu, poinformo-
wała w mediach społecznościowych 
o zaręczynach ze swoim trenerem 
Jirim Vankiem. Wydarzenie miało 
miejsce w All England Club w Lon-
dynie. 32-letnia zawodniczka, która 
wygrała Wimbledon 2011 i 2014, 
współpracuje ze starszym od niej 
o 12 lat Vankiem, byłym czeskim te-
nisistą, od 2016 roku. W światowym 
rankingu Kvitova zajmuje obecnie 
21. miejsce. 
▸ W pełnym składzie, ze wszystkimi 
najlepszymi polskimi tenisistami, za-
grają Polacy w meczu z Indonezją 
w Grupie Światowej II Pucharu 
Davisa. Mecz zostanie rozegrany 
w dniach 16-17 września w Inowro-
cławiu, a kapitan polskiej deviscupo-
wej drużyny powołał do składu: 
Huberta Hurkacza, Kamila Maj-
chrzaka, Kacpra Żuka, Łukasza 
Kubota, Jana Zielińskiego, Szy-
mona Walkowa oraz juniora Olafa 
Pieczkowskiego. 

BRYDŻ
▸ Polska para Krzysztof Buras, Piotr 
Lutostański zdobyła mistrzostwo 
świata w brydżu sportowym w kon-
kurencji par open. To - obok teamów 
open - najbardziej prestiżowa część 
rozgrywanych we Wrocławiu World 
Bridge Series 2022, największej im-
prezy czterolecia w tej dyscyplinie. 
Biało-Czerwoni zwyciężyli z bardzo 
dużą przewagą - prawie czterech 
procent nad drugą w tabeli parą 
(Australijczyk Nabil Edgtton i No-
wozelandczyk Michael Whibley) 
spośród 58, które zakwalifikowały 
się do finału A. Poprzednio repre-
zentanci Polski zwyciężali w parach 
open podczas World Bridge Series 
dwukrotnie: Marcin Leśniewski 
i Marek Szymanowski w 1994 roku 
w Albuquerque (USA) oraz Michał 
Kwiecień i Jacek Pszczoła w 1998 
w Lille (Francja). 

SZACHY
▸ Monika Soćko zremisowała 
we wtorek czarnymi z Gulnar Mam-
madową z Azerbejdżanu i z dorob-
kiem 8 pkt utrzymała samodzielne 
prowadzenie po 10 z 11 rund szacho-
wych mistrzostw Europy kobiet 
w Pradze. Trzecią lokatę zajmuje 
inna reprezentantkę Polski Aleksan-
dra Malcewska - 7,5. Rozstawiona 
z numerem siódmym 44-letnia Soć-
ko pozostaje bez porażki w turnie-
ju. Dotychczas wygrała sześć partii 
i cztery, w tym dwie ostatnie, zre-
misowała. Arcymistrzyni z Zalesia 
wyprzedza Gunnay Mammadzadę 
z Azerbejdżanu, urodzoną w Rosji 
Malcewską, która od 22 maja star-
tuje w biało-czerwonych barwach, 
oraz Lilit Mkrtchian z Armenii - 
po 7,5 pkt. Ośmiokrotna mistrzyni 
kraju w 12 dotychczasowych star-
tach w mistrzostwach Europy zdo-
była jeden medal - brązowy w Rijece 
w 2010 roku. W turnieju uczestniczą 
123 szachistki z 28 federacji, wśród 
nich 12 Polek. 

STRZELECTWO
▸ Sandra Bernal i Piotr Kowalczyk 
zajęli 10. miejsce w konkurencji par 
mieszanych w trapie podczas strze-
leckich mistrzostw Europy w cy-
pryjskiej Larnace. Wygrali Włosi 
Daniele Resca i Jessica Rosii.

W SKRÓCIE
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▸ Motor Lublin zmierzy się z Apa-
torem Toruń, a Włókniarz Często-
chowa rywalizował będzie ze Stalą 
Gorzów Wielkopolski w półfinałach 
żużlowej ekstraligi. W spotkaniach 
ćwierćfinałowych Motor wygrał 
w dwumeczu z Unią Leszno 100:80 
(49:41 i 51:39 w rewanżu), Włók-
niarz zwyciężył Spartę Wrocław 
98:82 (46:44 i 52:38), a Stal poko-
nała Apator 95:85 (44:46 i 51:39). 
Apator awansował do półfinału jako 
tak zwany „szczęśliwy przegrany”, 
z uwagi zdobycia największej ilości 
punktów spośród pokonanych dru-
żyn. Pierwsze mecze półfinałowe 2 
września, rewanże odbędą się już 
dwa dni później. Rywalizacja o me-
dale - 9 i 24 września o brąz, a o złoto 
- 11 i 25 września.
▸ Żużlowiec Abramczyk Polonii Byd-
goszcz Adrian Miedziński doznał 
groźnego urazu podczas piątkowego 
meczu 1. ligi w Zielonej Górze i prze-
bywa w szpitalu w stanie śpiączki 
farmakologicznej. Przeprowadzone 
badania wykazały uraz aksonal-
ny (ciężki, zamknięty uraz mózgu) 
oraz obrażenia odcinka szyjnego 
i piersiowego kręgosłupa. 37-letni 
Miedziński to bardzo doświadczo-
ny zawodnik. Z reprezentacją Polski 
dwukrotnie zdobywał Drużynowy 
Puchar Świata, w dorobku ma też 
tytuł drużynowego mistrza świata 
juniorów.

RAJDY SAMOCHODOWE
▸ Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia 
Rally2 Evo) wygrał po raz 11. Rajd 
Barum, siódmą rundę samochodo-
wych mistrzostw Europy. Tytuł już 
wcześniej zapewnił sobie Hiszpan 
Efren Llarena (Skoda Fabia Rally2 
Evo), który w Czechach miał bardzo 
poważny wypadek. Drugie miejsce 
ze stratą 37,6 s zajął Czech Filip Ma-
res, a trzecie Austriak Simon Wagner 
(obaj Skoda Fabia Rally2 Evo) - strata 
39,3 s. Llarena jest pierwszym hisz-
pańskim kierowcą z tytułem mistrza 
Europy od czasu zwycięstwa Anto-
nio Zaniniego z 1980 roku. Jedynym 
Polakiem, który zwyciężył w Barum, 
jest Janusz Kulig. Jadąc Toyotą Celi-
cą GT-4 był najszybszy w 1999 roku.

SPORT SAMOLOTOWY
▸ Polscy piloci bardzo dobrze spisali 
się w mistrzostwach świata w lata-
niu precyzyjnym, które odbywały 
się we Francji w Albi. Tytuł mistrza 
świata obronił Michał Wieczorek, 
a srebrny medal wywalczył Marcin 
Chrząszcz. W rywalizacji drużyno-
wej także najlepsza okazała się Pol-
ska w składzie: Michał Wieczorek, 
Krzysztof Wieczorek i Marcin Ska-
lik. Drugie miejsce zajęli Francuzi, 
a trzecie Czesi. 

KOLARSTWO TOROWE
▸ Dominik Ratajczak zdobył srebr-
ny medal w konkurencji omnium 
podczas odbywających się w Tel 
Awiwie mistrzostwach świata ju-
niorów w kolarstwie torowym. Pola-
ka pokonał jedynie Carson Mattern 
z Kanady. To drugi medal Ratajczaka 
w tych zawodach. Wcześniej zdobył 
złoto w scratchu. Takie same medale 
w tych konkurencjach wywalczyła 
Maja Tracka.

KOLARSTWO GÓRSKIE
▸ Paula Gorycka zajęła 13. miejsce 
w konkurencji short track pod-
czas mistrzostw świata w kolar-
stwie górskim, które odbywają się 
we francuskim Les Gets. Wygrała 
reprezentantka gospodarzy Pau-
line Ferrand-Prevot, która poko-
nała Szwajcarkę Alessandrę Keller 
i Amerykankę Gwendalyn Gibson. 
Ostatniego dnia zawodnicy rywali-
zowali indywidualnie w olimpijskiej 
konkurencji cross-country. Wśród 
mężczyzn po raz 10. w karierze 
po złoto sięgnął Szwajcar Nino 
Schurter. 34. był Krzysztof Łukasik 
(+6.04). Wśród pań triumfowała Fer-

rand Prevot. a najlepsza z Polek Go-
rycka była 33. 

KOLARSTWO
▸ Belg Remco Evenepoel (Quick-
-Step Alpha Vinyl) wygrał 10. etap 
kolarskiego wyścigu Vuelta a Espa-
na - jazdę indywidualną na czas 
z Elche do Alicante. Po pokonaniu 31 
km drugi był Słoweniec Primoz Ro-
glic (Jumbo-Visma, +48 s), a trzecie 
miejsce zajął Francuz Remi Cavagna 
(Quick-Step Alpha Vinyl Team, +1 
min). 89. był Łukasz Owsian (Team 
Arkéa Samsic, +5.12). Evenepoel po-
zostaje liderem klasyfikacji general-
nej. Na drugie miejsce awansował 
Roglic (+2.41), a na trzecie spadł Hisz-
pan Enric Mas (Movistar, +3.03). 112. 
jest Owsian (+1:33.40).
▸ Brytyjczyk Adam Yates (Ineos 
Grenadiers) zwyciężył w kolarskim 
wyścigu Deutschland Tour. Yates 
w klasyfikacji generalnej wyprzedził 
Hiszpana Pello Bilbao (Bahrain Vic-
torious, +22 s) i trzeciego Portugal-
czyka Rubena Guerreiro (EF Educa-
tion-EasyPost, +44 s). Filip Maciejuk 
(Bahrain-Victorious, +28.06) zajął 62. 
miejsce.
▸ Dominika Włodarczyk wygrała 
w Montecatini Terme czwarty, ostat-
ni etap kolarskiego wyścigu Dookoła 
Toskanii. W klasyfikacji generalnej 
imprezy, znanej także pod nazwą 
Premondiale - Memorial Miche-
la Fanini, triumfowała Agnieszka 
Skalniak-Sójka (obie Deweloper 
Posciellux.pl Wrocław) przed nie-
dzielną zwyciężczynią. 25-letnia 
podopieczna Pauliny Brzeźnej-Bent-
kowskiej kontynuuje pasmo sukce-
sów w tym sezonie. W maju wygrała 
wyścig Gracia Orlova i Ladies Tour 
of Estonia, w czerwcu zdobyła tytuł 
mistrzyni kraju w jeździe na czas 
i zwyciężyła w wyścigu Lotto Bel-
gium Tour, a w lipcu triumfowała 
w Princess Anna Vasa Tour.
▸ Belg Cian Uijtdebroeks wygrał 
w niedzielę w Villaroger 58. edycję 
Tour de l’Avenir, najbardziej presti-
żowego wyścigu kolarskiego dla za-
wodników do lat 23. Na mecie dzie-
więcioetapowej imprezy triumfator 
wyprzedził o 1.23 Norwega Johan-
nesa Staune-Mitteta i o 2.00 Niemca 
Michela Hessmanna.

LEKKOATLETYKA
▸ Michał Rozmys pobił rekord ży-
ciowy i zajął piąte miejsce w biegu 
na 1500 m podczas mityngu Dia-
mentowej Ligi w Lozannie. Triumfo-
wał w tej konkurencji Norweg Jakob 
Ingebrigtsen, który uzyskał najlep-
szy w tym roku wynik na świecie 
- 3.29,05. Czas Polaka - 3.32,43. Na-
talia Kaczmarek przebiegła 400 m 
w 51,03 i zajęła piąte miejsce. Naj-
lepsza na dystansie jednego okrą-
żenia bieżni była Marileidy Paulino 
z Dominikany. Kaczmarek i Rozmys 
awansowali do finałowych zawodów 
Diamentowej Ligi, które odbędą się 7 
i 8 września w Zurychu. W Szwajca-
rii wystartowali też Damian Czykier 
i Anna Wielgosz. Wielgosz czasem 
2.00,07 zajęła siódme miejsce w bie-
gu na 800 m. Wygrała Francuzka 
Renelle Lamote - 1.57,84. Rasheed 
Broadbell niespodziewanie zwycię-
żył w biegu na 110 m ppł. Jamajczyk 
poprawił rekord życiowy - 12,99. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli Ame-
rykanie: Trey Cunningham (13,10) 
i Grant Holloway (13,11). Czykier 
uzyskał rezultat 13,58 i był szósty. 
Holenderka Femke Bol pobiła re-
kord mityngu w biegu na 400 m ppł 
- 52,95. Najszybsza na 100 m była 
Amerykanka Aleia Hobbs - 10,87. 
Tuż za nią finiszowała Jamajka She-
ricka Jackson - 10,88. Mistrz świata 
Noah Lyles przebiegł 200 m w cza-
sie 19,56. Mistrzyni olimpijska Jasmi-
ne Camacho Quinn była najlepsza 
w biegu na 100 m ppł. Portorykanka 
wynikiem 12,34 ustanowiła rekord 
mityngu. Druga czasem 12,45 była 
mistrzyni i rekordzistka świata - Tobi 
Amusan z Nigerii.

W SKRÓCIE

W dwóch pierwszych wyścigach 
przyjeżdżał ostatni, ale w trzecim 
zwyciężył. Po trzech seriach najle-
piej prezentował się Lambert, któ-
ry miał na koncie osiem punktów.
W czwartej serii Zmarzlik oraz Ja-
nowski wygrali swoje biegi, mieli 
po dziewięć punktów i byli pewni 
awansu do półfinału. Dudek mu-
siał jeszcze walczyć, ale w grze 
pozostawał też Czugunow, który 
musiał wygrać i liczyć na korzyst-
ne rozstrzygnięcia w pozostałych 
biegach. W piątym swoim starcie 
zdobył jednak tylko punkt i mógł 
zapomnieć o półfinale. Znacznie 
lepiej poszło Dudkowi, który wy-
grał przywożąc za plecami m.in. 
Janowskiego i z szóstym dorob-
kiem punktowym zameldował się 
w najlepszej ósemce.
W pierwszym półfinale doszło 
do pojedynku polsko-duńskiego. 
Najlepiej spod taśmy wyszedł Ja-
nowski, za jego plecami o drugie 
miejsce rywalizowali Madsen 
i Dudek, a daleko z tyłu jechał 
Mikkel Michelsen. Walka o drugie 
miejsce trwała do ostatnich me-
trów i lepszy okazał się Duńczyk. 
W drugim półfinale zmierzyli się 
natomiast Zmarzlik oraz Woffin-
den, Bewley i Lambert. Brytyjczy-
cy wyszli spod taśmy zdecydowa-
nie lepiej od reprezentanta Polski, 
którego stać było tylko na wy-
przedzenie najbardziej doświad-
czonego z nich.
W finale Bewley szybko uciekł 
rywalom. Janowski walczył o dru-
gie miejsce z Madsenem, ale nie 
mógł znaleźć sposobu na minię-
cie Duńczyka. Miejsce na podium 
miał na wyciągnięcie ręki, jednak 
popełnił ogromny błąd na ostat-
nim wirażu, co wykorzystał Lam-
bert, który po raz pierwszy w ka-
rierze stanął na „pudle” zawodów 
tej rangi.
Dla Bewleya było to drugie zwy-

cięstwo z rzędu i dzięki temu 
w klasyfikacji generalnej awanso-
wał na trzecie miejsce. Prowadzi 
Zmarzlik, ale jego przewaga nad 
Madsenem zmalała do 16 punk-
tów.
Kolejne zawody zostaną rozegra-
ne 10 września w duńskim Vo-
jens. ◘

Zmarzlik i Patryk Dudek 
zakończyli zmagania 
we Wrocławiu w półfina-
le. Po fazie zasadniczej 

odpadli natomiast Paweł Przed-
pełski i startujący z dziką kartą 
pochodzący z Rosji, a mający pol-
ski paszport Gleb Czugunow.
Głównymi faworytami Betard 
FIM Speedway Grand Prix Polski 
we Wrocławiu byli Zmarzlik oraz 
Janowski i tak się złożyło, że obaj 
zmierzyli się ze sobą już w pierw-
szej serii. Wyścig rozgrzał do czer-
woności wypełniony po brzegi 
Stadion Olimpijski, bo Polacy 
przez cztery okrążenia toczyli 
walkę ramię w ramię. Minimal-
nie lepszy okazał się Zmarzlik, 
ale obaj pokazali dużą szybkość.
Wrażenie też zrobił Madsen. Duń-
czyk przed zawodami na Olim-
pijskim zajmował drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej i miał 22 
punkty straty do prowadzącego 
Zmarzlika. W pierwszym wystę-
pie zmierzył się z Dudkiem i cho-
ciaż przegrał start, na dystansie 
świetnym atakiem wyprzedził 
Polaka.
Po drugiej serii nie było już za-
wodnika, który miałby komplet 
punktów. Największą niespo-
dzianką było tylko trzecie miej-
sce Zmarzlika, od którego szybsi 
byli Australijczyk Jack Holder 
i Czugunow. Sygnał, że będzie się 
liczyć w walce o zwycięstwo, dał 
za to Lambert. Brytyjczyk wcze-
śniej przegrał tylko z rodakiem 
Bewleyem i po dwóch startach 
miał pięć punktów.
Trzecia seria przyniosła kolejne 
niespodziewane rozstrzygnięcia. 
M.in. Janowski przyjechał trze-
ci za plecami Brytyjczyka Taia 
Woffindena i Słoweńca Marti-
na Vaculika. Dla tego ostatniego 
start we Wrocławiu był powro-
tem do ścigania w GP po kontuzji. 

Powtórka z Bewleya
MACIEJ JANOWSKI ZAJĄŁ CZWARTE MIEJSCE W ŻUŻLOWEJ GRAND PRIX POLSKI WE 

WROCŁAWIU. SIÓDMĄ W TYM ROKU ELIMINACJĘ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA 
WYGRAŁ BRYTYJCZYK DANIEL BEWLEY, PRZED DUŃCZYKIEM LEONEM MADSENEM I SWOIM 

RODAKIEM ROBERTEM LAMBERTEM. LIDEREM CYKLU GRAND PRIX POZOSTAJE BARTOSZ 
ZMARZLIK, ALE JEGO PRZEWAGA NAD MADSENEM STOPNIAŁA DO 16 PUNKTÓW.

Czwarte miejsce Janowskiego we Wrocławiu • Stopniała przewaga Zmarzlika

Daniel Bewley (w  środku) w  towarzystwie Leona Madsena (z  lewej) i  Roberta Lamberta na  podium 
we Wrocławiu

IMŚ 2022 NA ŻUŻLU
WYNIKI GP POLSKI WE WROCŁAWIU:
1. Daniel Bewley  - 14 (3,0,1,1,3,3,3)  - 20 pkt GP
2. Leon Madsen - 16 (3,2,2,2,3,2,2)  - 18 
3. Robert Lambert - 14 (2,3,3,2,1,2,1)  - 16 
4. Maciej Janowski  - 14 (2,3,1,3,2,3,0)  - 14 
5. Bartosz Zmarzlik  - 12 (3,1,2,3,2,1)  - 12 
6. Patryk Dudek  - 11 (2,1,3,1,3,1)  - 11
7. Tai Woffinden  - 11 (1,3,2,2,3,0)  - 10
8. Mikkel Michelsen  - 9 (3,1,3,2,0,0)  - 9 
9. Fredrik Lindgren  - 8 (1,2,w,3,2)  - 8 
10. Gleb Czugunow - 6 (w,2,0,3,1)  - 7 
11. Jack Holder  - 5 (1,3,w,0,1)  - 6 
12. Martin Vaculik  - 4 (0,0,3,1,0)  - 5 
13. Jason Doyle  - 4 (0,0,2,0,2)  - 4 
14. Paweł Przedpełski  - 4 (0,2,1,0,1)  - 3 
15. Max Fricke  - 4 (2,1,0,1,0)  - 2 
16. Andrzej Lebiediew  - 1 (1,0,w,0,0)  - 1

KLASYFIKACJA GENERALNA 
(po siedmiu eliminacjach):
 1. Bartosz Zmarzlik (Polska)  108 pkt 
 2. Leon Madsen (Dania)  92 
 3. Daniel Bewley (W. Brytania)  84 
 4. Patryk Dudek (Polska)  76 
 5. Maciej Janowski (Polska)  74 
 6. Fredrik Lindgren (Szwecja)  70 
7. Robert Lambert (Wielka Brytania)  68
8. Tai Woffinden (Wielka Brytania)  64
9. Mikkel Michelsen (Dania)  61
10. Martin Vaculik (Słowacja)  58
11. Jason Doyle (Australia)  57
12. Anders Thomsen (Dania)  51
13. Jack Holder (Australia)  50
14. Max Fricke (Australia)  43
15. Paweł Przedpełski (Polska)  25 
....
19. Gleb Czugunow (Polska)  7 
20. Maksym Drabik (Polska)  4 
21. Szymon Woźniak (Polska)  3
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KOSZYKÓWKA
▸ Reprezentacja Polski koszykarzy 
przegrała z Chorwacją 69:72 (15:11, 
16:10, 16:28, 22:23) na warszawskim 
Torwarze i wygrała w Schwechat 
z Austrią 91:55 (25:8, 11:17, 29:10, 
26:20) w pierwszych meczach pre-
kwalifikacji mistrzostw Europy 
2025. Polacy i Chorwaci muszą grać 
w tej fazie prekwalifikacji do kolejne-
go Eurobasketu, bowiem nie udało 
im się zakwalifikować do drugiego 
etapu eliminacji MŚ 2023. Oby-
dwie drużyny wystąpią natomiast 
w tegorocznych mistrzostwach 
Europy - Polacy rywalizować będą 
w Pradze, a Chorwaci w Mediolanie. 
2 września pierwszymi rywalami 
Biało-Czerwonych będą gospodarze 
- Czesi. Ponadto zmierzą się z Fin-
landią, Izraelem, Holandią i Serbią. 
Do kolejnej fazy mistrzostw w Berli-
nie awansują cztery najlepsze dru-
żyny.
▸ Wdowa po Kobe Bryancie otrzy-
mała 16 mln dolarów odszkodo-
wania za nielegalne udostępnianie 
zdjęć ofiar katastrofy helikoptera, 
w której zginęli jej mąż i córka. Pię-
ciokrotny mistrz NBA oraz jego 
córka Gianna zginęli wraz z sied-
mioma innymi osobami w wypadku 
helikoptera 26 stycznia 2020 roku. 
Do pozwu przeciwko hrabstwu Los 
Angeles dołączył się także Chris 
Chester, który w katastrofie stracił 
żonę oraz 13-letnią córkę. Otrzymał 
on 15 mln dolarów odszkodowania. 

SIATKÓWKA
▸ Polscy siatkarze pokonali Argen-
tynę 4:0 (25:20, 25:17, 25:22, 25:21) 
w towarzyskim meczu w katowic-
kim Spodku. Dla obu zespołów był 
to ostatni test przed rozpoczętymi 
w piątek mistrzostwami świata, 
które rozgrywane są w Polsce i Sło-
wenii.
▸ Polskie siatkarki dwukrotnie po-
konały Niemki w meczach towarzy-
skich rozegranych w podberlińskim 
ośrodku sportowym Kienbaum. 
W piątek podopieczne Stefano La-
variniego wygrały 3:1 (25:22, 19:25, 
25:20, 25:19), a dzień wcześniej Bia-
ło-Czerwone” pokonały te same ry-
walki 3:2 (20:25, 25:22, 25:23, 18:25, 
15:9). Obie drużyny przygotowują 
się do mistrzostw świata, które 
w dniach 23 września - 15 paździer-
nika rozegrane zostaną w Holandii 
oraz w Polsce.

PIŁKA RĘCZNA
▸ Piłkarze ręczni Górnika Zabrze 
pokonali szwajcarski GC Amicitia 
Zurych 27:19 (11:10) w pierwszym 
meczu 1. rundy kwalifikacji Ligi Eu-
ropejskiej. Rewanż 4 września w Zu-
rychu.

KAJAKARSTWO GÓRSKIE
▸ Natalia Pacierpnik zajęła drugie 
miejsce w konkurencji K1 w zawo-
dach Pucharu Świata w kajakar-
stwie górskim we francuskim Pau. 
Zwyciężyła utytułowana Australijka 
Jessica Fox. W jedynkach kajakarzy 
najlepszy był Belg Gabriel De Co-
ster. To drugie podium zawodów PŚ 
w karierze Pacierpnik. Drugie miej-
sce zajęła także w ubiegłym roku 
w Pradze. W rywalizacji mężczyzn 
Dariusz Popiela i Michał Pasiut od-
padli w półfinale.

KAJAKARSTWO
▸ Trzykrotna tegoroczna mistrzyni 
świata Anna Puławska zajęła drugie 
miejsce w Oklahomie w zawodach 
Superpucharu w kajakarstwie 
w konkurencji jedynek na nietypo-
wym dystansie 350 m, przegrywając 
tylko ze Słowenką Anją Osterman. 
Polka z Czechem Josefem Dostalem 
była też druga w rywalizacji sztafet 
mieszanych na 1500 m, ulegając tyl-
ko niemiecko-belgijskiej parze Tom 
Liebcher, Hermen Peters, a na trze-
cim miejscu finiszował Rafał Rosol-
ski z partnerką z Australii Alyssą 
Bull. Łącznie wystąpiło 40 kajakarzy 
i kanadyjkarzy z 20 państw. Polskę 
reprezentowali także Marta Wal-
czykiewicz, Wiktor Głazunow i Ka-
tarzyna Szperkiewicz.

W SKRÓCIE

Polski rodzynek w Europie
HISZPAŃSKIE VILLARREAL, ZWYCIĘZCA LIGI EUROPY W 2021 ROKU I PÓŁFINALISTA OSTATNIEJ EDYCJI LIGI MISTRZÓW, 
HAPOEL BEER SZEWA Z IZRAELA I AUSTRIA WIEDEŃ BĘDĄ RYWALAMI LECHA POZNAŃ W GRUPIE C PIŁKARSKIEJ LIGI 

KONFERENCJI. „KOLEJORZ” JEST JEDYNĄ POLSKĄ DRUŻYNĄ, KTÓRA JESIENIĄ WYSTĄPI W EUROPEJSKICH PUCHARACH. 

Trudni rywale Lecha w Lidze Konferencji • Pech Rakowa na Eden Arenie w Pradze

cydowała dogrywka. Szczęście 
w finałowych sekundach dopi-
sało gospodarzom, a konkretnie 
Ivanowi Schranzowi, który głową 
zdobył bramkę na wagę awansu.
Raków po raz drugi z rzędu nie 
zdołał awansować do fazy gru-
powej Ligi Konferencji, ale na po-
cieszenie otrzyma 750 tys. euro. 
Przed rokiem odpadł w 4. rundzie 
z belgijskim KAA Gent. 

Z kolei mistrzowie Polski po raz 
czwarty z rzędu nie byli w stanie 
wygrać w tym sezonie na wyjeź-
dzie w europejskich pucharach. 
Zespół trenera Johna van den 
Broma jako pierwszy miał szanse 
na zdobycie gola, ale oddanie ini-
cjatywy 16-krotnemu mistrzowi 
Luksemburga skończyło się pe-
chową, po rykoszecie, utratą gola 
jeszcze przed przerwą.
Równo po godzinie gry Lech od-
zyskał dwubramkową przewagę. 
Piłkę pod poprzeczkę, po skład-
nej akcji, posłał Portugalczyk Joel 
Vieira Pereira. Wynik do końca 
już się nie zmienił, co zapewniło 
poznaniakom awans, jako pierw-
szej polskiej drużynie, do fazy 
grupowej „najmłodszego dziecka” 
UEFA – Ligi Konferencji.
Ma to również konkretny wymiar 
finansowy. Na konto Lecha wpły-
nie z tego tytułu 2,94 mln euro.

„Kolejorz” jest jedyną polską 
drużyną, która jesienią wystą-

pi w  europejskich pucharach. 
Zmagania zaczynał w Lidze Mi-
strzów, ale szybko „spadł” do naj-
niższej kategorii, a przy podziale 
drużyn przed losowaniem fazy 
grupowej trafił do czwartego, teo-
retycznie najsłabszego koszyka.
Z grupy potencjalnie najsilniej-
szych rywali poznańska ekipa 
trafiła na tego najmocniejszego, 
z najwyższym współczynnikiem. 
To hiszpańskie Villarreal, któ-
re w ostatnich dwóch sezonach 
świetnie sobie radzi na mię-
dzynarodowej arenie. W edy-
cji 2020/21 jedenastka trenera 
Unaiego Emery’ego triumfowa-
ła w Lidze Europy, wygrywając 
w konkursie rzutów karnych finał 
w Gdańsku, a w tym roku dotarła 
do półfinału Champions League, 
w którym w dwumeczu uległa Li-
verpoolowi.
Najbardziej znani piłkarze Villar-
realu, który nigdy dotychczas nie 
rywalizował z polskim klubem, 
to doświadczony bramkarz Pepe 
Reina, reprezentanci Hiszpanii 

Polskie drużyny ze zmien-
nym szczęściem rywali-
zowały o  fazę grupową 
Ligi Konferencji. Raków 

Częstochowa przegrał w Pradze 
ze Slavią 0:2 po dogrywce i od-
padł. Lech Poznań wywalczył 
awans po remisie 1:1 na wyjeździe 
z luksemburskim F91 Dudelange.
Przedstawiciele polskiej ekstra-
klasy do rewanżów przystępowa-
li z zaliczkami zwycięstw zano-
towanymi na własnych boiskach 
– Raków przed tygodniem wygrał 
2:1, Lech 2:0.

Raków mógł zostać drugą pol-
ską drużyną, po Legii Warszawa 
(wygrana walka o fazę grupową 
Ligi Europy), która w  kolejnym 
sezonie pokonała Slavię. W Pra-
dze pierwsi bliżsi zdobycia gola 
byli częstochowianie. Ivi Lopez 
i Bartosz Nowak podawali (21.) pił-
kę między sobą na jeden kontakt. 
Strzał Hiszpana najpierw obronił 
bramkarz a potem gospodarzy 
od utraty gola uratował słupek.
Częstochowianie prowadzili 
otwartą grę. Zmiany bezpośred-
nio po przerwie zarządzone przez 
trenera Marka Papszuna dodały 
jeszcze więcej jakości do poczy-
nań podopiecznych, ale tylko 
na krótko. Mateusz Wdowiak 
po podaniu Vladislavsa Gutkov-
skisa był bardzo blisko szczęścia. 
Trafił jednak w boczną siatkę 
bramki.
Rywale też nie próżnowali. Ich 
zmiennicy wnieśli do gry dużo 
świeżości. Chwilę później straty 
sprzed tygodnia (62.) zostały wy-
równane po szybkiej akcji, którą 
zakończył Moses Usor. Slavia, 
ćwierćfinalista LK sprzed roku, 
złapała właściwy rytm i do końca 
była stroną przeważającą. Bram-
karz gości Vladan Kovacevic kil-
ka razy udanymi interwencjami 
ratował kolegów z dużych opresji.
O awansie jednej z drużyn zade-

ELIMINACJE LIGI KONFERENCJI
Slavia Praga – Raków 2:0 (0:0, 1:0)
Bramka: Moses Usor (62), Ivan Schranz 
(120+1-głową).
Żółte kartki: Petr Sevcik, Oscar Dorley, Lukas 
Provod, Peter Olayianka – Milan Rundic, Zoran 
Arsenic, Ivan Tudor, Mateusz Wdowiak, Ivi Lopez. 
Sędzia: Craig Pawson (Anglia). Widzów: 19 370.
Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic – Stratos 
Svarnas (112. Bogdan Racovitan), Zoran Arsenic, 
Milan Rundic – Fran Tudor, Walerian Gwilia (90+1 
Szymon Czyż), Giannis Papanikolaou (111. Gustav 
Berggren), Patryk Kun (96. Władysław Koczerhin) 
– Bartosz Nowak (46. Mateusz Wdowiak), Se-
bastian Musiolik (46. Vladislavs Gutkovskis), Ivi 
Lopez.
Pierwszy mecz: 2:1 dla Rakowa. Awans Slavii.

F1 Dudelange – Lech Poznań 1:1 (1:0)
Bramki: Mehdi Kirch (36) – Joel Pereira (60).
Żółte kartki: Mehdi Kirch, Nelito Cruz, Vincent 
Decker, Samir Hadji, Edis Agovic – Kristoffer Velde. 
Sędzia: Nikola Dabanovic (Czarnogóra).
Lech Poznań: Filip Bednarek – Joel Pereira, Mak-
symilian Pingot, Lubomir Satka, Pedro Rebocho 
– Kristoffer Velde (59. Giorgi Citaiszwili), Radosław 
Murawski (68. Jesper Karlstroem), Joao Amaral 
(68. Filip Marchwiński), Nika Kwekweskiri, Michał 
Skóraś – Mikael Ishak (57. Filip Szymczak),
Pierwszy mecze 2:0 dla Lecha. Awans Lecha.

LIGA KONFERENCJI 2022/23
Podział na grupy:
Grupa A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Heart of Midlothian FC, RFS Ryga 
Grupa B: West Ham, FCSB Bukareszt, Anderlecht Bruksela, Silkeborg 
Grupa C: Villarreal, Hapoel Beer Szewa, Austria Wiedeń, Lech Poznań 
Grupa D: Partizan Belgrad, FC Koeln, Nicea, FC Slovacko 
Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, SK Dnipro-1 
Grupa F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden 
Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani Suva Reka 
Grupa H: FC Basel, Slovan Bratysława, Żalgiris Wilno, Pjunik Erywań

Pau Torres i Gerard Moreno, byli 
kadrowicze Raul Albiol i Dani 
Parejo, Argentyńczyk Giovani Lo 
Celso, Holender Arnaut Danjuma 
czy Francuz Francis Coquelin.
Hapoel Beer Szewa to pięcio-
krotny mistrz Izraela, dwukrotny 
zdobywca krajowego pucharu i fi-
nalista ostatniej edycji, który ten 
sezon rozpoczął od zdobycia Su-
perpucharu. W spotkaniu o to tro-
feum pokonał Hapoel Hajfa, który 
w ubiegłym tygodniu awansował 
do fazy grupowej Ligi Mistrzów.
Wicemistrz Izraela przeszedł na-
tomiast trzy rundy kwalifikacji LK, 
choć w czwartek awans zapewnił 
sobie dopiero po rzutach karnych 
kosztem rumuńskiej drużyny Uni-
versitatea Craiova.
W przeszłości barwy zespołu 
z Beer Szewy reprezentowało kil-
ku polskich piłkarzy, m.in. Marek 
Citko i Remigiusz Jezierski, a teraz 
gra tam znany z występów w Le-
gii Warszawa Portugalczyk Andre 
Martins.
Przed rokiem z Hapoelem w kwa-
lifikacjach LK rywalizował wro-
cławski Śląsk – po zwycięstwie 
na własnym stadionie 2:1, w Izra-
elu przegrał 0:4.
Najczęściej na drodze klubów 
znad Wisły stawała Austria Wie-
deń, również polskich piłkarzy 
w jej składzie przez lata było kil-
kunastu.
Austria to 24-krotny mistrz kraju, 
jednak jej ostatni ligowy triumf 
to rok 2013. Podobnie wygląda bi-
lans w Pucharze Austrii – 27 razy 
sięgnęła po trofeum, ale na kolej-
ny sukces czeka od 2009 roku.
Austria grała w decydującej 
rundzie kwalifikacji Ligi Europy, 
ale dwukrotnie uległa Fenerba-
hce Stambuł i „spadła” do LK.
Pierwsze mecze fazy grupowej 
już 8 września, a ostatnia, szósta 
kolejka spotkań 3 listopada. 

W  fazie grupowej wystąpią 32 
drużyny, podzielone na  osiem 
grup. Zwycięzcy grup awansują 
do 1/8 finału, a drużyny z drugich 
lokat spotkają się w barażowym 
dwumeczu z ośmioma kluba-
mi, które zajmą trzecie miejsca 
w grupach Ligi Europy. Te spo-
tkania zaplanowano już na luty 
2023.
Finał odbędzie się 7 czerwca 
przyszłego roku na Eden Arenie 
w Pradze, która w czwartek oka-
zała się pechowa dla Rakowa. 
Zwycięstwo w rundzie zasadni-
czej wyceniono na 500 tys. euro, 
a remis na 166 tys. Wygranie gru-
py to kolejne 650 tys. euro, a dru-
ga pozycja – 300 tys. ◘

Joel Pereira melduje wykonanie zadania
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▸ Robert Lewandowski zdobył 
dwie bramki dla  Barcelony w  3. 
kolejce hiszpańskiej ekstraklasy, 
w  której „Duma Katalonii” poko-
nała na Camp Nou Real Valladolid 
4:0. Polski piłkarz ma już w dorobku 
cztery ligowe gole, ale w niedzielę 
trafił po raz pierwszy przed własną 
publicznością (w 24. i 65. minu-
cie). Wyprawa do Barcelony Realu 
Madryt zakończyła się dość szczę-
śliwą wygraną 3:1 z Espanyolem, 
która pozwoliła mistrzowi kraju 
wrócić na pozycję lidera. Dwa gole 
dla gości uzyskał Francuz Karim 
Benzema. Pozostałe wyniki: Getafe - 
Villarreal 0:0, Elche - Real Sociedad 
0:1, Rayo Vallecano -Mallorca 0:2, 
Almeria - Sevilla 2:1, Girona - Celta 
Vigo 0:1, Betis Sewilla - Osasuna 
Pampeluna 1:0, Cadiz - Athletic Bil-
bao 0:2, Valencia - Atletico Madryt 
0:1. Real z dziewięcioma punktami 
prowadzi w tabeli. Kompletnym do-
robkiem może się też pochwalić Be-
tis Sewilla. Po 7 pkt mają Barcelona, 
Villarreal i Athletic.

▸ Juventus Turyn zremisował 
u  siebie z  Romą 1:1 w  meczu 3. 
kolejki włoskiej Serie A. W bram-
ce gospodarzy wystąpił powraca-
jący po kontuzji Wojciech Szczę-
sny, a w drugiej połowie na boisko 
wszedł wypożyczony z Olym-
pique Marsylia Arkadiusz Milik. 
Od pierwszych minut drugiej po-
łowy w składzie gości był Nicola 
Zalewski. W innych sobotnich me-
czach Bologna Łukasza Skorupskie-
go przegrała na San Siro z bronią-
cym tytułu Milanem 0:2 (pomocnik 
Kacper Urbański cały mecz prze-
siedział na ławce rezerwowych 
gości), Spezia zremisowała u siebie 
2:2 z Sassuolo (w składzie gospoda-
rzy od pierwszej minuty wystąpili 
Bartłomiej Drągowski, Jakub Ki-
wior i Arkadiusz Reca), Cremonese 
przegrało przed własną publicz-
nością z Torino 1:2 (w barwach 
gości od pierwszej do ostatniej 
minuty grał Karol Linetty). Kolejkę 
rozpoczęły piątkowe spotkania, 
w których wicemistrz Inter Medio-
lan przegrał w Rzymie z Lazio 1:3, 
a Monza uległa Udinese. W niedzie-
lę pierwsze punkty straciło Napoli 
- z Piotrem Zielińskim w składzie - 
remisując bezbramkowo na wyjeź-
dzie z Fiorentiną, ale dzięki najlep-
szemu bilansowi bramek spośród 
sześciu zespołów (pozostałe to: Mi-
lan, Lazio, Atalanta, Torino i Roma) 
z siedmioma „oczkami” jest liderem 
włoskiej ekstraklasy. W innych 
niedzielnych meczach Salernitana 
pokonała Sampdorię Genua 4:0 
(obrońca zespołu gospodarzy Pa-
weł Jaroszyński nie wszedł na bo-
isko z ławki rezerwowych, a wśród 
przyjezdnych zabrakło Bartosza 
Bereszyńskiego), Verona uległa 
na własnym boisku Atalancie Ber-
gamo 0:1 (Paweł Dawidowicz i Ma-
teusz Praszelik do końca meczu 
przesiedzieli na ławce rezerwo-
wych Verony), a Lecce (Marcin List-
kowski grał od 74. minuty) zremiso-
wało z Empoli 1:1.

▸ Broniący tytułu Bayern Mona-
chium zremisował u  siebie 1:1 
z  Borussią Moenchengladbach 
w  czwartej kolejce niemieckiej 
Bundesligi. Union Berlin rozgro-
mił na wyjeździe Schalke 6:1. Drugi 
klub z Berlina - Hertha przegrała 
u siebie 0:1 z Borussią Dortmund. 
Jakub Kamiński rozpoczął mecz 
w pierwszym składzie i grał przez 
45 minut, a jego Wolfsburg uległ RB 
Lipsk 0:2. W innych meczach FSV 
Mainz poniósł na własnym stadio-
nie dotkliwą porażkę 0:3 z Bayerem 
Leverkusen, TSG Hoffenheim po-
konało u siebie 1:0 z Augsburgiem, 
a Freiburg wygrał z VfL Bochum 
1:0. W drużynie gości do 75. minuty 
grał pomocnik reprezentacji Polski 
- Jacek Góralski. W niedzielę Wer-
der Brema przegrał z Eintrachtem 

Frankfurt 3:4, a FC Koeln zremiso-
wało bezbramkowo z VfB Stuttgart. 
Bayern stracił pierwsze punkty 
w tym sezonie, ale z dorobkiem 
10 pkt nadal prowadzi w tabeli. 10 
punktów ma także drugi Union, 
a jeden mniej Freiburg.

▸ Dawid Kownacki strzelił gola 
w  wygranym przez Fortunę Du-
esseldorf meczu z  SSV Jahn Re-
gensburg 4:0 meczu 6. kolejki 2. 
Bundesligi. To trzecia ligowa bram-
ka polskiego napastnika w tym se-
zonie. Kownacki grał do 84.minuty, 
a do siatki trafił w 65. minucie strza-
łem z rzutu karnego. Wcześniej za-
liczył asystę przy trafieniu kolegi 
z zespołu. 

▸ Arsenal Londyn pokonał przed 
własną publicznością Fulham 2:1 
i  może pochwalić się kompletem 
punktów po  czterech kolejkach 
angielskiej Premier League. Naj-
ciekawiej było w Liverpoolu, gdzie 
wicemistrz Anglii rozgromił AFC 
Bournemouth 9:0, odnosząc pierw-
sze zwycięstwo w tym sezonie. Było 
to wyrównanie rekordu Premier Le-
ague. Z kolei broniący tytułu Man-
chester City przegrywał u siebie 
z Crystal Palace 0:2, ale ostatecznie 
pokonał tego rywala 4:2. Hat-tric-
kiem popisał się sprowadzony tego 
lata z Borussii Dortmund Norweg 
Erling Haaland, który ma już sześć 
ligowych bramek w tym sezonie. 
W innych spotkaniach Chelsea, 
choć od 28. minuty grała w dzie-
siątkę, pokonała w Londynie Leice-
ster City 2:1, Brentford zremisował 
u siebie z Evertonem 1:1, a Manche-
ster United wygrał na wyjeździe 
z Southampton 1:0 (Jan Bednarek 
był rezerwowym gospodarzy). 
W niedzielę Aston Villa przegrała 
z West Hamem United 0:1 (w dru-
żynie gospodarzy całe spotkanie 
rozegrał obrońca reprezentacji Pol-
ski Matty Cash, w bramce zespołu 
gości występował Łukasz Fabiań-
ski), Wolverhampton Wanderers 
zremisowało z Newcastle United 
1:1, a Nottingham Forest przegrało 
z Tottenhamem Hotspur 0:2. W ta-
beli prowadzi Arsenal z 12 punkta-
mi, a kolejne miejsca zajmują ekipy 
z 10 „oczkami”: Manchester City, 
Tottenham i Brighton & Hove Al-
bion, wciąż bez leczącego poważną 
kontuzję kolana Jakuba Modera. 
W sobotę „Mewy” pokonały u sie-
bie Leeds United Mateusza Klicha 
1:0. 

▸ We  francuskiej Ligue 1 nie 
ma już zespołu bez straty punktu. 
Gromiące dotychczas rywali Paris 
Saint-Germain w 4. kolejce urato-
wało remis 1:1 z AS Monaco. Po 10 
punktów mają także Olympique 
Marsylia (3:0 na wyjeździe z OGC 
Nice) i „polskie” Lens (2:1 u siebie 
z Rennes). Do 88. minuty grał Prze-
mysław Frankowski, pozyskany 
latem z Zagłębia Lubin Łukasz Po-
ręba wciąż czeka na debiut na fran-
cuskich boiskach, a Adam Buksa, 
sprowadzony z MLS, leczy kontuzję. 
W pozostałych meczach Nantes po-
konało Toulouse 3:1, Stade Brestois 
przegrało z Montpellier 0:7, Lorient 
wygrało z Clermont (cały mecz Ma-
tuesza Wieteski) 2:1, Troyes zwy-
ciężyło Angers 3:1, Stade Reims 
zremisowało z Olympique’m Lyon 
1:1, Lille wygrało na wyjeździe z AC 
Ajaccio 3:1, a Auxerre pokonało 
Strasbourg 1:0.

▸ Sebastian Szymański strzelił 
gola w  sobotnim meczu czwartej 
kolejki holenderskiej ekstraklasy. 
Jego Feyenoord Rotterdam wygrał 
u siebie 4:0 z FC Emmen. To pierw-
szy gol reprezentanta Polski dla ho-
lenderskiego klubu, do którego 
dołączył w lipcu. Szymański jest 
wypożyczony z Dynama Moskwa. 
W pierwszej kolejce Eredivisie 
23-letni pomocnik zanotował dwie 
asysty w meczu z Vitesse.
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Warta wszystkie dziewięć punk-
tów w tym sezonie wywalczyła 
„w delegacji”.
W sobotę pierwszej porażki 
doznała prowadząca w tabeli 
Wisła Płock – w Łodzi pokonał 
ją Widzew 2:1. Już na początku 
meczu efektownym strzałem po-
pisał się Karol Danielak, a w 54. 
minucie prowadzenie pod-
wyższył Bartłomiej Pawłowski 
(czwarty gol w sezonie). Lidera 
stać było tylko na trafienie z rzu-
tu karnego Davo w doliczonym 
czasie gry. To szósta w sezonie 
bramka Hiszpana, który prowa-
dzi w klasyfikacji strzelców.
Widzew wywalczył komplet 
punktów przed własną publicz-
nością po raz pierwszy w tym 
sezonie. Zgromadził 10 punktów 
i jest siódmy. Wisła, mimo poraż-
ki, pozostała liderem, ale ma już 
tylko dwa punkty więcej od Le-
gii. Warszawski zespół w pią-
tek pokonał w Mielcu Stal 1:0 
po bramce wracającego do sto-
łecznego klubu Hiszpana Carli-
tosa.
W tej kolejce zwycięstwa odnie-
śli też pozostali beniaminkowie: 
Miedź Legnica – u siebie nad Le-
chią Gdańsk 2:1, choć od 31. mi-
nuty (od stanu 1:0) grała w dzie-
siątkę – oraz Korona Kielce, która 
pokonała w Radomiu Radomia-
ka 2:0. Dla kielczan było to dru-
gie wyjazdowe zwycięstwo 

w tym sezonie, a dla Radomiaka 
druga, w dodatku bardzo presti-
żowa, porażka na własnym sta-
dionie. Obydwa zespoły miały 
okazję zmierzyć się na najwyż-
szym poziomie rozgrywkowym 
po raz pierwszy w historii. 
W meczu otwierającym 7. kolej-
kę Górnik Zabrze zremisował 
w piątkowe popołudnie u siebie 
z Jagiellonią Białystok 1:1.
W środku tygodnia zespoły eks-
traklasy, z wyjątkiem kwartetu 
uczestniczącego w europejskich 
pucharach, który 31 sierpnia od-
rabia ligowe zaległości, czekają 
spotkania 1. rundy Pucharu Pol-
ski. ◘

Przełamanie mistrza
SIEDEM KOLEJEK CZEKAŁ MISTRZ POLSKI LECH POZNAŃ NA PIERWSZĄ WYGRANĄ W NOWYM 
SEZONIE PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY. W NIEDZIELĘ POKONAŁ PIASTA GLIWICE 1:0, ALE NIE 
OPUŚCIŁ STREFY SPADKOWEJ. PIERWSZEJ PORAŻKI DOZNAŁA ZA TO PROWADZĄCA WISŁA 

PŁOCK, KTÓRA W MECZU 7. KOLEJKI PRZEGRAŁA W SOBOTĘ W ŁODZI Z WIDZEWEM 1:2.

Pierwsza porażka lidera • Prestiżowa wygrana Korony • Dzień beniaminków

Fabian Piasecki (z prawej) otwiera worek z bramkami we Wrocławiu 

Lech co prawda pauzował 
dwukrotnie ze wzglę-
du na występy w euro-
pejskich pucharach – 

w czwartek awansował do fazy 
grupowej LK – ale we wcześniej-
szych czterech spotkaniach wy-
walczył tylko punkt.
W niedzielę w stolicy Wielkopol-
ski rywalizował ze zwycięskim 
w dwóch poprzednich kolejkach 
Piastem. Zwycięską bramkę 
zdobył w piątej minucie spotka-
nia Portugalczyk Afonso Sousa. 
To jego pierwsze trafienie w pol-
skiej lidze.
„Kolejorz” zajmuje trzecią pozy-
cję od końca i traci 12 punktów 
do prowadzącej Wisły Płock, któ-
ra rozegrała jednak o dwa spo-
tkania więcej.
Raków Częstochowa w czwartek 
musiał pogodzić się z odpadnię-
ciem w ostatniej rundzie elimi-
nacji Ligi Konferencji. To rozcza-
rowanie nie zachwiało jednak 
pewnością siebie częstochowian 
w krajowych rozgrywkach. Nie-
powodzenie powetowali sobie 
udanym meczem we Wrocła-
wiu, wygrywając ze Śląskiem 4:1 
po bramkach Fabiana Piaseckie-
go (13.), Ukraińca Władysława 
Koczerhina (47.), Bartosza Nowa-
ka (64.) i Mateusza Wdowiaka 
(80.). Gospodarzy stać było tylko 
na trafienie z rzutu karnego, wy-
korzystanego przez Erika Exposi-
to (58.).
Raków jest na piątym miejscu 
z 10 punktami, ale ma rozegra-
ne o dwa mecze mniej od trzech 
z czterech ekip, które go wyprze-
dzają: Wisły Płock – 16 pkt, Legii 
Warszawa – 14 oraz Radomiaka 
– 11. Trzecia Pogoń Szczecin (po-
konała w sobotę Zagłębie Lubin 
3:0) – 13 pkt – ma za sobą o jedno 
spotkanie więcej od częstocho-
wian.
Trwa słaba passa Cracovii. 
W poprzednich trzech kolejkach 
podopieczni trenera Jacka Zie-
lińskiego zdobyli tylko punkt, 
a w niedzielę nie powiększyli 
tego dorobku, bo przegrali u sie-
bie z Wartą Poznań 0:2. Obie 
bramki padły w końcówce, a ich 
strzelcami byli Adam Zrelak (87.) 
i Dawid Szymonowicz (90+5.).

TABELA EKSTRAKLASY
1. Wisła Płock   7  19-7  16 
2. Legia Warszawa  7  10-7  14 
3. Pogoń Szczecin  6  11-6  13 
4. Radomiak Radom  7  9-9  11 
5. Raków Częstochowa  5  10-6  10 
6. Cracovia Kraków  7  8-6   10 
7. Widzew Łódź   7  9-8  10 
8. Korona Kielce   7  8-7  10 
9. Stal Mielec   7  10-10  10 
10. Śląsk Wrocław  7  6-9  9 
    . Warta Poznań   7  6-9  9 
12. Górnik Zabrze   6  8-8  8 
13. Jagiellonia Białystok  7  8-9  8 
14. Zagłębie Lubin  7  3-7  8 
15. Piast Gliwice   6  5-6  6 
16. Lech Poznań   5  3-7  4 
17. Miedź Legnica   6  6-11  4 
18. Lechia Gdańsk  5  5-12  3 

WYNIKI MECZÓW 7. KOLEJKI PKO BP EKSTRAKLASY
Stal Mielec – Legia Warszawa 0:1 (0:0) 
Bramka: Carlitos (74).
Żółte kartki: Fryderyk Gerbowski – Bartosz Kapustka, 
Josue, Carlitos. Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). 
Widzów 6543.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:1) 
Bramki: Erik Janza (90) – Jesus Imaz (45+3). 
Żółte kartki: Rafał Janicki, Aleksander Paluszek, Mateusz 
Cholewiak, Dani  Pacheco – Jesus Imaz, Bojan Nastic, Bogdan 
Tiru. Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 12 649.

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk 2:1 (1:0) 
Bramki: Santiago Naveda (5), Luciano Narsingh (46) – 
Maciej Gajos (47-głową).
Żółte kartki: Levent Gulen, Olaf Kobacki – Kristers To-
bers, Ilkay Durmus, Dusan Kuciak. Czerwona kartka: 
Santiago Naveda (31-faul, Miedź). Sędzia: Wojciech Myć 
(Lublin). Widzów 4264.

Radomiak Radom – Korona Kielce 0:2 (0:1) 
Bramki: Bartosz Śpiączka (35-głową), Dawid Błanik (83).
Żółte kartki: Luis Machado – Jakub Łukowski, Miłosz 
Trojak, Dawid Błanik, Jewgienij Szykawka. Sędzia: Bartosz 
Frankowski (Toruń). Widzów 4470.

Widzew Łódź – Wisła Płock 2:1 (1:0) 
Bramki: Karol Danielak (5), Bartłomiej Pawłowski (54) – 
Davo (90+2-karny).
Żółte kartki: Martin Kreuzriegler, Marek Hanousek – 
Rafał Wolski, Damian Rasak. Sędzia: Paweł Raczkowski 
(Warszawa). Widzów 17 004.

Cracovia Kraków - Warta Poznań 0:2 (0:0) 
Bramki: Adam Zrelak (87-głową), Dawid Szymonowicz 
(90+5).

Żółte kartki: Michal Siplak, Jakub Jugas – Miłosz Szcze-
pański, Mateusz Kupczak. Sędzia: Łukasz Kuźma (Biały-
stok). Widzów 6548. 

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 3:0 (1:0) 
Bramki: Damian Dąbrowski (27), Kamil Grosicki (63), 
Pontus Almqvist (64).
Żółte kartki: Koki Hinokio, Tomasz Makowski (Zagłębie). 
Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów 9222.

Lech Poznań – Piast Gliwice 1:0 (1:0) 
Bramka: Afonso Sousa (5).
Żółte kartki: Afonso Sousa, Joel Pereira, Barry Douglas, 
Nika Kwekweskiri – Alexandros Katranis, Jakub Czer-
wiński, Grzegorz Tomasiewicz, Michael Ameyaw. Sędzia: 
Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 11 223.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa 1:4 (0:1) 
Bramki: Erik Exposito (58-karny) – Fabian Piasecki (13), 
Władysław Koczerhin (47), Bartosz Nowak (64), Mateusz 
Wdowiak (80).
Żółte kartki: Patrick Olsen, Dennis Jastrzembski, Javier 
Hyjek – Zoran Arsenic, Stratos Svarnas, Bogdan Racovi-
tan. Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 11 710.
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▸ Reprezentacja Polski (1546 pkt) 
wciąż zajmuje 26. miejsce w  ran-
kingu Międzynarodowej Federacji 
Piłkarskiej (FIFA). W czołówce też 
nie zaszły zmiany. Prowadzi Brazylia 
(1838 pkt), która wyprzedza rywala 
Biało-Vzerwonych z Ligi Narodów - 
Belgię (1822). Trzecia jest Argentyna 
(1771), przeciwnik Polski w grupie 
mundialu, czwarta Francja (1765), 
a piąta Anglia (1737). Rywalami Pol-
ski w tegorocznych MŚ w Katarze 
będą w grupie C - oprócz Argentyny 
- 12. w rankingu Meksyk (1650) i 53. 
Arabia Saudyjska (1436).

▸ Barcelona zremisowała na Camp 
Nou z  Manchesterem City 3:3 
w  towarzyskim meczu, z  którego 
dochód przeznaczony zostanie 
na  pomoc osobom cierpiącym 
na  ALS (stwardnienie zanikowe 
boczne). Robert Lewandowski był 
rezerwowym gospodarzy. Spotkanie 
na Camp Nou - jak ogłoszono na sta-
dionowym telebimie - obejrzało 91 
062 kibiców.

▸ Arkadiusz Milik jest już oficjalnie 
piłkarzem Juventusu Turyn. Włoski 
klub potwierdził wypożyczenie pol-
skiego piłkarza z Olympique Marsy-
lia z opcją wykupu. To powrót Milika 
do Włoch. Wcześniej, od 2016 roku, 
był zawodnikiem Napoli. W prze-
szłości występował w Rozwoju Ka-
towice, Górniku Zabrze, Bayerze 
Leverkusen, Augsburgu i Ajaksie 
Amsterdam. W reprezentacji Milik 
rozegrał dotychczas 62 mecze i strze-
lił 16 goli. 

▸ Pomocnik Kacper Kozłowski, 
najmłodszy uczestnik w  historii 
piłkarskich ME, został wypoży-
czony na sezon do holenderskiego 
Vitesse Arnhem z angielskiego Bri-
ghton. Urodzony w Koszalinie 18-la-
tek przeniósł się z Pogoni Szczecin 
do Brighton w styczniu 2022 roku, 
skąd od razu udał się na półroczne 
wypożyczenie do belgijskiego Royale 
Union Saint-Gilloise. Polski piłkarz 
zaliczył tam dziewięć oficjalnych 
występów, po czym wrócił do ekipy 
„Mew”, w której wciąż czeka na de-
biut w angielskiej ekstraklasie. Za-
wodnikiem Vitesse został także Bar-
tosz Białek. 20-letni napastnik został 
wypożyczony do klubu z Arnhem 
z VfL Wolfsburg do końca sezonu.

▸ Lech Poznań wypożyczył do koń-
ca sezonu z  Rangers FC, Mate-
usza Żukowskiego. Poznański klub 
w umowie wypożyczenia zagwa-
rantował sobie też prawo ewentual-
nego pierwokupu piłkarza. 20-letni 
obrońca nie mógł sobie wywalczyć 
w Szkocji miejsca w pierwszym skła-
dzie Rangers, gdzie przeszedł z Le-
chii Gdańsk zimą tego roku.

▸ Damian Kądzior na  dłużej zwią-
zał się z  Piastem Gliwice. 30-letni 
pomocnik podpisał umowę, która 
ma obowiązywać do 30 czerwca 
2025 roku.

▸ Drużyny zajmujące przed week-
endem trzy czołowe miejsca do-
znały wyjazdowych porażek w  8. 
kolejce 1. ligi. Prowadząca w ta-
beli Wisła Kraków uległa w piątek 
Chrobremu Głogów 1:2, w sobotę 
ŁKS Łódź przegrał z Chojniczanką 
0:1, a Bruk-Bet Termalica z Ruchem 
Chorzów 1:2. W innym piątkowym 
spotkaniu tej serii gier Puszcza Nie-
połomice bezbramkowo zremisowa-
ła z Zagłębiem Sosnowiec. Zwraca 
uwagę pierwsze w sezonie zwycię-
stwo Górnika Łęczna. Spadkowicz 
z ekstraklasy pokonał u siebie Odrę 
Opole 4:1 i awansował na 16. miejsce 
(6 pkt). W niedzielę GKS Tychy zre-
misował z Resovią 1:1, GKS Katowice 
przegrał z Arką Gdynia 0:1, a Skra 
Częstochowa zremisowała bezbram-
kowo z Sandecją Nowy Sącz. W tabe-
li lider z Krakowa (16 pkt) ma jeden 
punkt przewagi nad nowym wice-
liderem Ruchem oraz trzecim ŁKS. 
Po 14 pkt zgromadziły Bruk-Bet Ter-
malica i Puszcza.

W SAMO OKIENKO
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Alexia Putellas (z lewej) i Karim Benzema zostali uznani najlepszymi piłkarzem i piłkarką minionego 
sezonu w Europie

roku do lipca, kiedy przeniósł się 
do „Dumy Katalonii”. Z Niemiec 
odszedł jako wicelider klasyfika-
cji wszech czasów pod względem 
liczby goli w ekstraklasie i w bar-
wach monachijskiego klubu licząc 
wszystkie rozgrywki.
Niedawno Lewandowski w wywia-
dzie dla „Sport Bild” powiedział, 
że nie chciałby trafić na swój były 
klub. „To byłoby dziwne uczucie, 
komiczne wręcz. Myślę, że za wcze-
śnie, żeby zagrać przeciw Bayerno-
wi. Dlatego moje życzenie brzmi: 
‚ominąć kulkę z Bayernem’” – za-
znaczył.
Ostatnie mecze z monachijczyka-
mi były dla „Dumy Katalonii” wy-
jątkowo trudne. W fazie grupowej 
Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 
Katalończycy przegrali dwukrot-
nie po 0:3 (Lewandowski zdobył 
dwa gole w pierwszym z meczów), 
a jeszcze gorzej było w ćwierćfina-
le tych rozgrywek w 2020 roku, 
gdy Bawarczycy zwyciężyli 8:2 
(jedna bramka Polaka).

Broniący trofeum Real Madryt 
trafił do grupy F wraz z RB Lipsk, 
Szachtarem Donieck i  Celti-
kiem Glasgow. Te ekipy wystąpią 
w Warszawie, bo właśnie na stadio-
nie Legii w roli gospodarza wystę-
pować będzie ukraiński klub, który 
nie może gościć rywali w ojczyźnie 
ze względu na trwającą tam wojnę 
z Rosją.
Kwalifikacje rozgrywało w Polsce 
Dynamo Kijów (w Łodzi na stadio-
nie ŁKS), ale w ostatniej rundzie 
uległo wyraźnie Benfice Lizbona – 
0:2 i 0:3.
Trudne zadanie czekać będzie 
bramkarza Juventusu Turyn Woj-
ciecha Szczęsnego, do którego 
dołączył inny reprezentant Pol-
ski – napastnik Arkadiusz Milik. 
„Stara Dama” zagra w grupie H 
z „gwiezdnym” tercetem z Paris 
Saint-Germain: Argentyńczykiem 
Lionelem Messim, Brazylijczykiem 

Neymarem i Francuzem Kylianem 
Mbappe. W tej grupie znalazły się 
też Benfica Lizbona i Maccabi Hajfa.
W kadrach 32 zespołów, które 
będą od 6-7 września rywalizować 
w fazie grupowej LM, jest też kilka 
innych polskich nazwisk. W grupie 
A zapewne regularnie występo-
wać będzie pomocnik Napoli Piotr 
Zieliński, a jego zespół zmierzy się 
z Ajaxem Amsterdam, Liverpoolem 
i Rangers FC. Rezerwowym bram-
karzem włoskiego klubu może być 
Hubert Idasiak.
W grupie E w barwach FC Sal-
zburg szansę gry może otrzymać 
Kamil Piątkowski. Do Austrii przy-
jadą Chelsea Londyn, AC Milan 
i Dinamo Zagrzeb. Z kolei FC Ko-
penhaga, z bramkarzem Kamilem 
Grabarą, trafiła do trudnej grupy G 
z Manchesterem City, Sevillą i Bo-
russią Dortmund.

Faza grupowa LM zakończy już 
1-2 listopada (z uwagi na mundial 
w  Katarze). Drużyny, które zajmą 
pierwsze i drugie miejsce w każ-
dej z grup awansują do 1/8 finału. 
Zespoły z trzecich pozycji „spadną” 
do fazy pucharowej Ligi Europy, 
w której o wstęp do 1/8 finału za-
grają z ekipami z drugich miejsc 
fazy grupowej LE. Losowanie par 
1/8 finału – 7 listopada.
Finał odbędzie się 10 czerwca 2023 
roku w Stambule.

W  czwartkowy wieczór na  gali 
w  Stambule przyznano też kilka 

indywidualnych nagród Europej-
skiej Unii Piłkarskiej. Francuz Ka-
rim Benzema z Realu Madryt wśród 
mężczyzn i Hiszpanka Alexia Pu-
tellas z FC Barcelona wśród kobiet 
zostali uznani najlepszymi piłka-
rzem i piłkarką minionego sezonu 
w Europie. Benzema był głównym 
architektem już 14. w historii, co jest 
rekordem, triumfu w LM Realu, 
a także królem strzelców, który 10 
z 15 goli uzyskał w fazie pucharowej. 
Podobnymi osiągnięciami 34-letni 
Francuz mógł się pochwalić w lidze 
hiszpańskiej. Z kolei 28-letnia Putel-
las to finalistka i najskuteczniejsza 
zawodniczka Champions League 
w sezonie 2021/22 z 11 golami. 
Do niej wyróżnienie UEFA trafiło 
drugi rok z rzędu. 
Nagrodę dla najlepszej trenerki 
roku otrzymała Holenderka Sari-
na Wiegman, która poprowadzi-
ła kobiecą reprezentację Anglii 
do triumfu w mistrzostwach Euro-
py. Za najlepszego szkoleniowca 
uznano Włocha Carlo Ancelottiego, 
który w maju po raz czwarty się-
gnął po Puchar Europy (po raz dru-
gi z „Królewskimi”) i jest pod tym 
względem rekordzistą.
Specjalne wyróżnienie prezydenta 
UEFA, które Słoweniec Aleksander 
Ceferin wręczył osobiście, otrzy-
mał były włoski trener Arrigo Sac-
chi, zdobywca m.in. Pucharu Euro-
py z AC Milan w 1989 i 1990 roku 
oraz srebrnego medalu mistrzostw 
świata z reprezentacją Włoch 
w 1994. ◘

Korona dla Putellas i Benzemy
BAYERN MONACHIUM I BARCELONA – BYŁY I OBECNY KLUB ROBERTA LEWANDOWSKIEGO – ZNALAZŁY SIĘ W TEJ SAMEJ GRUPIE 

(C) PIŁKARSKIEJ LIGI MISTRZÓW. RYWALIZOWAĆ W NIEJ BĘDĄ RÓWNIEŻ Z INTEREM MEDIOLAN 
ORAZ VIKTORIĄ PILZNO. LOSOWANIE ODBYŁO SIĘ W CZWARTEK W STAMBULE, A W FAZIE GRUPOWEJ ZAGRAJĄ 

PRZEDSTAWICIELE 15 EUROPEJSKICH LIG.

Lewandowski przeciwko Bayernowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów • Real Madryt w... Warszawie

W ubiegłym tygodniu 
wyłoniono sześciu 
ostatnich uczestni-
ków Ligi Mistrzów, 

którzy dołączyli do  26 zespołów 
pewnych udziału w  fazie grupo-
wej. W środę awans z eliminacji 
wywalczyły Rangers FC, FC Ko-
penhaga i Dinamo Zagrzeb, a dzień 
wcześniej Benfica Lizbona, Viktoria 
Pilzno i Maccabi Hajfa. 
Zespół z Izraela w decydującej 
rundzie okazał się lepszy w starciu 
z Crveną Zvezdą Belgrad. U siebie 
zwyciężył 3:2, a w Serbii zremiso-
wał 2:2 dzięki... samobójczej bram-
ce Milana Pavkova w 90. minucie.
Z kolei Rangers po remisie 2:2 
na Ibrox, w rewanżu (sędzią głów-
nym był Szymon Marciniak) po-
konali w Eindhoven 1:0 miejscowe 
PSV i po 12 latach wrócili do Cham-
pions League.
Dinamo Zagrzeb już w pierwszej 
połowie odrobiło na własnym sta-
dionie straty z pierwszego meczu 
(0:1). Po golach Miroslava Orsicia 
i Bruno Petkovicia mistrzowie Chor-
wacji prowadzili z Bodoe/Glimt 2:0. 
W drugiej połowie Albert Gronbaek 
zdobył bramkę na 2:1 i doprowadził 
do dogrywki. W 117. minucie gola 
na 3:1 strzelił Josip Drmic, a na 4:1 
podwyższył Petar Bockaj.
W rewanżowym meczu Trabzons-
poru z Kopenhagą nie padły bram-
ki, więc mistrzowie Danii wygrali 
dwumecz 2:1.
W gronie 32 uczestników fazy gru-
powej najwięcej, bo aż pięć klu-
bów, mają Niemcy. Dzięki wysokiej 
pozycji w rankingu UEFA mogą 
wystawić cztery najlepsze zespoły 
z poprzedniego sezonu Bundesli-
gi – są to Bayern Monachium, Bo-
russia Dortmund, RB Lipsk i Bayer 
Leverkusen. Natomiast Eintracht 
Frankfurt wywalczył prawo wystę-
pu w LM dzięki triumfowi w majo-
wym finale Ligi Europy.

Uczestniczące w tej edycji Cham-
pions League zespoły zostały 
przed losowaniem podzielone 
na  cztery koszyki. W pierwszym 
znalazły się: broniący trofeum Real 
Madryt, triumfator Ligi Europy Ein-
tracht Frankfurt oraz mistrzowie 
Anglii, Włoch, Niemiec, Francji, Por-
tugalii i Holandii (Manchester City, 
AC Milan, Bayern Monachium, Pa-
ris Saint-Germain, FC Porto i Ajax 
Amsterdam). Pozostałe koszyki 
utworzono na podstawie klubowe-
go rankingu UEFA.

Los okazał się przekorny dla Bar-
celony i  Lewandowskiego, któ-
rym „sprezentował” Bayern Mo-
nachium. Kapitan reprezentacji 
Polski bronił barw Bayernu od 2014 

LIGA MISTRZÓW 2022/23
Podział na grupy:
Grupa A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Heart of Midlothian FC, RFS Ryga 
Grupa A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Rangers FC
Grupa B: FC Porto, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Club Brugge
Grupa C: Bayern Monachium, Barcelona, Inter Mediolan, Viktoria Pilzno
Grupa D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Olympique Marsylia
Grupa E: AC Milan, Chelsea Londyn, FC Salzburg, Dinamo Zagrzeb
Grupa F: Real Madryt, RB Lipsk, Szachtar Donieck, Celtic Glasgow
Grupa G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhaga
Grupa H: Paris Saint-Germain, Juventus Turyn, Benfica Lizbona, Maccabi Hajfa

ELIMINACJE LIGI MISTRZÓW
Wyniki rewanżowych meczów 
4. rundy (gwiazdka - awans):

*Viktoria Pilzno - Karabach Agdam 2:1 (0:1); 
pierwszy mecz 0:0
Crvena Zvezda Belgrad - *Maccabi Hajfa 2:2 (2:1); 
2:3
*Benfica Lizbona - Dynamo Kijów 3:0 (3:0); 2:0
Dinamo Zagrzeb* - Bodoe/Glimt 4:1 po dogrywce 
(2:1, 2:0); 0:1
Trabzonspor - FC Kopenhaga* 0:0 (0:0); 1:2
PSV Eindhoven - Rangers FC* 0:1 (0:0); 2:2
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Matthew Andersonowi i jego kolegom trudno było się przebić przez 
blok Polaków. W akcji Mateusz Bieniek (z lewej) i Kamil Semeniuk

PRZEGLĄD REZERW 
Z MEKSYKIEM

Po piątkowej wygranej Biało-
-Czerwonych z Bułgarią 3:0 chyba 
nikt z kibiców, szczelnie wypeł-
niających widownię Spodka, nie 
dopuszczał do siebie myśli o ja-
kichkolwiek „problemach” pod-
opiecznych trenera Nikoli Grbicia 
z Meksykanami. Goście w swoim 
pierwszym występie w Katowi-
cach ulegli drużynie USA 0:3, 
a w niedzielę równie łatwo prze-
grali z Biało-Czerwonymi 0:3 (17:25, 
14:25, 19:25).
Ogłuszający doping dla gospoda-
rzy na pewno nie pomagał rywa-
lom. Tym niemniej, to oni prowa-
dzili na początku spotkania 3:1, 
6:4. Polacy długo się „rozpędzali”, 
ale kiedy po silnym ataku Bartosza 
Kurka wypracowali trzypunktową 
przewagę (16:13), nie pozwolili już 
na wiele Meksykanom.
W drugiej części drużyna Grbicia 
zagrała w zmienionym składzie, 
co nie przeszkodziło jej w rozgro-
mieniu przeciwników. Goście mieli 
problem ze sforsowaniem bloku, 
do tego Polacy dołożyli skuteczną 
grę obronną. W efekcie przy sta-
nie 20:10 ich rezerwowi (po raz 
pierwszy na parkiecie pojawili się 
Jakub Popiwczak, Tomasz Fornal, 
Karol Kłos, Mateusz Poręba) mogli 
sobie już pozwolić na delikatny po-
kaz umiejętności tanecznych obok 
boiska.
Po zmianie stron Meksykanie po-

walczyli o przedłużenie meczu. 
Prowadzili minimalnie na począt-
ku, potem musieli już „gonić” wy-
nik. Bez sukcesu. Przegrali z obroń-
cami tytułu mistrzowskiego 0:3.
To był szósty mecz turnieju roze-
grany w Katowicach. Wszystkie 
skończyły wynikami „do zera”, 
bo i Amerykanie odprawili Bułga-
rów 3:0 (25:20, 25:23, 26:24).

CIOS ZA CIOS 
Z AMERYKANAMI

Stawką wtorkowego meczu z Ame-
rykanami było pierwsze miejsce 
w grupie. W mediach trwały spe-
kulacje, czy porażka w tym starciu 
nie byłaby… korzystniejsza z punk-
tu widzenia późniejszej rywaliza-
cji. Zawiłości regulaminowe „roz-
gryzali” też kibice przed wejściem 
do hali. Stanowczy odpór takim 
dywagacjom dali polscy siatkarze, 
wygrywając 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 
25:21).
Obie drużyny w katowickim 
Spodku ograły wcześniej do zera 
Bułgarię i Meksyk. Dla Polaków 
wtorkowy mecz był okazją do re-
wanżu za lipcową porażkę 0:3 
w półfinale Ligi Narodów. Wtedy 
w zespole ze Stanów Zjednoczo-
nych nie występował wieloletni 
lider kadry, atakujący Matthew 
Anderson, który dołączył do dru-
żyny dopiero przed mistrzostwami 
świata. 
We wtorek zabrakło za to w skła-
dzie ekipy USA podstawowego 

rozgrywającego i kapitana Micaha 
Christensona, który poza boiskiem 
kończył spotkanie z Bułgarią. 
Usiadł z tabletem w rękach obok 
sztabu szkoleniowego (formalnie 
jako drugi libero), a przy siatce za-
stąpił go Joshua Tuaniga.
Grbić postawił na żelazną „dzie-
siątkę”: Marcin Janusz, Bartosz 
Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub 
Kochanowski, Kamil Semeniuk, 
Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski 
(libero) oraz Grzegorz Łomacz, 
Bartosz Fornal, Łukasz Kaczmarek.
Kibice gospodarzy, w tym m.in. 
obecni na trybunach utytułowani 
polscy sportowcy Kamil Stoch i Pa-
weł Fajdek, dawali upust wielkiej 
radości, kiedy na początku meczu 
Biało-Czerwoni po „kiwce” Śliwki 
prowadzili 7:3, a trener rywali John 
Speraw poprosił o przerwę. Jego 
drużyna spokojnie zdobywała ko-
lejne punkty i potem najczęściej 
na tablicy wyników widniał re-
mis. Ostatni raz przy stanie 23:23, 
a po chwili z wygranego seta cie-
szyli się przyjezdni.
Na emocje nie można było narze-
kać też w drugiej części. Siatkarze 
Nikoli Grbicia długo nie potrafili 
„odskoczyć” rywalom, którzy niwe-
lowali ich prowadzenie. Dopiero 
od remisu 19:19 Polacy, dzięki agre-
sywnej zagrywce, zdobyli cztery 
punkty z rzędu i tym razem już nie 
pozwolili się dogonić.
Po zmianie stron gospodarze po-
zostali w natarciu. Po silnym ata-
ku Kurka prowadzili 18:12, seta 
skończył lekkim zagraniem For-
nal. Szkoleniowiec gości patrząc 
na ostatnie akcje spokojnie robił 
notatki stojąc przy linii bocznej.
Czwarta partia przyniosła wyrów-
naną walkę „cios za cios”. Zespół 
USA nie rezygnował z walki o prze-
dłużenia spotkania, mimo ogrom-
nego dopingu dla gospodarzy 
ze strony zgromadzonych w hali 
kibiców. W końcówce Polacy za-
chowali więcej spokoju. Rywale 
się mylili, sprawiali wrażenie zde-
nerwowanych, ich trener zobaczył 
żółtą kartkę za dyskusję z sędzią 
przy wyniku 20:17. Mecz skończył 
atakiem Fornal.
W drugim wtorkowym spotka-
niu w katowickim Spodku dużą 
niespodziankę sprawili Meksyka-
nie, wygrywając z Bułgarami 3:2 
(20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16) 
i zapewniając sobie trzecie miejsce 
w grupie.

Z JEDYNKĄ 
W FAZIE PUCHAROWEJ

W trwającej sześć dni – w Lubla-
nie i Katowicach – fazie grupowej 
każdy z 24 uczestników mundialu 
rozegra po trzy spotkania. Po dwie 
czołowe drużyny z  każdej grupy 
awansują do  1/8 finału, a  stawkę 
tego etapu, kończącego się w śro-
dę, uzupełnią cztery kolejne z naj-
lepszym bilansem spośród tych, 
które zajęły trzecie lokaty. 
Do wtorku awans do  fazy pucha-
rowej zapewniły sobie, oprócz 
Polski i USA, reprezentacje Serbii, 
Brazylii (w  inauguracyjnym me-
czu z Kubą trzykrotni mistrzowie 

Czas na fazę pucharową
TRZY MECZE, TRZY ZWYCIĘSTWA. REPREZENTACJA POLSKI SIATKARZY Z KOMPLETEM PUNKTÓW I TYLKO JEDNYM STRACONYM 

SETEM ZAKOŃCZYŁA ZMAGANIA W FAZIE GRUPOWEJ MISTRZOSTW ŚWIATA W KATOWICACH. TERAZ BIAŁO-CZERWONI MUSZĄ CZEKAĆ 
NA ROZSTRZYGNIĘCIA W INNYCH GRUPACH, KTÓRE WYŁONIĄ PRZECIWNIKÓW W 1/8 FINAŁU.

Komplet zwycięstw polskich siatkarzy w fazie grupowej mistrzostw świata w Katowicach

3:0 Z BUŁGARAMI 
NA DOBRY POCZĄTEK

Polscy siatkarze, którzy wygrali 
dwie ostatnie edycje mistrzostw 
świata, potwierdzili, że są jednymi 
z faworytów także tegorocznego 
czempionatu. Potrzebowali nie-
spełna półtorej godziny, by bez 
większych problemów i bez stra-
ty seta wygrać na dobry począ-
tek z Bułgarami 3:0 (25:12, 25:20, 
25:20). 
Bilety na grupowe mecze bronią-
cych tytułu mistrzowskiego Biało-
-Czerwonych zostały wyprzedane, 
toteż widownia w piątkowy wie-
czór pękała w szwach. Już w prze-
rwie między meczami w antresoli 
Spodka kłębił się tłum. Kibice ko-
rzystali ze stoisk gastronomicz-
nych, kupowali turniejowe pamiąt-
ki, robili sobie zdjęcia z pucharem 
dla mistrzów świata, grali piłką 
do siatkówki w „kręgle”, których 
rolę pełniły duże butelki z wodą 
mineralną. Czuć było atmosferę 
wielkiego sportowego wydarzenia.
Wychodzący na rozgrzewkę siat-
karze zostali owacyjnie przyjęci. 
Na trybunach dominowali polscy 
kibice, ale zasiadła tam również 
barwna grupa sympatyków zespo-
łu gości.
Drużyna trenera Nikoli Grbicia 
w składzie: Marcin Janusz, Bartosz 
Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub 
Kochanowski, Kamil Semeniuk, 
Mateusz Bieniek - Paweł Zatorski 
(libero) oraz Łukasz Kaczmarek, 
Grzegorz Łomacz, Bartosz Kwolek 
do walki o trzecie z rzędu złoto MŚ 
przystąpiła po serii czterech wy-
granych sparingów bez straty seta. 
Porażki polscy kibice chyba nie 
brali pod uwagę. Zanim mogli się 
skupić na sportowych emocjach, 
obejrzeli króciutką ceremonię 
otwarcia turnieju.
W pierwszym secie Bułgarzy mie-
li problem z polskim blokiem, za-
grywką i atakiem. Efekt był łatwy 
do przewidzenia. Gospodarze bły-
skawicznie powiększali przewagę. 
Przy stanie 20:8 losy tej części zo-
stały rozstrzygnięte, ku ogromnej 
radości miejscowych kibiców, oglą-
dających ostatnie akcje na stojąco.
Druga odsłona była bardziej wy-
równana. Goście po autowym 
ataku Bartosza Kurka prowadzili 
12:10. W tym momencie, na krótko, 
z dopingiem przebili się bułgarscy 
kibice, a trener Polaków poprosił 
o przerwę. Najwyraźniej pomogła, 
bo jego podopieczni odzyskali pro-
wadzenie i już go nie oddali.
Bułgarzy w trzecim secie popra-
wili zagrywkę i grę w obronie. 
Przegrywali co prawda 3:7, ale po-
trafili odrobić straty i wyjść na pro-
wadzenie 10:9. Sytuacja błyska-
wicznie się zmieniła po czterech 
„asach” Kamila Semeniuka (14:10 
dla Polski). Goście nie odpuszczali. 
Swetoslaw Iwanow zagrywką do-
prowadził do remisu po 15. Walka 
o każdy punkt toczyła się do koń-
ca, jednak Bułgarzy nie zdołali 
przedłużyć spotkania.
Wcześniej w „polskiej” grupie 
Amerykanie wygrali z Meksyka-
nami 3:0 (25:18, 25:20, 25:12).

świata przegrali dwa pierwsze 
sety, piąty rozstrzygnęli 18:16, 
a  decydujący punkt dla  Brazylii 
uzyskał Joandry Leal, z pochodze-
nia... Kubańczyk), Japonii, Francji, 
Słowenii, Holandii i Iranu.
W  1/8 finału (początek 3 wrze-
śnia) organizatorzy turnieju, czyli 
Polska oraz Słowenia, będą roz-
stawieni z  jedynką i  dwójką. Ten 
etap rywalizacji zakończy się 6 
września. Zwycięzcy awansują 
do  ćwierćfinałów, które zostaną 
rozegrane 7 i 8 września w Gliwi-
cach i  Lublanie. 10 września od-
będą się półfinały, a mistrz świata 
wyłoniony zostanie w niedzielę 11 
września w katowickim Spodku..
W  sumie zamiast pierwotnie pla-
nowanych 70 spotkań odbędą się 
52. W  drodze do  triumfu trzeba 
będzie rozegrać siedem meczów, 
jak m.in. w  piłkarskim mundialu 
czy wielkoszlemowych turniejach 
tenisowych. ◘

MŚ 2022 W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
FAZA GRUPOWA
Grupa A (Katowice)
Tunezja - Portoryko 3:0 (25:19, 25:17, 25:20) 
Serbia - Ukraina 3:0 (28:26, 25:21, 25:20) 
Serbia - Portoryko 3:0 (26:24, 25:21, 25:16)
Ukraina - Tunezja 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
1. Serbia  2  6-0  6 
2. Tunezja  2  3-3  3 
3. Ukraina  2  3-3  3 
4. Portoryko  2  0-6  0

grupa B (Lublana)
Brazylia - Kuba 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16)
Japonia - Katar 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)
Kuba - Katar 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19)
Brazylia - Japonia 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)
Brazylia - Katar 3:0 (25:13, 25:23, 26:24)
Japonia - Kuba 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19)
1. Brazylia  3  9-2  8 
2. Japonia  3  6-4  6 
3. Kuba  3  6-7  4 
4. Katar  3  1-9  0

grupa C (Katowice)
USA - Meksyk 3:0 (25:18, 25:20, 25:12)
Polska - Bułgaria 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)
USA - Bułgaria 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)
Polska - Meksyk 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)
Meksyk - Bułgaria 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16)
Polska - USA 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21)
1. Polska  3  9-1  9 
2. USA  3  7-3  6 
3. Meksyk  3  3-8  2 
4. Bułgaria  3  2-9  1 

grupa D (Lublana)
Francja - Niemcy 3:0 (25:22, 28:26, 26:14)
Słowenia - Kamerun 3:0 (25:19, 25:23, 25:21)
Niemcy - Kamerun 3:0 (30:28, 25:14, 25:19)
Francja - Słowenia 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 34:32, 15:7)
Francja - Kamerun 3:0 (25:19, 25:19, 25:22)
Słowenia - Niemcy 3:0 (25:16, 25:22, 25:17)
1. Francja  3  9-2  8 
2. Słowenia  3  8-3  7 
3. Niemcy  3  3-6  3 
4. Kamerun  3  0-9  0 

Grupa E (Lublana)
Turcja - Chiny 3:0 (25:15, 25:19, 25:14) 
Włochy - Kanada 3:0 (25:13, 25:18, 39:37)
Kanada - Chiny  3:0 (25:23, 25:21, 25:23)
Włochy - Turcja 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)
1. Włochy  2  6-0  6 
2. Turcja  2  3-3  3 
3. Kanada  2  3-3  3 
4. Chiny  2  0-6  0 

Grupa F (Lublana)
Holandia - Egipt 3:0 (25:17, 25:22, 25:16)
Argentyna - Iran 2:3 (25:22, 28:30, 18:25, 34:32, 19:21)
Holandia - Argentyna 3:2 (28:30, 20:25, 25:21, 27:25, 15:9) 
Iran - Egipt 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24)
1. Holandia  2  6-2  5 
2. Iran  2  6-3  5 
3. Argentyna  2  4-6  2 
4. Egipt  2  1-6  0
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JEDEN SET MAJCHRZAKA
Jako pierwszy z Polaków odpadł 
Kamil Majchrzak. W poniedziałek 
polski tenisista przegrał w nowojor-
skiej imprezie z Chilijczykiem Ale-
jandro Tabilo 1:6, 4:6, 7:6 (7-3), 1:6.
W światowym rankingu 26-letni 
piotrkowianin zajmuje 90. miejsce, 
a rok młodszy Tabilo 71. Wcześniej 
ze sobą nie grali.
W 2019 roku Majchrzak zadebiuto-
wał w głównej drabince US Open 
i wówczas niespodziewanie dotarł 
do trzeciej rundy. Później jednak 
na kortach Flushing Meadows ni-
gdy nie wygrał meczu otwarcia.
Jego tegoroczna przygoda wyglą-
dała niemal dokładnie tak samo, 
jak rok temu, gdy uległ Finowi 
Emilowi Ruusuvuoriemu. Ponow-
nie po dwóch przegranych setach 
wygrał trzecią partię, a także po-
nownie w czwartej praktycznie 
nie nawiązał walki i pożegnał się 
z turniejem.
Tabilo, który debiutuje w zasad-
niczej części zmagań nowojor-
skiej imprezy, był od niego lepszy 
w każdym elemencie tenisowego 
rzemiosła. Majchrzak zanotował 34 
zagrania wygrywające, a rywal 47. 
Popełnił 36 niewymuszonych błę-
dów wobec 26 Chilijczyka, który 
również miał więcej asów serwiso-
wych (14-10 w tym elemencie).

SERENA GRA DALEJ
Na pozostałych kortach nie bra-
kowało niespodzianek. Z turnie-
jem pożegnali się bowiem, oprócz 
wspomnianej Halep, m.in. Grek 
Stefanos Tsitsipas (4) i Rosjanka 
Daria Kasatkina (10).
Tsitsipas przegrał z Kolumbijczy-
kiem Danielem Galanem 0:6, 1:6, 
6:3, 5:7. Odpadli też Amerykanin 
Taylor Fritz, którego wyeliminował 
rodak Brandon Holt 6:7 (3-7), 7:6 
(7-1), 6:3, 6:4, Hiszpan Roberto Bau-
tista Agut (16) po porażce z Ame-
rykaninem Jeffreyem Johnem 
Wolfem, Szwajcar Stanislas Waw-
rinka, który poddał po drugim 
secie mecz ze „szczęśliwym prze-
granym” z kwalifikacji Francuzem 
Corentinem Moutetem, oraz Au-
striak Dominic Thiem po przegra-
nej 5:7, 1:6, 7:5, 3:6 z rozstawionym 
z nr. 12 Hiszpanem Pablo Carreno 
Bustą.

Nie ma już w turnieju singla także 
Kasatkiny, która uległa Brytyjce 
Harriet Dart 6:7 (8-10), 6:1, 3:6, oraz 
Kazaszki Jeleny Rybakiny, tego-
rocznej triumfatorki Wimbledonu, 
która przegrała ze znacznie niżej 
notowaną Francuzką Clarą Burel 
(WTA 131) 4:6, 4:6.
Za to pierwszą rundę przeszła Se-
rena Williams, która najprawdo-
podobniej występem w Nowym 
Jorku chce zakończyć karierę. 
Amerykanka pokonała 6:3, 6:3 
Dankę Kovinic z Czarnogóry. 
Występ 23-krotnej triumfatorki 
imprez tej rangi i przez to najbar-
dziej utytułowanej tenisistki w hi-
storii był kulminacyjnym punktem 
pierwszego dnia zmagań w Naro-
dowym Centrum Tenisa im. Billie 
Jaen King. Uwaga ponad 23 tys. 
kibiców na korcie im. Arthura 
Ashe’a, największej arenie kom-
pleksu, zwrócona była tylko na nią. 
Prawie 41-letnia zawodniczka 
nie zawiodła i cała otoczka, która 
miała być ostatecznym hołdem fa-
nów i pożegnaniem odchodzącej 
gwiazdy okazała się przedwcze-
sna. Ten sukces też miał wymiar 
historyczny, bo Williams wygry-
wała z rywalkami z 48 różnych 
krajów świata, ale do poniedziałku 
nie było w tym zestawieniu Czar-
nogóry.
W amerykańskich mediach szero-
ko komentowane jest zwycięstwo 
Williams, która – jak podkreślili 
organizatorzy US Open – została 
dopiero czwartą tenisistką w Erze 
Open, trwającej od 1968 roku, które 
wygrały mecze w czterech różnych 
dekadach swojego życia. Wcześniej 
dokonały tego pochodząca z Czech 
Amerykanka Martina Navratilova, 
Japonka Kimiko Date i... starsza sio-
stra Sereny – Venus.
W środę na drodze zwyciężczyni 
73 zawodowych turniejów stanie 
druga obecnie rakieta globu - Es-
tonka Anett Kontaveit. 

Z ostatniej chwili:
Rozstawiony z numerem ósmym 
Hubert Hurkacz awansował 
do drugiej rundy US Open, wygry-
wając z 41, w światowym rankingu 
Niemcem Oscarem Otte 6:4, 6:2, 
6:4. To było ich drugie spotkanie 
i druga wygrana Hurkacza. ◘
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Iga Świątek, która po raz pierwszy gra w Nowym Jorku z najwyższym 
rankingiem, była pod wrażeniem wsparcia, które otrzymała od 
polskich fanów na Louis Armstrong Stadium

Występ Sereny Williams był kulminacyjnym punktem pierwszego dnia 
zmagań w Narodowym Centrum Tenisa im. Billie Jean King

W światowym rankingu Linette 
zajmuje 73. miejsce. Z Pliskovą mie-
rzyła się już po raz ósmy i doznała 
siódmej porażki. Jedyne zwycię-
stwo odniosła 10 lat temu.
30-letnia poznanianka swojej ró-
wieśniczce uległa po ponad dwu-
ipółgodzinnym boju, ale początek 
spotkania nie zapowiadał wyrów-
nanej walki. W pierwszym secie 
była liderka światowego rankingu 
szybko przejęła inicjatywę i gładko 
go wygrała.
W drugim natomiast obie tenisistki 
długo utrzymywały swoje podanie. 
Tak było do stanu 5:4 dla Linette. 
Chwilę później Polka niespodzie-
wanie przełamała rywalkę i wy-
równała wynik meczu.
Mnóstwo emocji było w trzeciej 
partii, w której Linette prowadziła 
już 4:1. Ostatecznie jednak o losach 
meczu zadecydował tie-break. Le-
piej zaczęła go Pliskova, po paru 
minutach prowadziła w nim 7-2. 
Linette poderwała się do walki 
i zdobyła sześć punktów z rzędu. 
Do wygrania meczu brakowało jej 
jeszcze tylko dwóch.
Faworyzowana Czeszka przezwy-
ciężyła jednak chwilę słabości. Wy-
grała trzy kolejne punkty i awanso-
wała do drugiej rundy. Jej kolejną 
rywalką będzie rodaczka Marie 
Bouzkova.
„Bardzo żałuję tej końcówki. Przy 
1-6 czułam złość, bo wiedziałam, 
że utrudniłam sobie życie. Sta-
rałam się odepchnąć od siebie 
te myśli i skupić na każdej na-
stępnej piłce. I to mi się udało. 
Byłam w całkiem fajnej pozycji. 
Ale potem zagrałam trochę zbyt 
defensywnie przy kolejnych 
dwóch piłkach i to zadecydowało 
o mojej porażce” – podsumowała 
Linette, która po raz ósmy wystą-
piła w zasadniczej części zmagań 
na kortach Flushing Meadows. Jej 
najlepszym wynikiem pozostaje 
3. runda, w której dotarła w 2020 
roku. 
Teraz przyjdzie jej stanąć w szran-
ki w turnieju deblowym, gdzie jej 
partnerką jest Aleksandra Krunic 
z Serbii.

NIEPEWNA FRĘCH
Magdalena Fręch po raz drugi 
w karierze znalazła się w głównej 
drabince US Open, i podobnie jak 
w 2019 roku, również odpadła 
w pierwszej rundzie, przegrywa-
jąc z Kanadyjką Rebeccą Marino 
2:6, 3:6.
W światowym rankingu Fręch 
zajmuje 103. miejsce, a Marino 
106. To było ich trzecie spotkanie 
i pierwsza wygrana Kanadyjki.
Pierwszego seta Polka przegrała 
dość gładko. Marino bez proble-
mu wygrywała gemy przy swoim 
serwisie, a w szóstym i ósmym 
gemie udało jej się przełamać 
Fręch.
Druga partia zaczęła się obie-
cująco dla 24-letniej łodzianki, 
bo od przełamania. W końcu jed-
nak Marino odzyskała kontrolę 
na korcie. Od stanu 1:3 Kanadyj-
ka wygrała pięć gemów z rzędu 
i w nieco ponad godzinę awanso-
wała do drugiej rundy.
„To nie przeciwniczka mnie za-
skoczyła, tylko ja sama siebie 
zaskoczyłam. Nie reagowałam 
odpowiednio na to, co działo się 
na korcie. Odczuwałam niepew-
ność i to nie pozwalało mi rozbu-
dować swojej gry lub nawet utrzy-
mać piłki w korcie. To narastało 
i im dalej w mecz, tym rywalka 
zdobywała przewagę. Wiadomo, 
że jak się ma wynik pod kontro-
lą, to zupełnie inaczej się gra niż 
jak jest równo. Za szybko mi ‚od-
jechała’ na początku i to później 
miało swoje konsekwencje” – re-
lacjonowała na pomeczowej kon-
ferencji prasowej Fręch.
Kolejną rywalką Marino będzie 
20-letnia Darija Snihur, która 
w 2019 roku wygrała juniorską 
rywalizację na trawiastych kor-
tach Wimbledonu. 124. na liście 
WTA Ukrainka, debiutująca 
w zasadniczej części seniorskich 
zmagań w Wielkim Szlemie, 
to sprawczyni na razie najwięk-
szej sensacji – wyeliminowała 
byłą liderkę rankingu, rozstawio-
ną z numerem siódmym Rumun-
kę Simonę Halep 6:2, 0:6, 6:4.

Williams wciąż w trasie
Z PIĄTKI POLAKÓW, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO RYWALIZACJI W GRACH SINGLOWYCH WIELKOSZLEMOWEGO TENISOWEGO US OPEN NA KORTACH 

FLASHING MEADOWS W NOWYM JORKU, OSTAŁA SIĘ TYLKO EKSPORTOWA DWÓJKA – IGA ŚWIĄTEK I HUBERT HURKACZ.

Świątek i Hurkacz w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open

DOMINACJA ŚWIĄTEK
Rozstawiona z numerem jeden pol-
ska tenisistka wygrała we wtorek 
z zajmującą 56. miejsce w świato-
wym rankingu Włoszką Jasmine 
Paolini 6:3, 6:0, której matka jest 
Polką. To było ich drugie spotkanie 
i druga wygrana Świątek. Poprzed-
nią zanotowała cztery lata temu 
w Pradze.
Po świetnej pierwszej części sezo-
nu, zwieńczonej triumfem w pary-
skim French Open, Świątek w kolej-
nych miesiącach prezentowała się 
słabiej. W sierpniu zarówno w tur-
niejach w Toronto jak i Cincinnati 
odpadała już w 1/8 finału.
Spotkanie z Paolini zaczęła bardzo 
dobrze i szybko objęła prowadze-
nie 4:1. Później jednak zawodził ją 
serwis i kolejne gemy wygrywała 
tylko przy podaniu rywalki.
Drugi set był już całkowitą domi-
nacją 21-letniej raszynianki. Znacz-
nie lepiej serwowała i trzykrotnie 
przełamała rywalkę. W efekcie 
po 67 minutach mogła się cieszyć 
ze zwycięstwa.
W całym meczu Świątek zanoto-
wała 14 zagrań kończących, wobec 
pięciu Paolini. Obie popełniły po 18 
niewymuszonych błędów.
„Znalazłam lepszy rytm gry od po-
czątku drugiego seta, wiedziałam, 
że ona ma dobre czucie piłki i muszę 
grać bardziej kątowo i udało mi się 
to wprowadzić” – powiedziała Świą-
tek zaraz po zakończeniu meczu.
Świątek, która po raz pierwszy gra 
w Nowym Jorku z najwyższym 
rankingiem, była pod wrażeniem 
wsparcia, które otrzymała od pol-
skich fanów na Louis Armstrong 
Stadium. Mimo iż bilety na sesję 
dzienną kosztowały około 150 dol., 
biało-czerwone barwy widać było 
w każdym zakątku tej pięknej te-
nisowej areny. „Cieszę, że mam 
takie wsparcie. Już rok temu było 
tu dużo polskich flag i dużo się 
działo na trybunach. Ten rok dał 
mi dużą popularność i ta zmiana 
z roku na rok jest odczuwalna. To, 
że gdziekolwiek nie gram zawsze 
mam takie wsparcie jest świetne” 
– powiedziała podopieczna Toma-
sza Wiktorowskiego. 
„Lubię grać pierwsze mecze w tur-
nieju, bo to dla mnie test, żeby zo-
baczyć, na jakim etapie jestem, 
w jakiej jestem formie. Wiemy, z ja-
kiej pozycji rozpoczęliśmy ten tur-
niej i czekamy na kolejne mecze” 
– dodała liderka rankingu.
W czwartek w 2. rundzie Świątek 
zmierzy się z Amerykanką Sloane 
Stephens, która wygrała we wto-
rek z Belgijką Greet Minnen 1:6, 
6:3, 6:3. 29-letnia Amerykanka 
w światowym rankingu zajmuje 51. 
miejsce. Najwyżej – na trzeciej po-
zycji – sklasyfikowana była cztery 
lata temu. W 2017 roku wygrała US 
Open, a w kolejnym sezonie dotar-
ła do finału French Open.
Świątek po raz czwarty gra w US 
Open. Jej najlepszym wynikiem 
jest 1/8 finału, do którego dotarła 
rok temu.

LINETTE WALCZYŁA 
DO KOŃCA

W ślady Świątek nie poszła Mag-
da Linette, która przegrała już 
w pierwszej rundzie z rozstawioną 
z numerem 22. Czeszką Karoliną 
Pliskovą 2:6, 6:4, 6:7 (8-10).
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