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zdaniem

25
ZDROWIE
Statystyki pokazują, że jeśli osoba po 60. 
roku życia doznaje urazu, to najczęściej 
w wyniku upadku. Co można zrobić, 
by go uniknąć? Jest na to kilka rad.

26-27
SŁAWY DAWNYCH LAT
Grace Kelly zostawiła po sobie świet-
ne role aktorskie, a także zapisała się 
w historii Monako jako jego władczyni, 
a przy tym niedościgły wzór elegancji.

9
APEL DO POLONII
Koalicja Polonii Amerykańskiej apeluje 
o wywieranie presji na kongresmanów 
w celu uchwalenia rezolucji dot. roczni-
cy inwazji Niemiec i Rosji na Polskę. 

36-37
SPORT
Rozstawiona z numerem jeden Iga Świą-
tek po raz pierwszy w karierze dotar-
ła do ćwierćfinału wielkoszlemowego 
US Open na kortach Flushing Meadows. 
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Dwadzieścia jeden lat temu 
w wyniku zamachów terro-
rystycznych runęły wieże 
World Trade Center w No-
wym Jorku. Terroryści 
uszkodzili także budynek 
Pentagonu. Czwarty samo-
lot, dzięki bohaterskiej po-
stawie pasażerów, rozbił 
się na polach Pensylwanii, 
co uratowało życie wielu 
mieszkańców Waszyngto-
nu. Natychmiastowe skutki 
ataków – 2996 ofiar śmier-
telnych i ogromne straty 
materialne – to tylko pewien 
wycinek rzeczywistości. Ci, 
których 11 września 2001 
zastał w Nowym Jorku, pa-
miętają kolejne dni po za-
machu: opustoszałe ulice, 
niebo bez samolotów i dra-
matyczne przekazy me-
dialne. Następne tygodnie 
i miesiące przyniosły wiele 
zmian w naszej codzienno-
ści, które pozostały do dziś.
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W kategorii Open wzięły 
udział cztery drużyny polo-
nijne. W meczu finałowym 
Wisła Garfield (na zdjęciu 

zawodnicy z pucharem) wygrała ze Sta-
lą Mielec NY 2:0. W kategorii Over 40 
w dwóch grupach o wejście do półfinału 
rywalizowało siedem polonijnych drużyn 
i jedna z Polski, którą była reprezentacja 
Śląska.
Wyrównany pasjonujący finał, w którym 
Polonez NY Glen Cove grał z reprezenta-
cją Śląska, zakończył się sprawiedliwym 
remisem 1:1. Rzuty karne lepiej egze-
kwowali piłkarze z Polski i to oni zabrali 
ze sobą do kraju piękny puchar, ufundo-
wany przez Polsko-Słowiańską Federalną 
Unię Kredytową. Oldboye ze Śląska też 
przywieźli z Polski puchar, który wręczyli 
najlepszemu zawodnikowi turnieju do lat 
23. Został nim piłkarz Stali Mielec NY Pa-
tryk Majkut. Na najlepszego zawodnika 

w kategorii Open wybrano stopera Wisły 
Krzysztofa Kondratowicza, a w kategorii 
Over 40 – Mariusza Śrutwę, który w lidze 
polskiej strzelił ponad 100 bramek.
Tegoroczny turniej przeszedł do historii 
jako ten, w którym strzelono najmniej 
bramek. Królem strzelców został piłkarz 
Wisły Paul Lee, który zdobył trzy bramki. 
Za najlepszego bramkarza turnieju uzna-
no Anthony’ego Caruso z Wisły. 
Mecz Kownacki Team NY – Adamek Team 
NJ wygrała drużyna Kownacki NY 4:3.
Puchary zwycięskim drużynom wręczali: 
gość honorowy turnieju, najwybitniejszy 
polski trener piłkarski w USA Jan Kowal-
ski z Pittsburgha, PA, oraz burmistrz mia-
sta Garfield Richard Rigogliaso.
Głównym sponsorem medialnym wszyst-
kich turniejów Związku Polonijnych Klu-
bów Piłkarskich od początku ich rozgry-
wania jest redakcja „Nowego Dziennika”.

STRONY 30-31

ZWYCIĘZCY MEMORIAŁU DEYNY  
WISŁA I REPREZENTACJA ŚLĄSKA      

W  mającym długoletnią tradycję Memoriale Kazimierza Deyny, 
który odbył się już po  raz 32., wzięło udział dwanaście drużyn 
w dwóch kategoriach wiekowych. Rywalizacja toczyła się na trzech 
boiskach kompleksu sportowego w Garfield, New Jersey.

10-11

POLAK ZWYCIĘZCĄ W KONKURSIE 
DEPARTAMENTU ENERGII USA
Alex Kołodziej z trójką kolegów z University of 
Arizona College of Architecture wygrali Solar 
Decathlon Design Challenge, organizowany 
przez Departament Energii Stanów Zjedno-
czonych. Dzięki projektowi „The Avenue” 
zdobyli pierwsze miejsce w swojej kategorii 
Multifamily Building oraz główną nagrodę 
Commercial Divisions. 

12-13
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WSPÓLNE ŚPIEWANIE 
(NIE)ZAKAZANYCH PIOSENEK
Uczniowie kilku polskich szkół w New Jersey 
wraz ze swoimi rodzicami zapraszają na bez-
płatny koncert (nie)zakazanych piosenek. 
Wydarzenie, którego inicjatorką jest szkoła 
w Wallington, odbędzie się w auli Uniwersy-
tetu Sióstr Felicjanek w Lodi, NJ, w niedzielę, 
25 września. Trwają próby pod przewodnic-
twem ks. dr. Tadeusza Mierzwy, który jest za-
razem dyplomowanym chórmistrzem Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy.

6 BATERIE PRZYCZYNĄ POŻARÓW
W Nowym Jorku coraz częściej wybuchają 
pożary spowodowane bateriami elektrycz-
nych rowerów i hulajnóg. Ta do niedawna 
nieistniejąca kategoria pożarów rośnie w alar-
mującym tempie i pochłania coraz więcej 
ofiar. Do lipca br. Wydział Pożarnictwa zare-
jestrował ich 104, co równało się liczbie w ca-
łym roku 2021. Życie straciło pięć osób, a 66 
odniosło rany. W zeszłym roku śmierć ponio-
sły cztery osoby, a 79 doznało obrażeń.
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Według ówczesnego 
członka Zarządu 
Banku Polskiego 
Zygmunta Karpiń-

skiego 1 września 1939 r. zasoby 
polskiego złota obejmowały 95 
ton kruszcu i warte były 463,6 
mln złotych. Około 20 ton (100 
mln zł) zdeponowano za granicą: 
we Francji, Wielkiej Brytanii, USA 
i Szwajcarii. W Warszawie znaj-
dowało się 38 ton (193 mln zł). 
Pozostałe 37 ton (170 mln zł) prze-
wieziono w czerwcu i lipcu 1939 
r. do oddziałów Banku Polskiego 
w Brześciu, Lublinie, Siedlcach 
i Zamościu.
Tuż po wybuchu wojny, aby ra-
tować kruszec przed Niemcami, 
władze podjęły decyzję o prze-
transportowaniu złota na wschód. 
Premier Felicjan Sławoj-Składkow-
ski powierzył pieczę nad konwo-
jem płk. Ignacemu Matuszewskie-
mu, płk. Adamowi Kocowi oraz 
mjr. Henrykowi Floyar-Rajchma-
nowi. W dniach 4 i 5 września, 
w dwóch turach, autobusami 
Państwowej Wytwórni Papierów 
Wartościowych, złoto przewie-
ziono do Lublina, ale sytuacja 
na froncie zmusiła władze do ewa-
kuacji cennego ładunku do Dubna 
na Wołyniu. Jego bezpieczeństwa 
strzegli urzędnicy i strażnicy ban-
kowi stawiając czoło: chaosowi 
na drogach, atakom niemieckiego 
lotnictwa, kłopotom ze zdobyciem 
paliwa i kiepskiemu stanowi tech-

Gdy w 1940 r. Francja została za-
atakowana przez Niemcy, skarb 
Banku Polskiego ponownie wy-
ruszył w drogę – francuskim krą-
żownikiem „Victor Schoelcher”. 
Okręt wyszedł w morze 17 czerw-
ca, ale – wbrew oczekiwaniom 
konwojującego złoto dyr. Stefana 
Michalskiego z Banku Polskiego – 
skierował się nie do USA, a do Ca-
sablanki, a następnie do Dakaru.
30 czerwca dyr. Michalski poin-
formował polski rząd w Londynie, 
że ładunek przejęli Francuzi, wy-
wieziono go do miejscowości Kay-
es, a dysponentem stał się kola-
borujący z Niemcami rząd Vichy. 
Ponieważ próby odzyskania złota 
nie przynosiły efektu, władze 
polskie wystąpiły przed sądem 
w USA z pozwem przeciwko Ban-
kowi Francji. Na mocy wydanego 
wyroku uzyskano zablokowanie 
francuskich depozytów, znajdu-
jących się w Banku Federalnym 
w Nowym Jorku jako zabezpie-
czenie polskich roszczeń.
W październiku 1941 r. gen. Char-
les de Gaulle zobowiązał się, 
że w przyszłości złoto zostanie 
zwrócone Polsce. Po opanowaniu 
północnej Afryki przez aliantów 
polski skarb powrócił do prawo-
witych właścicieli. Wiosną 1944 
r. na pokładzie amerykańskich 
niszczycieli wyruszył do nowych 
miejsc przeznaczenia. Rząd emi-
gracyjny postanowił zdeponować 
kruszec w skarbcach banków 

w Nowym Jorku, Londynie i Otta-
wie.
Jak stwierdza dr hab. Janusz 
Wróbel, w roku 1946 w posiada-
nie złota wszedł stworzony przez 
komunistów Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej, który jed-
nak pozostawił cenny depozyt 
w bankach zachodnich. Przeję-
cie kruszcu przez Skarb Państwa 
doprowadziło do ostatecznej li-
kwidacji Banku Polskiego w 1952 
r. Funkcje banku centralnego 
pełnił już wówczas – utworzony 
przez komunistów w 1945 r. – Na-
rodowy Bank Polski. Podlegał on 
ministerstwu skarbu, jednak pie-
czę nad przedwojennym złotem 
sprawował Hilary Minc, minister 
i wicepremier odpowiedzialny 
za politykę gospodarczą kra-
ju. Spieniężył on złoto, głównie 
dokonując za granicą zakupów 
na potrzeby odbudowującej się 
gospodarki polskiej. Uzyskane 
w ten sposób środki przeznacza-
no – zgodnie z dyrektywą Stalina 
– przede wszystkim na rozbudo-
wę przemysłu ciężkiego i zbroje-
niowego.
Polskie złoto w ciągu niespełna 
dekady od rozpoczęcia II wojny 
światowej przebyło długą drogę 
i ostatecznie – częściowo – powró-
ciło do kraju. Zasoby uratowane 
wysiłkiem polskich bankowców, 
żołnierzy i polityków dostały się 
w ręce narzuconych władz.

Marek Olkuśnik (PAP)

nicznemu pojazdów, którymi dys-
ponowali. W Dubnie 3,8 tony złota 
przekazano do dyspozycji rządu. 
Pozostała część, ponad 70 ton, do-
tarła do granicy z Rumunią.
Nocą z 13 na 14 września 1939 r. 
skarb opuścił Polskę. Władze for-
malnie neutralnej Rumunii zgo-
dziły się na transfer kruszcu przez 
ich kraj pod warunkiem, że nie bę-
dzie on trwał dłużej niż 48 godzin. 
W tym czasie poseł Niemiec w Bu-
kareszcie naciskał, acz niesku-
tecznie, na rumuńskiego ministra 
spraw zagranicznych, by potrakto-
wać polskie złoto jako materiał wo-
jenny i zatrzymać je na terytorium 
Rumunii. 15 września 1208 skrzyń 
wypełnionych sztabami i moneta-
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WOJENNA ODYSEJA 
ZŁOTA BANKU POLSKIEGO

CZWARTEGO WRZEŚNIA 1939 ROKU WYRUSZYŁ Z WARSZAWY TRANSPORT, KTÓRYM EWAKUOWANO ZŁOTE SZTABY I MONETY, STANOWIĄCE 
KRUSZCOWE REZERWY BANKU POLSKIEGO. TROPIONY PRZEZ NIEMCÓW KONWÓJ PO DZIESIĘCIU DNIACH OPUŚCIŁ OBSZAR RP. BYŁ TO DOPIERO 

POCZĄTEK DRAMATYCZNEJ WOJENNEJ WĘDRÓWKI POLSKIEGO ZŁOTA.

Budynek, w którym po likwidacji Banku Państwa mieściła się od 1926 
roku siedziba Banku Polskiego w Warszawie
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Aldona, Łukasz
253 dzień roku

PANNA

SOBOTA
10
▸ 29 C (85 F)

Emilian, Dagna
254 dzień roku

PANNA

NIEDZIELA
11

▸ 30 C (86 F)

Dorota, Justyna 
255 dzień roku

PANNA

PONIEDZIAŁEK
12

▸ 27 C (82 F)

Aureliusz, Eugenia
256 dzień roku

PANNA

WTOREK
13

▸ 27 C (82 F)

Bernard, Roksana
257 dzień roku

PANNA

ŚRODA
14

▸ 27 C (82 F)

Albin, Nikodem
258 dzień roku

PANNA

CZWARTEK
15

▸ 29 C (85 F)

Edyta, Kornel
259 dzień roku

PANNA

PIĄTEK
16

▸ 27 C (82 F)

1 9 3 9

mi dotarło w dziewięciu wagonach 
kolejowych do portu w Konstancy. 
Załadowano go na amerykański 
tankowiec „Eocone”. Gdy rumuń-
scy urzędnicy, prawdopodobnie 
pod naciskiem Niemców, opóź-
niali wypłynięcie statku, jego ka-
pitan podjął ryzyko samowolnego 
opuszczenia portu. Złoto dotarło 
do Turcji, z której przewieziono 
je pociągiem do Bejrutu. Stąd trzy 
francuskie okręty wojenne dostar-
czyły ładunek do Tulonu. 5 paź-
dziernika skarb Banku Polskiego 
znalazł się we Francji. Pozostał on 
w dyspozycji rządu gen. Włady-
sława Sikorskiego i zdeponowa-
no go w skarbcu oddziału Banku 
Francji w Nevers nad Loarą.
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GOSPODARKA

www.nursingpersonnelhomecare.com

Jeszcze nigdy nie było tak dobrze!

NOWEJ GENERACJI!NOWEJ GENERACJI!
NURSING PERSONNEL POMAGA:
• Ludziom w każdym wieku, którzy potrzebują opieki 

na krótki lub długi okres czasu
• Dzieciom, które są osłabione  
• Tym, których życie i zdrowie zostało zniszczone 

przez samotność

NURSING PERSONNEL MARTWI SIĘ:
• O to co i jak jesz
• Jaka opiekę medyczną otrzymujesz
• O twoją wygodę w domu

• Domowy asystent jest wybierany według Twoich osobistych preferencji
• To osoba, która Cię zrozumie, wysłucha i podzieli Twoje zainteresowania
• Możesz wybrać swojego asystenta z Twoich bliskich, krewnych, rodziny, tak byś czuł się 

komfortowo 

• Dobre wynagrodzenie, benefity, wspaniała atmosfera
• Płacimy za szkolenie dla wszystkich oraz płacimy jednorazowe stypendium 

po rozpoczęciu pracy w naszej agencji

Usługa jest dostępna we wszystkich dzielnicach Nowego Jorku

NURSING PERSONNEL IS HIRING
HOME HEALTH AIDE (HHA)

ALE NAJWAŻNIEJSZY DLA NAS JEST 
TWÓJ EMOCJONALNY KOMFORT!

Nigdy nie zostawimy Cię samego z problemem!

NURSING PERSONNEL
Opieka domowa

ALARMUJĄCY RAPORT 
o klimacie

Jak wynika z 32. edycji rapor-
tu „State of the Climate”, bę-
dącego efektem pracy 530 
naukowców w ponad 60 kra-

jach, średnia globalna temperatura 
w 2021 r. była o 0,21-0,28 stopnia 
wyższa od średniej z lat 1991-2000. 
Oznacza to, że rok ten był jednym 
z sześciu najcieplejszych w historii 
pomiarów prowadzonych od XIX 
w., zaś siedem ostatnich lat było 
najcieplejszymi w historii.
Po raz 10. z rzędu pobity został też 
rekord średniego poziomu mórz, 
który wynosi obecnie 9,7 cm po-
nad średnią z 1993 r., kiedy rozpo-
częto pomiary. Rekordową wartość 
osiągnęła też zawartość ciepła 
w oceanach.
Jak notują autorzy, temperatura 
na powierzchni mórz w 2021 r. 
była niższa niż w dwóch poprzed-
nich latach (choć wciąż o 0,29 st. C 
wyższa od średniej z lat 1991-2000) 
z uwagi na trwające od 2020 r. zja-
wisko La Nina we wschodniej czę-
ści Pacyfiku. Z tego powodu wzrost 
temperatury był nierówny: w No-

wej Zelandii miniony rok był naj-
gorętszy w historii, zaś w Australii 
– najchłodniejszy od 2012 r.
„Dane zawarte w tym raporcie 
są jasne – widzimy coraz więcej 
przekonujących dowodów na-
ukowych na to, że zmiana klimatu 
ma globalne efekty i nie wykazuje 
oznak spowolniania” – powiedział 

szef NOAA Rick Spinrad. „Wiele 
społeczności doświadczyło ‘po-
wodzi tysiąclecia’, wyjątkowych 
susz i historycznych upałów. To po-
kazuje, że kryzys klimatyczny 
nie jest przyszłym zagrożeniem, 
ale czymś, czym musimy się zająć 
dzisiaj”.

OG (PAP)

STĘŻENIE GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ATMOSFERZE, GLOBALNY POZIOM MÓRZ 
I ZAWARTOŚĆ CIEPŁA W OCEANACH OSIĄGNĘŁY REKORDOWE WARTOŚCI W 2021 
ROKU – WYNIKA Z OPUBLIKOWANEGO COROCZNEGO RAPORTU O STANIE KLIMATU 

AMERYKAŃSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI OCEANÓW I ATMOSFERY (NOAA). 

EFEKTY 
SANKCJI ZACHODU 

w Rosji
Z powodu nałożonych przez Zachód sankcji sytuacja 
rosyjskiej gospodarki jest znacznie gorsza niż oficjalnie 
przedstawia to Kreml – wynika z tajnego raportu, przy-
gotowanego dla rosyjskich władz. Do dokumentu dotar-
ła agencja Bloomberga. Według niego, Rosji grozi długa 
i głęboka recesja, załamanie eksportu i drenaż mózgów.

Będący owocem miesięcy 
prac rosyjskich urzędni-
ków i ekspertów raport zo-
stał przygotowany na za-

mknięte posiedzenie najwyższych 
władz Rosji 30 sierpnia. Dokument 
jest próbą oceny prawdziwych 
skutków izolacji ekonomicznej 
Rosji, wywołanej inwazją tego kra-
ju na Ukrainę – pisze Bloomberg. 
Zaznacza, że osoby zaznajomione 
ze sprawą potwierdziły autentycz-
ność raportu.
W opracowaniu przedstawiono 
trzy scenariusze rozwoju rosyj-
skiej gospodarki. Wszystkie za-
kładają intensyfikację sankcji i to, 
że prawdopodobnie przyłączy się 
do nich więcej państw.
Dwie z prognoz pokazują, że spa-
dek PKB w 2023 r. przyspieszy, 
a gospodarka wróci do poziomu 
przedwojennego dopiero pod ko-
niec dekady lub później. Według 
scenariusza określanego jako 
„inercyjny” do największego zała-
mania dojdzie w 2023 r., gdy PKB 
spadnie o 8,3 proc. w stosunku 
do poziomu z 2021 r., a powrót 
do stanu sprzed wojny nastąpi 
w 2028 r.
Prognoza opisywana jako „napię-
ta” przewiduje, że najgorszy bę-
dzie rok 2024, w którym rosyjskie 
PKB będzie mniejsze o 11,9 proc. 
niż w 2021 r., a w 2030 r. rosyjska 
gospodarka będzie wciąż o 3,6 
proc. mniejsza niż przed wojną.
Najbardziej optymistyczny scena-
riusz jest zbliżony do oficjalnych, 
minimalizujących skutki sankcji 
zapowiedzi Kremla i zakłada nie-
przekraczający 3,8 proc. spadek 
PKB do 2024 r., po których miałby 
nastać nieprzerwany do końca 
dekady wzrost gospodarczy.
Poza samymi sankcjami, które 
dotyczą około jednej czwartej ro-
syjskiego handlu zagranicznego, 
Rosja musi się mierzyć z „blokada-
mi”, które „dotknęły praktycznie 
wszystkie formy transportu” oraz 
ograniczeniami technologicznymi 
i finansowymi – zaznaczono w ra-
porcie.
Do 2025 r. z Rosji może wyjechać 
nawet 200 tys. informatyków – 
szacuje dokument. Jak zauważa 
Bloomberg, to pierwsza oficjal-
na prognoza pogłębiającego się 
w Rosji zjawiska drenażu mózgów.
Raport ostrzega, że w ciągu naj-
bliższego roku, dwóch nastąpi 
„zmniejszenie produkcji w wielu 
sektorach zorientowanych na eks-
port”, od branży naftowej, gazo-
wej i metalowej po chemiczną 
i drzewną. W efekcie te sektory 
przestaną być motorem napędo-
wym rosyjskiej gospodarki – zapi-
sano w dokumencie.
Całkowite odcięcie dostaw gazu 

do Europy, największego jak do-
tąd rynku zbytu na ten surowiec, 
doprowadzi Rosję do utraty wpły-
wów z podatków w wysokości 
400 mld rubli (6,6 mld dolarów) 
rocznie – informuje Bloomberg 
na podstawie wewnętrznego 
kremlowskiego raportu. Jak uzu-
pełnia, zaznaczono w nim, 
że w średnioterminowej perspek-
tywie nie da się przekierować 
gazu przeznaczonego dla Europy 
na inne rynki zbytu, co doprowa-
dzi do ograniczeń w wydobyciu 
i zagrozi dostawom w kraju.
Również wstrzymanie eksportu 
ropy do Europy może doprowa-
dzić do tak gwałtownych cięć 
w wydobyciu tego surowca, że pa-
liwa zabraknie także w Rosji – za-
znaczono w dokumencie. Dodano, 
że z powodu ograniczeń rosyjska 
branża metalowa będzie traciła 
5,7 mld dolarów rocznie.
W raporcie zwrócono również 
uwagę na to, jak sankcje wpły-
ną na import do Rosji. Głównym 
zagrożeniem w perspektywie 
krótkoterminowej jest wstrzyma-
nie produkcji z powodu braku 
importowanych surowców i kom-
ponentów, w dłuższym okresie 
brak możliwości naprawy impor-
towanego sprzętu może na stałe 
ograniczyć wzrost gospodarczy 
– oceniają autorzy analizy.
„Ograniczenia w dostępie do za-
chodniej technologii mogą cofnąć 
Rosję o jedno lub dwa pokolenia 
wstecz wobec obecnych standar-
dów, ponieważ będzie musiała 
polegać na mniej zaawansowa-
nych alternatywach z Chin i Azji 
Południowo-Wschodniej” – pisze 
Bloomberg.
Wylicza następnie – za rosyjskim 
raportem – kolejne branże, na któ-
re wpłyną sankcje. Od importu za-
leży 99 proc. hodowli rosyjskiego 
drobiu i 30 proc. bydła mlecznego 
rasy holsztyńskiej. Uprawa podsta-
wowych produktów spożywczych, 
takich jak ziemniaki czy buraki cu-
krowe, również opiera się w więk-
szości na materiałach sprowadza-
nych z zagranicy.
95 proc. samolotów obsługujących 
wewnętrzne połączenia w Ro-
sji to maszyny wyprodukowane 
za granicą, a brak dostępu do czę-
ści zamiennych może stopniowo 
wyłączyć je z eksploatacji. Jedynie 
30 proc. używanych w Rosji ob-
rabiarek wyprodukowano w tym 
kraju, a lokalny przemysł nie jest 
w stanie zaspokoić rosnącego po-
pytu. Na importowanych kompo-
nentach opiera się też produkcja 
80 proc. leków w Rosji. W końcu, 
z powodu sankcji, do 2025 r. w Ro-
sji może zabraknąć kart SIM.

AD (PAP)
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Średni poziom mórz wynosi obecnie 9,7 cm ponad średnią z 1993 roku
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MOIM ZDANIEM

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
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$

$

$

$

$

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

BATERIE 
przyczyną pożarów

DO LICZNYCH NIESZCZĘŚĆ, JAKIE SPADAJĄ NA NOWY JORK W OSTATNICH LATACH, 
DOŁĄCZYŁY POŻARY SPOWODOWANE BATERIAMI ELEKTRYCZNYCH ROWERÓW 

I HULAJNÓG.

Ta do niedawna nie-
istniejąca katego-
ria pożarów rośnie 
w alarmującym 

tempie i pochłania coraz więcej 
ofiar. Do początku lipca br. Wy-
dział Pożarnictwa zarejestrował 
ich 104, co równało się liczbie 
w całym roku 2021. Życie straci-
ło pięć osób, a 66 odniosło rany. 
W zeszłym roku śmierć poniosły 
cztery osoby, a 79 doznało obra-
żeń.
Wcześniej nikt nie spłonął w po-
żarze omawianych pojazdów, któ-
re zalegalizowali ówcześni guber-
nator Andrew Cuomo i burmistrz 
Bill de Blasio.
Co jest powodem, że elektrycz-
ne rowery stają w płomieniach? 
Otóż odpowiadają za to baterie, 
które posiadają wystarczająco 
dużo mocy, żeby jednośladowiec 
jechał z prędkością 25 mil na go-
dzinę, a nielegalnie przerobione 
mogą osiągać nawet 40 mph. 
Markowe, czyli odpowiednio 
przetestowane i certyfikowane, 
są drogie i wymagają utrzymy-
wania w dobrej kondycji, w tym 
właściwego ładowania, prze-
chowywania i wymiany che-
micznych substancji. Większość 
użytkowników tych pojazdów 
to ponad 65-tysięczna armia do-
stawców posiłków z restauracji, 
sklepów, jadłodajni, kawiarni, 
którzy jeżdżą z zamontowanymi 
tanimi bateriami, niespełniają-
cymi kryteriów bezpieczeństwa, 
przez co są groźne dla właścicie-
li, a także ludzi przebywających 
w pomieszczeniach, gdzie są ła-
dowane i przechowywane.
Ryzyko zagrożenia pożarowe-
go, a nawet wybuchu wzrasta, 
gdy pojazdy są modyfikowane 
i w nadmiarze eksploatowane, 
co w przypadku pracowników 
dostawczych jest codziennością.
Ale to nie koniec problemów 
stwarzanych przez elektryczne 
rowery. Mieszkańcy budynków 
przeznaczonych dla biednych 

nowojorczyków masowo ładują 
baterie w zamian za gotówkę. Nie 
płacąc za zużytą elektryczność, 
wywyęszyli łatwy zarobek.  Za-
przyjaźniony kapitan straży po-
wiedział mi, że brał udział w ga-
szeniu pożaru, spowodowanego 
równoczesnym ładowaniem się 
aż 12 baterii. „To zbrodnia w biały 

Wiesław Cypryś

dzień. Jak można sądzić, że zwy-
czajne przewody zasilające 
gniazdka w mieszkaniu wytrzy-
mają takie obciążenie?” – zasta-
nawiał się.
W grudniu ub. roku w jednym 
z budynków na Manhattanie, 
opłacanym przez władze mia-
sta, w pożarze zginął męczy-
zna, a dwoje nastolatków zdo-
łało sie ewakuować po rurze, 
która była na zewnątrz blisko 

okna.  W zgliszczach strażacy 
znalezli kilka ładujących się ba-
terii.
I to jest największa bolączka 
trapiąca ludzi mających do czy-
nienia z elektrycznymi rowera-
mi. Jedni, z chęci korzyści, nie 
liczą się z bezpieczeństwaem 
swoim i innych, drudzy, chcąc 

Większość użytkowników elektrycznych rowerów 
to ponad 65-tysięczna armia dostawców posiłków 
z restauracji, sklepów czy kawiarni, którzy 
jeżdżą z zamontowanymi tanimi bateriami, 
niespełniającymi kryteriów bezpieczeństwa.

przetrwać, omijają procedury. 
Wszystkie strony wskazują pal-
cem na innego, ale nie na siebie. 
Fakt pozostaje faktem, że nie 
ma tu nikogo w pełni winnego 
i czystego jak łza. Niemniej jed-
nak najwięcej spustoszenia sieją 
masowe „ładowarki” kompletnie 
nieprzystosowane do zadania, 
które wykonują. I te należy tępić, 
żeby zapobiec kolejnym trage-
diom, które czyhają za rogiem.
Po nagłośnieniu przez prasę po-
żarów w budynkach, których 
właścicielem i zarządcą jest mia-
sto Nowy Jork, zaczęto głośniej 
mówić o tym, żeby zakazać ich 
mieszkańcom ładowania baterii 
elektryczynch rowerów i hulaj-
nóg. Wcześniej milczano, żeby 
nie padły oskarżenia o czepianie 
się biednych, którzy chcą zarobić 
na boku parę dolarów.
Zaprzestanie amatorskiego pro-
cederu z pewnością zmniejszy-
łoby liczbę pożarów i zapobiegło-
by śmierci wielu ludzi, tylko jak 
wyegzekwować zakaz, którym 
nikt nie będzie się przejmował? 
Jak w zgliszczach zginie tuzin 
niewinnych mieszkańców, wtedy 
wszyscy będą krzyczeć, że pro-
blem istnieje i trzeba go rozwią-
zać. ◘
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Markowe rowery elektryczne, czyli odpowiednio przetestowane 
i  certyfikowane, są  drogie, także w  utrzymaniu, dlatego na  ulicach 
jest mnóstwo pojazdów modyfikowanych, z  zamontowanymi tanimi 
bateriami, niespełniającymi kryteriów bezpieczeństwa
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Mamy już 21 lat 
jesteśmy pełnoletni 
jesteśmy otwarci 
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ERNatychmiastowe skutki 
ataków – 2996 ofiar 
śmiertelnych i ogrom-
ne straty materialne 

związane ze zniszczeniem World 
Trade Center, części Pentagonu 
i katastrofą czterech samolotów – 
to tylko maleńki wycinek rzeczy-
wistości. 
Osoby, które 11 września 2001 
roku zastał w Nowym Jorku 
(także i niżej podpisanego), pa-
miętają kolejne dni po zamachu 
– widok opustoszałych ulic, nieba 
bez samolotów i dramatycznych 
przekazów medialnych. To były 
czasy, gdy 90 proc. społeczeń-
stwa czerpało jeszcze głównie 
informacje z telewizji, a tylko 5 
proc. z internetu, więc to właśnie 
przekazy ze srebrnych ekranów 
wryły się wszystkim w pamięć. 
We wspomnieniach pozostał 
słup dymu unoszący się nad 
rumowiskiem WTC, wszech-
obecne poczucie strachu przed 
kolejnym atakiem, niepewność 
i przygnębienie, ale także chęć 
wzięcia odwetu. Był też specy-
ficzny zapach spalenizny, który 
jeszcze długo unosił się nad mia-
stem – ta niemożliwa do opisania 
słowami mieszanina tlących się 
materiałów budowlanych, sprzę-
tu komputerowego i ludzkich 
szczątków. 

W POSZUKIWANIU
NAJBLIŻSZYCH

Oprócz wzrostu nastrojów pa-
triotycznych w pierwszych 
chwilach i dniach po zamachach 
powszechny był lęk o najbliż-
szych i znajomych. Zaczęto na-
gle poszukiwać ludzi, z którymi 
nie utrzymywało na co dzień 
kontaktów, aby upewnić się, 
czy są bezpieczni. Były to cza-
sy, gdy dostęp do internetu nie 
był tak powszechny jak obec-
nie, media społecznościowe nie 
istniały, więc dotarcie do wielu 
osób było dużo bardziej skom-
plikowane niż teraz. Dotyczyło 
to także Polaków. W 2001 roku 
“Nowy Dziennik” przez wiele ty-
godni po atakach publikował na-
zwiska rodaków poszukujących 
się nawzajem. Gazeta – wówczas 
codzienna – stała się bankiem in-
formacji, co pozwoliło wielu Pola-
kom mieszkającym po obu stro-
nach oceanu na odnalezienie się 
nawzajem. Niestety w zamachu 

We wspomnieniach ludzi pozostał słup dymu unoszący się nad 
rumowiskiem WTC, wszechobecne poczucie strachu przed kolejnym 
atakiem, niepewność i przygnębienie, ale także chęć wzięcia odwetu

21 LAT PÓŹNIEJ
NIE JEST TO MOŻE OKRĄGŁA ROCZNICA, ALE WCIĄŻ SYMBOLICZNA. 21 LAT TEMU W WYNIKU ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH RUNĘŁY DWIE 

BLIŹNIACZE WIEŻE WORLD TRADE CENTER. TERRORYŚCI, KTÓRZY WYKORZYSTALI SAMOLOTY PASAŻERSKIE JAK LATAJĄCE BOMBY, USZKODZILI 
TAKŻE BUDYNEK PENTAGONU. CZWARTY SAMOLOT, DZIĘKI BOHATERSKIEJ POSTAWIE PASAŻERÓW, ROZBIŁ SIĘ NA POLACH PENSYLWANII, 

CO URATOWAŁO ŻYCIE WIELU MIESZKAŃCÓW WASZYNGTONU. 

Tomasz Deptuła

na WTC straciło życie 11 naszych 
rodaków. 
Na bezpośrednich ofiarach za-
walenia się wież bilans ofiar 
9/11 się nie zamknął. Już w kilka 
miesięcy po zamachach odnoto-
wano wzrost zachorowań na no-
wotwory i schorzenia układu 
oddechowego u tzw. first respon-
ders – osób, które uczestniczyły 
w akcji ratunkowej i w uprząta-
niu rumowiska na World Trade 

Center oraz mieszkańców dolne-
go Manhattanu. Pył i dym z ruin 
bliźniaczych wież, które paliły się 
i tliły jeszcze przez trzy miesiące 
po ataku, okazał się dla wielu 
zabójczy, a walka o jakąkolwiek 
formę zadośćuczynienia trwała 
przez ponad 10 lat. 

WOJNY PO 9/11
Kolejnym skutkiem było rozpo-
częcie wojny w Afganistanie, 
gdzie schronili się terroryści 
stojący za atakami 9/11. Nikt 
wówczas nie spodziewał się, 
że będzie to najdłuższy konflikt 

zbrojny, w który zaangażują 
się Stany Zjednoczone. Ostatni 
amerykańscy żołnierze opuści-
li Kabul 31 sierpnia 2021 roku, 
a kontrolę nad Afganistanem 
ponownie przejęli talibowie. Gdy 
to się stało, nastawienie społe-
czeństwa do kwestii obecności 
wojskowej w tym kraju różniło 
się znacznie od atmosfery, jak to-
warzyszyła rozpoczęciu działań 
wojennych. 

Ataki z 11 września posłużyły tak-
że jako pretekst dla obalenia reżi-
mu Saddama Husajna w Iraku, 
choć bezpośredni powód – obec-
ność w tym kraju broni masowe-
go rażenia – pozostaje do dziś 
mocno wątpliwy. Obie operacje 
rozpoczynano jednak przy nie-
mal powszechnym przyzwoleniu 
społecznym, poparcie dla obu 
wojen zaczęło wygasać dopiero 
w latach późniejszych.

ZGODA NA OGRANICZENIE 
WOLNOŚCI

11 września oznaczał także 

koniec wolności, jaką do tej 
pory znaliśmy. Za społecznym 
przyzwoleniem Amerykanie 
zrezygnowali z części naszej 
prywatności, w imię wzmocnie-
nia własnego bezpieczeństwa. 
Uchwalony w następstwie za-
machów Patriot Act utworzył 
superministerstwo, jakim jest 
Departament Bezpieczeństwa 
Krajowego, co miało pozwolić 
na sprawniejsze działanie i szyb-
szą wymianę informacji w przy-
padku kolejnych zagrożeń. 
Obrońcy prawa do prywatności 
od początku zwracali uwagę, 
że Patriot Act narusza prawa jed-
nostki, zwiększając uprawnienia 
władzy wykonawczej do śledze-
nia zwykłych obywateli, pozwa-
lając na zatrzymywanie osób po-
dejrzewanych o terroryzm bez 
wyraźnych dowodów. Od tego 
też czasu każda grupa ludzi, 
czy osoba podejrzewana o po-
wiązania z terroryzmem może 
być inwigilowana w sposób le-
galny, także w internecie. Rząd 
uzyskał uprawnienia do kontroli 
przepływów finansowych zwią-
zanych z terroryzmem. Banki 
z kolei zmuszono do uszczelnie-
nia swoich mechanizmów kon-
trolnych, tak aby uniemożliwić 
finansowanie międzynarodowe-
go terroryzmu. Przy wszystkich 
tych zastrzeżeniach trudno nie 
zauważyć, że przyzwolenie spo-
łeczne dla takich działań było 
po szoku 9/11 powszechne. 

KOLEJKA DO KONTROLI 
BEZPIECZEŃSTWA

Dla zwykłego zjadacza chleba 
najbardziej dostrzegalnym skut-
kiem zamachów okazały się 
zmiany w transporcie powietrz-
nym. Po 9/11 sposób, w jaki la-
tamy samolotami i korzystamy 
z lotnisk, zmienił się diametral-
nie. Utworzona w 2001 roku 
Transportation Security Admi-
nistration (TSA) zatrudnia dziś 
armię prawie 50 tys. ludzi, i choć 
proces przechodzenia przez kon-
trole bezpieczeństwa na lotni-
skach wielu podróżnych uważa 
za ingerencję we własną prywat-
ność, to wszyscy muszą się pod-
dać nowym rygorom. Podobne 
standardy bezpieczeństwa przy-
jęły także inne kraje na świecie. 
Czasy, gdy na pokład samolo-
tu można było legalnie wsiąść 

z zapomnianymi nożyczkami 
do paznokci w damskiej torebce, 
czy z kupioną poza lotniskiem 
butelką coca-coli odeszły defini-
tywnie do historii. Obowiązujące 
obostrzenia na bramkach bez-
pieczeństwa uważamy za “oczy-
wistą oczywistość”, podobnie 
jak konieczność pojawienia się 
na lotnisku na długo przed pla-
nowaną godziną odlotu. 
Nie tylko lotniska wprowadziły 
po zamachach z 11 września do-
datkowe środki bezpieczeństwa. 
Dziś nie dziwi nikogo, że do wie-
lu urzędów i budynków pu-
blicznych można wejść dopiero 
po prześwietleniu toreb i przej-
ściu przez wykrywacze metali. 
Podobne środki obowiązują tak-
że w wielu firmach prywatnych. 

9/11 W LUDZKIEJ PAMIĘCI
21 lat to w Ameryce wiek osią-
gnięcia pełnej dojrzałości. Do-
piero w tym wieku mieszkaniec 
USA ma możliwość zaopatrzenia 
się w alkohol, rekreacyjną mari-
huanę (tam, gdzie jest to legalne), 
a w stanie Nowy Jork dodatkowo 
w spray z bitą śmietaną. Od za-
machów wyrosła cała genera-
cja ludzi, którzy sylwetki dwóch 
bliźniaczych wież znają jedynie 
z ekranów telewizorów, a relacje 
osób, które przeżyły atak traktują 
podobnie, jak niżej podpisany re-
lacje partyzantów - uczestników 
II wojny światowej. Wskazują 
na to badania Pew Research Cen-
ter – o ile dzień 11 września jest 
ważny dla 93 proc. osób powyżej 
30 roku życia, a więc tych, którzy 
21 lat temu byli w stanie przeżyć 
ten dzień w sposób świadomy, 
to w przypadku 26-latków odse-
tek ten wynosi już tylko 42 proc. 
Dla wielu żyjących dzisiaj mło-
dych ludzi cezurą podobną 
do 9/11 będzie pandemia CO-
VID-19, albo atak Rosji na Ukra-
inę. Trudno im zrozumieć traumę 
tych, którym 11 września udało 
się ewakuować z okolic WTC. 
Szok zamachów z 2001 roku 
pozostanie jednak do końca ży-
cia w pamięci milionów Amery-
kanów i reszty świata. To jeden 
z tych dni w historii powszech-
nej, po których nic już nie było 
takie, jak dawniej. 

Wspomnienie 
jednej z ocalałych – s. 15

Szok zamachów z 2001 roku pozostanie do końca 
życia w pamięci milionów Amerykanów i reszty 
świata. To jeden z tych dni w historii powszechnej, 
po których nic już nie było takie, jak dawniej.
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POLONIA

APEL W SPRAWIE 
rezolucji dotyczącej Polski

COALITION OF POLISH AMERICANS (KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJ) APELUJE O WYWIERANIE PRESJI NA AMERYKAŃSKICH KONGRESMENÓW 
W CELU UCHWALENIA REZOLUCJI UPAMIĘTNIAJĄCEJ ROCZNICĘ INWAZJI NIEMIEC I ROSJI NA POLSKĘ ORAZ DOCENIAJĄCEJ ZNACZENIE SOJUSZU 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z NASZYM KRAJEM. 

Projekt rezolucji H. Res. 664 
wniósł do Izby Reprezen-
tantów Stanów Zjednoczo-
nych nowojorski demokrata 

Thomas Suozzi. Pochodzący z Long 
Island kongresmen przy opraco-
wywaniu jej treści współpracował 
z Polonią, i jak zapewniają przed-
stawiciele Coalition of Polish Ame-
ricans, w wyniku tej kooperacji 
stworzono najlepszą z możliwych 
wersji. Rezolucja ta ma ogromne 
znaczenie nie tylko jeżeli chodzi 
o prawdę historyczną dotyczącą 
drugiej wojny światowej, ale rów-
nież współczesną rolę Polski i nasze 
relacje ze Stanami Zjednoczonymi. 
„Polską rezolucją w Kongresie USA 
zaznaczmy naszą obecność w ży-
ciu politycznym Ameryki. Możemy 
mieć rzeczywisty wpływ na to, aby 
narracja o Polsce, z jaką zetkną się 
nasze dzieci tu mieszkające i przy-
szłe pokolenia, budowała ich dumę 
z bycia Polakiem” – czytamy w li-
ście nadesłanym przez Coalition 
of Polish Americans do redakcji 
„Nowego Dziennika”. Jej przyjęcie 
powinno także wpłynąć na pozy-
tywny wizerunek naszego kraju 
w Ameryce oraz na podniesienie 
znaczenia Polski w organach rządo-
wych i amerykańskiej polityce. Dla-
tego też w jej tekście, a nawet tytule, 
podkreślono kwestię strategiczne-
go znaczenia naszego kraju dla Sta-
nów Zjednoczonych, co obecnie 
jest bardzo ważne w kontekście 
aktualnej sytuacji geopolitycznej, 
wojny w Ukrainie, trudnych relacji 
Polski z Unią Europejską, a zwłasz-
cza ciągłych ataków politycznych, 
historycznych a nawet gospodar-
czych jakich doświadczamy z róż-
nych stron. Ma również znaczenie 
w związku z tym, że tematy pol-
skie, wykraczające poza zakres 
bieżących relacji państwowych, 
bardzo rzadko pojawiają się na naj-
wyższych szczeblach amerykań-
skich organów rządowych, a fakt, 
że Kongres zajmuje się przychylną 
Polsce rezolucją ma niesamowicie 
dużą wagę dla naszego kraju. Jej 
treść można znaleźć m.in. na stro-
nie internetowej Kongresu USA 
(www.govtrack.us). Można do niej 

Wojtek Maślanka

kraj został podzielony na podstawie 
tajnego protokołu zwanego paktem 
Ribbentrop-Mołotow, który był pod-
pisany już 23 sierpnia 1939 roku. 
„Adolf Hitler wydał rozkaz inwazji 
oraz rozkaz bezlitosnego i pozba-
wionego jakiegokolwiek współczu-
cia wysyłania na śmierć mężczyzn, 
kobiet oraz dzieci polskiego pocho-
dzenia i posługujących się językiem 
polskim. Zważywszy, że w Polsce, 
tradycyjnie tolerancyjnym kraju, 
który był domem dla największej 
populacji żydowskiej w Europie, 
niemieccy okupanci utworzyli obo-
zy śmierci, w których zamordowa-
no miliony ludzi” – czytamy w rezo-
lucji. Zwrócono w niej także uwagę, 
że w wyniku ludobójstwa dokona-
nego w czasie drugiej wojny świa-
towej przez siły okupacyjne Polska 
straciła największy procent swojej 
populacji niż jakikolwiek inny na-

już w 1608 roku. Mowa jest też zna-
czeniu przyjęcia naszego kraju 
do NATO w 1999 roku, co „wzmoc-
niło sojusz i stanowiło istotny 
bastion przed rosyjską agresją”. 
Podkreślono również, że „Departa-
ment Stanu określa Rzeczpospolitą 
Polską jako dzielnego sojusznika 
w Europie Środkowej i jednego 
z najsilniejszych partnerów Stanów 
Zjednoczonych we wspieraniu 
bezpieczeństwa i regionalnego do-
brobytu zarówno w całej Europie 
jak i na świecie”. W drugiej części 
rezolucji czytamy, co niesie ona 
ze sobą zważywszy na wspomnia-
ne wcześniej kwestie. „Izba Repre-
zentantów Stanów Zjednoczonych 
honoruje miliony Polaków, którzy 
stracili życie podczas inwazji i oku-
pacji Polski, zachęca do zwiększe-
nia edukacji na temat okrucieństw 
popełnianych przez siły okupacyj-
ne na Polakach, uznaje kluczową 

rolę jaką Rzeczpospolita Polska 
odgrywa w utrzymaniu stabilno-
ści i bezpieczeństwa w Europie, 
oraz wzywa do wzmocnienia i po-
szerzenia więzi dyplomatycznych, 
gospodarczych i bezpieczeństwa 
między Stanami Zjednoczonymi 
a Rzeczpospolitą Polską” - czytamy 
w projekcie. Warto zwrócić uwagę, 
że w rezolucji tej nie pojawiło się 
popularne od wielu już lat enigma-
tyczne określenie „naziści” w sto-
sunku do niemieckiego agresora, 
które z biegiem czasu coraz bar-
dziej wybiela Niemców w kwestii 
odpowiedzialności za wywołane 
drugiej wojny światowej, Holokaust 
oraz dokonane wówczas ludobój-
stwo. W konsekwencji takiego na-
zewnictwa, w przyszłości kolejne 
pokolenia mogą żyć w przekona-
niu, że te wszystkie zbrodnie zosta-
ły popełnione przez jakichś bliżej 
nieokreślonych nazistów. Dlatego 
też w rezolucji podkreśla się i uży-
wa właściwych słów bezpośrednio 
wskazujących Niemcy i Rosję jako 
kraje odpowiedzialne za inwazję 
na Polskę i dokonane wówczas lu-
dobójstwo. Rezolucja H. Res.664, 
której głównym sponsorem jest no-
wojorski kongresmen Thomas Su-
ozzi, została złożona w Committee 
of Foreign Relations Kongresu USA 
i to czy wejdzie pod obrady Izby 
Reprezentantów i będzie uchwalo-
na zależy od decyzji tego komitetu. 
Jeszcze przed jej zgłoszeniem zosta-
ła poparta przez tzw. oryginalnych 
kosponsorów, którymi są: Diana 
Titus, James Costa, Chris Jacobs, 
Brian Higgins oraz Raja Krishna-
moorthi. Potrzebne jest jednak jak 
największe poparcie innych kon-
gresmenów, a można to osiągnąć 
poprzez wywarcie na nich presji, 
by podczas obrad głosowali za jej 
przyjęciem. „Potrzebujemy przeko-
nać dodatkowych 10 kongresme-
nów, żeby zostali kosponsorami. 
Mamy obietnicę z biura kongres-
mena Gregora Meeksa, że wtedy 
zgłoszą rezolucję do głosowania” – 
powiedział „Nowemu Dziennikowi” 
Zbigniew Koralewski z Coalition of 
Polish Americans na Long Island. 
Dodał, że działacze tej organizacji 
pracują nad tym bardzo usilnie, 

ale potrzebują dodatkowego wspar-
cia. Temu właśnie ma służyć akcja, 
do udziału w której wzywają całą 
Polonię. Chodzi o telefonowanie lub 
wysyłanie maili do kongresmenów 
z dystryktów, w których mieszka-
ją nasi rodacy, z prośbą o zajęcie 
się tą sprawą. Członkowie Koalicji 
Polonii Amerykańskiej uważają, 
że obecnie jest bardzo sprzyjający 
nam czas, bowiem zbliżają się wy-
bory, w dodatku wojna w Ukrainie 
oraz wiążący się z nią wzrost zna-
czenia Polski, stworzyły przychylny 
ku temu klimat polityczny. Podkre-
ślają też, że należy jak najszybciej 
wykorzystać tę okazję, ponieważ 
może to być ostatnia szansa, aby 
prowadzić agitację wśród kon-
gresmanów. „Czas przedwybor-
czy sprzyja lobbingowi, zwłaszcza 
że tego rodzaju rezolucja nie niesie 
ze sobą ryzyka politycznego dla na-
szych reprezentantów. Zadziałajmy 
jak najprędzej” – apelują pomysło-
dawcy akcji. Żeby jak najbardziej 
ułatwić ten proces, na stronie inter-
netowej Coalition of Polish Ameri-
cans (www.coalitionpa.org) zostały 
zamieszczone proste instrukcje, 
w jaki sposób znaleźć swojego kon-
gresmana, jak skutecznie do niego 
dzwonić, co powiedzieć lub napi-
sać list. W dodatku została przy-
gotowana specjalna prośba, którą 
wystarczy skopiować i wysłać. Za-
proponowaną i wniesioną do Izby 
Reprezentantów Stanów Zjedno-
czonych przez nowojorskiego kon-
gresmena Thomasa Suozzi rezolu-
cję H. Res. 664 popierają także dwie 
inne polonijne organizacje Polish 
American Strategic Initiative oraz 
Kongres Polonii Amerykańskiej. ◘
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Głównym inicjatorem i sponsorem rezolucji H. Res. 664 z ramienia Izby 
Reprezentantów Stanów Zjednoczonych jest nowojorski demokrata 
Thomas Suozzi

Do akcji wywierania przez 
Polonię presji na lokalnych 
kongresmenów zachęca Coalition 
of Polish Americans

„Polską rezolucją w Kongresie USA zaznaczmy 
naszą obecność w życiu politycznym Ameryki. 
Możemy mieć rzeczywisty wpływ na to, aby 
narracja o Polsce, z jaką zetkną się nasze dzieci 
tu mieszkające i przyszłe pokolenia, budowała 
ich dumę z bycia Polakiem” – Coalition of Polish 
Americans.

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)

także dotrzeć poprzez stronę Co-
alition of Polish Americans (www.
coalitionpa.org). W rezolucji czyta-
my m.in. o tym, że 1 września 1939 
roku Rzeczpospolita Polska została 
zaatakowana przez wojska nie-
mieckie pod dowództwem Adolfa 
Hitlera, natomiast 17 września 1939 
roku przez armię sowiecką pod do-
wództwem Józefa Stalina, oraz 
że po zakończeniu tej inwazji nasz 

ród. „Około 6 milionów Polaków zo-
stało zabitych, z czego mniej więcej 
połowa z nich była Żydami” – pod-
kreślają autorzy rezolucji. W dalszej 
jej części mowa jest także o tym, 
że stosunki między Stanami Zjedno-
czonymi a Polską sięgają kilku wie-
ków oraz są głębokie i wzajemnie 
korzystne dla obu krajów. Przypo-
mniano również, że pierwsi polscy 
osadnicy pojawili się w Jamestown 
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DZIECI BĘDĄ ŚPIEWAĆ 
Z RODZICAMI

W chórze będą śpiewać ucznio-
wie z kilku szkół polonijnych 
działających w północnej czę-
ści stanu New Jersey: z Polskiej 
Szkoły Dokształcającej im. Karola 
Wojtyły w Linden, Polskiej Szkoły 
Dokształcającej im. bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki w Passaic, Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej im. św. 

Stanisława Kostki w Garfield, Pol-
skiej Szkoły Dokształcającej im. św. 
Michała w Lyndhurst, no i oczy-
wiście z Polskiej Szkoły im. św. 
Stanisława Kostki w Wallington. 
W chórze zdecydowało się zaśpie-
wać 28 dzieci. Dołączyła też grupa 
rodziców, którzy postanowili wes-
przeć realizację tego wspaniałego 
pomysłu. 
W środę wieczorem, 31 sierpnia, 
w sali pod kościołem Najświęt-

WSPÓLNIE BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ  
(nie)zakazane piosenki

NIEZWYKŁY KONCERT ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, 25 WRZEŚNIA, W AULI KONCERTOWEJ UNIWERSYTETU SIÓSTR FELICJANEK W LODI, NJ. 
UCZNIOWIE KILKU POLSKICH SZKÓŁ W STANIE NEW JERSEY, WRAZ ZE SWOIMI RODZICAMI, ZAŚPIEWAJĄ (NIE)ZAKAZANE PIOSENKI, KTÓRE SĄ 

KWINTESENCJĄ NAJNOWSZEJ POLSKIEJ HISTORII. 

Inicjatorką zorganizowania 
tego koncertu jest Agnieszka 
Kasprzak – dyrektorka Polskiej 
Szkoły im. św.  Stanisława Kost-

ki w Wallington, NJ. Szkoła ta dzia-
ła pod patronatem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie. 
„Idea tego koncertu narodziła 
się dawno temu. Kilka razy oglą-
dałam koncerty organizowane 
w Warszawie z okazji rocznicy 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Niestety, nigdy nie uczest-
niczyłam bezpośrednio w takim 
koncercie na placu Piłsudskiego. 
Spotkania te są pełne spontanicz-
ności i pozbawione patosu. Jest 
tu miejsce na śmiech i łzy wzru-
szenia, a dla kombatantów to po-
wrót do wspomnień sprzed lat. 
Koncert ‘Warszawiacy śpiewają 
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI’ stał 
się tradycją. Po obejrzeniu kolejne-
go koncertu w telewizji stwierdzi-
łam, że fajnie byłoby zorganizować 
podobny dla Polonii – powiedziała 
„Nowemu Dziennikowi“ Agniesz-
ka Kasprzak. – Nie jestem warsza-
wianką, ale znam historię. Podzi-
wiam tych młodych ludzi, którzy 
mieli w sobie odwagę, aby podjąć 
walkę z niemieckim okupantem. 
Walczyli 63 dni. Zawsze zazdrości-
łam warszawiakom tych koncer-
tów, tej atmosfery i postanowiłam 
podobny koncert zorganizować 
u nas, w New Jersey. Kilka lat cze-
kałam na ten moment i... wreszcie 
koncert będzie. Impulsem stała się 
rozmowa z paniami Magdą i Anią 

z Konsulatu Generalnego RP w No-
wym Jorku – podkreśla pani dy-
rektor. – Złożyłam wniosek o przy-
znanie środów na zorganizowanie 
koncertu i udało się. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. To był pierwszy 
krok w tę stronę, aby ten koncert 
zorganizować. Znalazłam współ-
pracowników i zaczęliśmy działać“.

Janusz M. Szlechta
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szego Serca Pana Jezusa w Wal-
lington, odbyła się pierwsza 
po wakacjach próba. Poprowadził 
ją ksiądz dr Tadeusz Mierzwa, wi-
kariusz w tejże parafii. Większość 
uczniów, którzy wystąpią podczas 
koncertu, wakacje spędziła w Pol-
sce. Niektórzy jeszcze nie dojecha-
li. Oprócz dzieci, wystąpi pięcioro 
dorosłych solistów, którzy też nie 
pojawili się na tej próbie. 
„Jeden z chłopców, który parę 
dni temu wrócił z Polski, powie-
dział mi, że ulubioną piosenką 
jego dziadka jest ‘Deszcz, jesien-
ny deszcz’ i śpiewał tę piosen-
kę z dziadkiem. Zaśpiewa ją też 
podczas koncertu – powiedziała 
Agnieszka Kasprzak. – Inny chło-
piec, który był w Warszawie, kie-
dy podszedł do pomnika Małego 

Powstańca i zobaczył tekst utwo-
ru ‘Warszawskie dzieci’, zawołał 
do matki: ‘Mamo, ja znam tę pio-
senkę, my ją śpiewamy”; Może 
dzisiaj te dzieciaki nie do końca 
rozumieją tę historię, ale kiedy do-
rosną, ta historia do nich dotrze. 
To pokazuje, że zdobyte dzisiaj 
doświadczenie zostanie w tych 
dzieciach na zawsze” – podkreśliła 
pani dyrektor.

TEKSTY ŚPIEWANE PRZEZ 
DZIECI STAJĄ SIĘ
 ICH TEKSTAMI

Próba w środę trwała półtorej go-
dziny. Najpierw ksiądz Tadeusz 
zasiadł przy pianinie i przeprowa-
dził kilka ćwiczeń, które pozwo-
liły chórzystom przygotować się 
do śpiewania. A potem po kolei 

ćwiczono piosenki: „Niezwycięże-
ni”, „Po partyzancie dziewczyna 
płacze”, „Chłopcy silni jak stal”, 
„Serce w plecaku”, „Wojenko, wo-
jenko”, „Warszawskie dzieci”…
„Wyboru piosenek, które zostaną 
zaprezentowane podczas koncer-
tu, dokonałem wspólnie z panią 
Agnieszką i panią Iwoną Weso-
łowską, naszą pianistką. Ja się 
zająłem kierownictwem muzycz-
nym, jako że od wielu lat zajmuję 
się prowadzeniem chórów – po-
wiedział „Nowemu Dziennikowi” 
ksiądz Mierzwa, dyplomowany 
chórmistrz Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. – Wybrałem utwo-
ry do śpiewania, opracowałem 
większość partytur dla orkiestry. 
Pomógł mi w tym nasz organista 
Jarek Kaczyński. Zarówno w tej 
sferze świeckiej, patriotycznej, 
ale też i religijnej, bardzo wyraź-
nie zauważam – bo przecież przez 
kilkadziesiąt lat prowadziłem 
w Polsce chóry chłopięce, męskie 
i mieszane, w parafii w Linden 
prowadziłem chór ‘Sursum corda’ 
– że teksty śpiewane przez chó-
rzystów, powtarzane wiele razy, 
przenikają do serca śpiewaka. Po-
dobnie jest z muzyką religijną. Jeśli 
chórzyści śpiewają teksty religijne, 
to po pewnym czasie zaczynają 
te teksty w nich pracować, a ich 
duchowość rośnie. Dlatego święty 
Augustyn powiedział: ‘Kto śpiewa, 
ten dwa razy się modli’. Śpiewane 
teksty są głębiej przeżywane, po-
zostają. Ogromnie mnie cieszy to, 
że te dzieci tak chętnie śpiewają, 
nie boją się ciężkiej pracy podczas 
prób. Kiedy przychodzą na próby, 
od razu widać, że coraz lepiej mają 
opanowane teksty, no bo ćwiczy-
ły w domu. A trzeba pamiętać, 
że są to dzieci urodzone już w Sta-
nach Zjednoczonych. Bardzo trud-
no jest wypowiedzieć niektóre sło-
wa, na przykład: ‘deszcz, jesienny 
deszcz’, a one świetnie sobie z tym 

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

Ksiądz dr Tadeusz Mierzwa i Agnieszka Kasprzak przygotowują się do próby chóru

Ksiądz dr Tadeusz Mierzwa prowadzi próbę chóru. Pierwsza z lewej 
Amelia Hajduk
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radzą. Na każdej próbie jest coraz 
lepiej – dodał ksiądz Tadeusz.
Podczas pierwszej próby po wa-
kacjach księdzu Tadeuszowi to-
warzyszył Robert Bury, który grał 
na gitarze basowej. Jest on 50-lat-
kiem, który urodził się w USA 
i wcześniej nie znał tych piosenek.
„Dla Roberta i dla perkusisty Jan-
ka, który też urodził się w USA, 
uczestnictwo w naszych próbach 
to jest odkrywanie polskiej muzyki 
i polskiej historii. Dlatego jesteśmy 
wdzięczni, że zechcieli się podjąć 
tego wyzwania” – stwierdził ksiądz 
dr Tadeusz Mierzwa.
Podczas koncertu chórowi będzie 
towarzyszył zespół, w składzie 
którego będą następujące instru-
menty: perkusja, gitara basowa, 
fortepian, trąbka, flet i skrzypce. 
Dyrygentem i kierownikiem mu-
zycznym będzie ksiądz Tadeusz 
Mierzwa. 
Przed koncertem odbędzie się 
jeszcze 6 prób, w tym próba gene-
ralna, bo wykonawcy muszą się 
dobrze przygotować. 
„W maju mama zapytała mnie, 
czy chciałabym śpiewać pieśni 
patriotyczne. Natychmiast odpo-
wiedziałam, że tak – powiedziała 
13-letnia Amelia Hajduk. – Razem 
z młodszą siostrą dołączyłam 
do chóru i śpiewamy. Dzisiaj bar-
dzo fajnie mi się śpiewało. Uczę się 
na pamięć tekstów tych piosenek. 

Koncert „Wspólne śpiewanie (nie)zakazanych piosenek” 
odbędzie się w niedzielę, 25 września 2022 roku, 

w sali koncertowej Uniwersytetu Sióstr Felicjanek, 
262 South Main Street, Lodi, NJ. 

Początek o godz. 3:00. Ppoł. 
Więcej informacji, tel. (201) 410-9363.

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

 Pro laktyka i okresowe czyszczenia•

•  Kosmetyka dentystyczna

•  Korony, mostki, licówki

•  Wybielanie

•  Invisalign® - aparaty ortodontyczne

•  Endodoncja - leczenie kanałowe

• Laserowe leczenie chorób dziąseł

•  Protezy ustabilizowane na implantach

•  Implanty w dniu usunięcia zęba

• Cyfrowy rentgen i wewnątrzustna kamera

Komfortowa i bezbolesna 
opieka dentystyczna
dla Ciebie i Twojej rodziny

The Clear Alternative to Braces

Bedford
Dentistry  PC
Joanna Zimny, DDS

CO
SM

ET
IC & IMPLANT DENTISTRY

www.BedfordDentistryPC.com
e-mial: drjoannazimny@yahoo.com

Większość ubezpieczeń
honorowana

Damy z siebie dużo. Zapraszam 
na koncert, bo będzie bardzo faj-
nie.” 

JESTEŚMY WDZIĘCZNI 
WSZYSTKIM WETERANOM

Ideą tego koncertu jest nie tylko 
prezentacja patriotycznych pieśni, 
ale także zachęcenie publiczno-
ści do wspólnego śpiewania. Tak 
właśnie jest podczas koncertów 
w Warszawie. 
„Nasz koncert nie jest poświęcony 
wyłącznie powstańcom warszaw-
skim. Będzie to śpiewana historia 
II wojny światowej. Jest to historia 
tragiczna, ale chcemy ją przybli-
żyć naszym uczniom, bo często jej 
nie znają – powiedziała Agnieszka 
Kasprzak. – Zaczniemy od piose-
nek wojskowych ‘Wojenko, wojen-
ko’ i ‘My, Pierwsza Brygada’. Potem 
przypomnimy o tym, że Polacy 
byli zsyłani na Sybir, o zbrodni ka-
tyńskiej, o holokauście. Zaśpiewa-
my piosenki, które śpiewali po-
wstańcy warszawscy i partyzanci. 
Zaśpiewamy też piosenkę o żoł-
nierzach wyklętych. Jest to ważna 
część naszej historii i o tych lu-
dziach trzeba pamiętać. Przez wie-
le lat w Polsce robiono wszystko, 
aby o nich zapomnieć. Naszym za-
daniem jest głośno o nich mówić, 
przypominać, że walczyli za Pol-
skę i przywrócić tę pamięć na-
szym uczniom. Większość z nich 

Grupa rodziców i chłopców stanowi ważną część chóru, który wystąpi 25 września

W środę chór przećwiczył kilkanaście piosenek. Na gitarze basowej grał Robert Bury

urodziła się w Stanach Zjednoczo-
nych i historii Polski praktycznie 
nie znają.  
W sali koncertowej Uniwersytetu 
Sióstr Felicjanek w Lodi jest tysiąc 
miejsc, więc na pewno znajdzie 
się miejsce dla każdego chętnego. 

Wstęp jest wolny, nie trzeba nic 
płacić. Serdecznie zapraszamy 
– zachęca Agnieszka Kasprzak. 
– Będziemy rozdawać śpiewniki 
wszystkim uczestnikom koncer-
tu. Ten koncert to będzie nasze 
podziękowanie dla wszystkich 
weteranów, niezależnie od tego, 

kiedy i na których frontach wal-
czyli. Śpiewamy piosenki związa-
ne z II wojną światową, ale przez 
to wspólne śpiewanie chcemy po-
kazać, że pamiętamy i że jesteśmy 
wdzięczni wszystkim weteranom” 
– podkreśliła pomysłodawczyni 
i organizatorka tego koncertu. ◘
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„Byłem bardzo szczęśliwy, 
gdy okazało się, że wy-
graliśmy konkurs, po-

nieważ włożyliśmy w ten projekt 
dużo pracy i poświęciliśmy mu 
sporo czasu” – podkreśla Alex Ko-
łodziej. Dodaje, że zajmowali się 
nim od stycznia do kwietnia br. 
oraz że wykorzystali wiedzę zdo-
bytą w ciągu czterech lat studiów. 
„Dla mnie i kolegów z zespołu było 
to duże wyzwanie i doświadcze-
nie, ponieważ wymyśliliśmy sys-
tem, którym jest w pełni skuteczny 
i ekonomiczny, opracowaliśmy 
coś, co pomaga zaoszczędzić pie-
niądze i energię. Podczas pracy 
nad tym obiektem coraz bardziej 
się w niego angażowałem i upew-
niłem się, że mnie to nie tylko inte-
resuje, że lubię to, co robię, ale też 
że tworzymy coś naprawdę wyjąt-

kowego. Wtedy nawet przez myśl 
mi nie przyszło, że możemy wy-
grać ten konkurs, a konkurencję 
mieliśmy naprawdę bardzo dużą” 
– podkreśla polski student. 
Wraz z nim nad nowatorskim po-
mysłem pracowali: Andrew Nor-
ris, Jonah Cummins-Mikkalson 
i Nhan Vo. Cała czwórka tworzyła 
zgrany zespół, a każdy z nich zaj-
mował się inną częścią projektu. 
Alex Kołodziej był odpowiedzial-
ny za jego stronę graficzną. Byli 
oni jedną z trzech grup reprezen-
tujących University of Arizona 
College of Architecture podczas 
Solar Decathlon Design Challen-
ge i startowali w kategorii Mul-
tifamily Building (budownictwo 
wielorodzinne). Opiekę nad tymi 
zespołami z ramienia arizońskiej 
uczelni sprawował Jonathan Bean, 
adiunkt architektury i zrównowa-

Polski student laureatem konkursu 
DEPARTAMENTU ENERGII USA

ALEX KOŁODZIEJ WRAZ Z TRÓJKĄ KOLEGÓW Z UNIVERSITY OF ARIZONA COLLEGE OF ARCHITECTURE WYGRALI SOLAR DECATHLON DESIGN 
CHALLENGE, ORGANIZOWANY PRZEZ DEPARTAMENT ENERGII STANÓW ZJEDNOCZONYCH. DZIĘKI PROJEKTOWI „THE AVENUE” ZDOBYLI PIERWSZE 

MIEJSCE W SWOJEJ KATEGORII MULTIFAMILY BUILDING ORAZ GŁÓWNĄ NAGRODĘ COMMERCIAL DIVISIONS.

Wojtek Maślanka
ZD
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Makieta nagrodzonego projektu „The Avenue” ze statuetkami (po bokach) dla jego twórców

„The Avenue” – zwycięski projekt w Solar Decathlon Design Challenge, zorganizowany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Jego 
autorami są: Alex Kołodziej, Andrew Norris, Jonah Cummins-Mikkalson i Nhan Vo

Alex Kołodziej jest obecnie studentem piątego roku University of Arizona College of Architecture

żonych środowisk budowlanych. 
W sumie w finale konkursu zorga-
nizowanego przez Departament 
Energii Stanów Zjednoczonych 
wzięło udział 55 grup studenc-
kich, reprezentujących 38 uczelni 
z całego świata. Konkurowali oni 
w sześciu różnych kategoriach: 
New Housing, Retrofit Housing, 
Attached Housing, Office Building, 
Education Building oraz Multi-
family Building. W tej ostatniej 
najlepszym i najciekawszym po-
mysłem okazał się projekt „The 
Avenue”, stworzony przez grupę 
studentów, w której był m.in. Alex 
Kołodziej. Zdobyli oni także głów-
ną nagrodę konkursu – Commer-
cial Divisions. 
W ramach projektu „The Avenue” 
zaproponowali oni trzykondygna-
cyjną, wielofunkcyjną zabudowę 
na terenie obecnego parku RV 
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Sleepy Hollow, przeznaczonego 
dla samochodów kempingowych. 
Znajduje się on w dzielnicy Mirac-
le Manor w Tucson w Arizonie, 
którą zamieszkują głównie rodzi-
ny o bardzo niskich dochodach 
oraz samotne matki z dziećmi. Pro-
jekt obejmuje rozproszony system 
ogrzewania i chłodzenia SunBlock, 
który łączy wytwarzanie energii 
słonecznej z energią cieplną.

Oprócz mieszkań dla około 360 
osób „The Avenue” zawiera nowy 
dystrykt handlowy, stwarzający 
nowe miejsca pracy oraz możli-
wość zatrudnienia mieszkańców, 
a przez to podreperowania ich 
budżetu. Projekt posiada również 
przestrzeń edukacyjną i rekre-
acyjną oraz zapewnia możliwość 
prowadzenia zajęć pozalekcyj-
nych i wakacyjno-letnich dla dzie-
ci, co w przypadku samotnych ma-
tek jest bardzo potrzebne.
„The Avenue” obejmuje prefabry-
kowany zespół modułowy dla jed-
nostek mieszkalnych w celu zmi-
nimalizowania kosztów i emisji 
dwutlenku węgla podczas budo-
wy. Modułowy charakter konstruk-
cji budynków pozwala szybko 
i sprawnie montować je w całość 
oraz wytwarzać poszczególne 
jego elementy w innym miejscu. 
Kompleks jest osłonięty dachem 
wykonanym z przetworzonego 
plastiku i służy jako baza dla pa-
neli fotowoltaicznych wyproduko-
wanych z folii organicznej. W pro-
jekcie wykorzystano również kolor 
skontrastowany z białymi panela-
mi z terakoty, aby nawiązać do hi-
storycznej i kulturowej przeszłości 
Tucson oraz lokalnej architektury. 
„Cieszymy się, że jurorzy docenili 
znaczenie naszego projektu, który 
wykorzystuje potencjał opłacal-
nych i ultrawydajnych budyn-
ków” – podkreśla Jonathan Bean. 
Adiunkt architektury i zrównowa-
żonych środowisk budowlanych 
na University of Arizona College of 
Architecture dodaje, że projekt ten 

może nie tylko zapewnić bardzo 
pożądane tanie mieszkania dla lu-
dzi o niskich dochodach, ale także 
wystarczającą ilość energii ciepl-
nej potrzebnej do schłodzenia pra-
wie każdego domu w Tucson.
Radość z decyzji komisji konkur-
sowej podkreślali także studenci, 
którzy wymyślili koncepcję kom-
pleksu „The Avenue” i opracowali 
jego projekt.

Jak powiedział wcześniej Alex 
Kołodziej, było on bardzo szczęśli-
wy, gdy okazało się, że jego team 
wygrał konkurs. Również jego 
ojciec, Mariusz Kołodziej – znany 
polonijny biznesmen – jest bardzo 
zadowolony i dumny z osiągnięć 
syna. W rozmowie z „Nowym 
Dziennikiem” podkreśla, że jest 
on bardzo ambitnym studentem. 
Od dziecka interesował się hi-
storią i architekturą, ale również 
nowymi technologiami. „Zawsze 
uważałem, że najlepszą inwestycją 
jest edukacja, ponieważ zapewnia 
lepszą przyszłość i wynosi każ-
dego na wyższy poziom. Dzięki 
temu można się rozwijać jeszcze 
bardziej” – podkreśla ojciec Alexa. 
Dlatego zadbał o dobrą edukację 
syna już od najmłodszych lat. Duży 
wpływ na jego rozwój miało także 
poznawanie świata i podróże wraz 
z grupą uczniów w ramach pro-
gramu „People to People Student 
Ambassador”. „Zwiedził prawie 
cały świat i odwiedził wszystkie 
kontynenty. Pasjonuje się historią 
i architekturą, więc dzięki temu 
miał okazję poznać ją z różnych 
stron” – wyjaśnia Mariusz Koło-
dziej. Dodaje, że jeżeli się robi to, 
co lubi, to nie tylko taką pracą nie 
można się znudzić, ale wykonuje 
się ją bardzo dobrze i ma się w niej 
odpowiednie osiągnięcia.
Alex Kołodziej jest obecnie stu-
dentem piątego roku University of 
Arizona College of Architecture. 
Po zdobyciu dyplomu zamierza 
kształcić się dalej, m.in. ma w pla-
nach napisanie pracy doktorskiej. ◘

! 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

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

Alex Kołodziej z ojcem, znanym biznesmenem polonijnym Mariuszem 
Kołodziejem
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Ludzie powychodzili na ze-
wnątrz, aby patrzeć na to, 
co się dzieje, ale nie dało 
się tam długo przebywać. 

Budynki zaczęły się rozpadać 
i osuwać w dół. Odłamki szkła 
i najróżniejsze przedmioty spadały 
na ziemię. Najtragiczniejsze było to, 
że widziałam spadających ludzi. 
Wokół rozprzestrzeniał się pożar. 
Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. 
Wszyscy uciekali w panice. Auto-
strada FDR Drive została błyska-
wicznie zatłoczona, Battery Park 
również.
Pamiętam każdy moment, każdą 
chwilę. Tamtego dnia nigdy nie 
zapomnę. Minęło 21 lat. Nas, oca-
lonych, jest coraz mniej. Już nie 
spotykamy się zbyt często w ap-
tekach, szpitalach lub gabinetach 
lekarskich na różnego rodzaju 
badaniach, aby ustalić przyczy-
nę choroby, czy nasze schorze-
nia mają powiązania z atakiem 
na World Trade Center. Po prostu 
umieramy.
Należę do grona ocalonych. Choru-
ję i leczę się ponad 18 lat. Każdy, kto 
był obecny w tym piekle 11 wrze-
śnia 2001 roku, boryka się mniej 
lub więcej z jakąś chorobą. Byłam 
świadkiem tej masakry, która zbul-
wersowała cały świat. Konsekwen-
cje nie pozwalają zapomnieć. Cho-
roby wyniszczają także ocalonych. 
Nigdy nie wiesz, co będzie z tobą 
w najbliższej przyszłości. Rak jest 
najczęstszym schorzeniem wśród 
ocalonych. Pokonałam już dwa róż-
ne, obecnie leczę dwa następne. 
Niepokój towarzyszy mi bez prze-
rwy. Tak bardzo trudno jest mi wró-
cić do normalnego życia. Dla ludzi 
ocalonych, ale chorujących, Sep-
tember 11 wciąż trwa. Czyż można 

W 1977 ROKU ZACZĘŁAM PRACĘ W FINANCIAL CENTER NA MANHATTANIE, W TAK ZWANEJ ZONE 1, BARDZO BLISKO WIEŻOWCÓW WORLD TRADE CEN-
TER. PROWADZIŁAM WŁASNY BIZNES, MIAŁAM BOUTIQUE. PRACĘ ROZPOCZYNAŁAM WCZEŚNIE, O 7 RANO. PAMIĘTAM DOKŁADNIE PRZEBIEG ATAKU 

NA WTC I JEGO SKUTKI. Z BUDYNKU, W KTÓRYM MIEŚCIŁ SIĘ MÓJ BIZNES, DOBRZE BYŁO WIDAĆ ROZGRYWAJĄCY SIĘ DRAMAT. 

Alicja Kowalczyk w swoim domu, rok 1992

Kompleks pamięci National September 11 Memorial & Museum – 
powstał na terenie byłego World Trade Center, w miejscu, gdzie stały 
bliźniacze wieże

Płonące wieżowce WTC 11 września 2001 

PRZEŻYŁAM ZAMACHY NA WORLD TRADE CENTER

FO
T

O
: A

RC
H

IW
U

M
 A

LI
C

JI
 K

O
W

A
LC

ZY
K

 Z
DJ

: W
IK

IP
ED

IA

bo nie sposób się od niej uwolnić.
Jakże przerażające są te wspo-
mnienia, a był to taki piękny, ciepły, 
słoneczny poranek 11 września 
2001 roku. Zapowiadał się cudow-
ny dzień. Nagle, o godzinie 9:03, 
nastąpił przerażający wybuch 
i płomienie zaczęły ogarniać pierw-
szy wieżowiec. To był początek tej 
strasznej napaści. Strzępy po wie-
żowcach wkomponowano w nie-
które budowle – ku pamięci. Nie 
jest nam, ocalonym, łatwo to oglą-
dać. Byliśmy świadkami tej tragedii 
i widzieliśmy na własne oczy, co się 
wówczas wydarzyło. Powstało wie-
le instytucji, które wspierają i po-
magają ofiarom i poszkodowanym 
w czasie ataków.
Pamiętam, kiedy wróciłam do pra-
cy, atmosfera była przygnębiająca. 
Okazywaliśmy sobie nawzajem 
współczucie, dużo było chętnych 
do pomocy. Ludzie okazywali tro-
skę jeden o drugiego, wiara w lep-
sze jutro jednoczyła nas. Do dziś 
utrzymuję kontakt i koresponduję 
z wieloma byłymi współpracow-

nikami. Niestety, wielu już nie żyje, 
inni chorują na nieuleczalne cho-
roby.
Po latach odbudowy na Wall Street 
i w dawnym WTC wróciło życie. 
Zniknęła przerażająca cisza, po-
wrócił gwar i śmiech oraz ten po-
śpiech...
W ciągu ostatnich dwóch lat COVID 
zmienił tę atmosferę. Niby jest tak jak 
dawniej, ale przecież jakoś inaczej... 
Mniej jest ludzi w metrze, mniej jest 
ludzi w pracy, bo po prostu siedzą 
w swoich domach i stamtąd pracują.
Minęło już 21 lat od tamtych wyda-
rzeń, a przecież tak trudno jest mi 
się pogodzić z faktem, że człowiek 
zabija drugiego człowieka, którego 
nie zna i nigdy nie widział. Popeł-
nił tę straszliwą zbrodnię ot tak, 
po prostu, bo ten drugi człowiek 
miał inny światopogląd i inaczej żył. 

Norwalk, CT, 5 września 2022

Alicja Kowalczyk

WCIĄŻ PAMIĘTAM ten dzień

zapomnieć, skoro skutki tej napaści 
to moja choroba, cierpienie i nie-
kończący się lęk, co podczas na-
stępnej wizyty powie mi lekarz? 
10 dni po zamach wróciłam do pra-
cy. Pracowałam tam do połowy 
2011 roku. Nie był to łatwy powrót. 
Trzeba było jednak się pozbierać 
i dalej budować życie.
Metro, autobusy i inne środki loko-
mocji znów kursują jak kiedyś. Lu-
dzie wrócili do pracy, oczywiście 
nie wszyscy, bo wielu obecność 
w budynkach WTC przypłaciło ży-
ciem (w wyniku zamachów terro-
rystycznych zginęło około 3 tysięcy 

osób). Wiele osób nie nadawało się 
do pracy.
Co prawda kurzu, popiołu oraz 
gruzów już nie ma, wszystko zosta-
ło pięknie posprzątane, powstały 
nowe zabudowania. Nie ma śladu 
po bliźniakach WTC, w zamian 
mamy piękny wieżowiec zwany 
Freedom Tower – One World Trade 
Center, na którego szczycie, czyli 
102. piętrze, mieści się obserwato-
rium dostępne dla publiczności. 
Jest on dzisiaj największą atrakcją 
w New York City. W miejscu biu-
rowców WTC, zniszczonych w wy-
niku zamachów z 11 września 2001 

roku, powstał nowoczesny kom-
pleks czterech wieżowców, którego 
głównym elementem jest właśnie 
One World Trade Center.
Stacja metra, znajdująca się 
pod bliźniakiami, została komplet-
nie zniszczona. Wiele lat trwała jej 
odbudowa. Po rekonstrukcji po-
wstał śliczny, olbrzymi terminal, 
który ma wiele dogodnych połą-
czeń w różnych kierunkach. WTC 
Cortlandt Station została oficjalnie 
otwarta 8 września 2018 roku. Jej 
odbudowa kosztowała ponad 4 mi-
liardy dolarów.
Na terenie byłego World Trade 
Center, w miejscu, gdzie stały bliź-
niacze wieże, powstał kompleks 
pamięci National September 11 Me-
morial & Museum. Jest to miejsce 
zadumy nad tym, co się stało, czę-
sto modlitwy i pamięci o tych, któ-
rzy odeszli. Ta pamięć będzie nam 
towarzyszyć już przez całe życie, 
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Michał Szukała

Ostatni przywódca ZSRR

Gorbaczow urodził się 
2 marca 1931 r. we wsi 
Priwolnje w Kraju 
Stawropolskim w po-

łudniowej części Rosji. Jego 
przodkowie osiedlili się w tym 
regionie po reformach Alek-
sandra II, które zniosły pańsz-
czyznę. Tuż przed narodzinami 
Michaiła ponownie zostali przy-
wiązani do ziemi, tym razem 
jako chłopi w tworzonych przez 
Stalina kołchozach. W 1933 r. 
z głodu zmarło 40 procent wsi 
Priwolnje. Dziadek przyszłego 
przywódcy ZSRS nienawidził 
komunizmu. W 1931 r. ochrzcił 
swojego wnuka w cerkwi. 
Za niedotrzymanie planu wy-
siewów w 1933 r. trafił do łagru 
na Syberii. Ojciec Gorbaczowa 
walczył w Armii Czerwonej. 
Został ranny w czasie marszu 
przez ziemie polskie i trafił 
do szpitala polowego w Krako-
wie. Rodzina od strony matki 
pochodziła z Ukrainy. Ojciec 
jego matki w czasie wielkiej 
czystki został oskarżony o troc-
kizm i skazany na karę śmierci. 
Uratowało go spowolnienie ma-
chiny terroru u schyłku lat trzy-
dziestych.
Po latach Gorbaczow wspomi-
nał powojenną biedę w spu-
stoszonym wojną Kraju Sta-
wropolskim oraz decyzję jego 
ojca, że jego syn musi zdobyć 
wykształcenie, aby wyrwać się 
z kołchozu. Droga do tego celu 
wiodła przez pracę w ośrodku 
mechanizacji. W 1949 r. za pra-
cę z ojcem na kombajnie został 
nagrodzony Orderem Czerwo-
nego Sztandaru Pracy. Został 
kandydatem do partii. W 1950 
r. po raz pierwszy opuścił ro-
dzinne strony i rozpoczął stu-
dia prawnicze na Uniwersyte-
cie Łomonosowa w Moskwie. 
Licznych zagranicznych sty-
pendystów, między innymi stu-
diującego niemal w tym samym 
czasie Aleksandra Dubczeka, 
szokowała nędza egzystencji 
w stolicy imperium sowieckie-
go. Dla pochodzącego z prowin-
cji Gorbaczowa Moskwa była 
wielkim światem.
W czasie studiów poznał swo-
ją przyszłą żonę, pochodzą-
cą z Kraju Ałtajskiego – Raisę. 
Po zakończeniu studiów wspól-

nie wyjechali do Kraju Stawro-
polskiego. Początkowo Gorba-
czow pracował w miejscowej 
prokuratorze, ale pod koniec 
lat 50. został przewodniczą-
cym struktur młodzieżowego 
Komsomołu, a w 1958 r. I se-
kretarzem komitetu miejskiego 
KPZR w Stawropolu. Stopnio-
wo piął się po szczeblach or-

ganizacji partyjnej w tej części 
ZSRR. W połowie lat 60. został 
dostrzeżony na Kremlu przez 
wciąż pełnego werwy Leonida 
Breżniewa i premiera Aleksie-
ja Kosygina. Za ojca kariery 
Gorbaczowa uważany jest jed-
nak przez historyków szef KGB 
Jurij Andropow, który dosko-
nale zdawał sobie sprawę z po-

głębiającej się stagnacji ZSRR 
i szansy na ożywienie widział 
w młodym pokoleniu działaczy 
partyjnych, urodzonych na po-
czątku lat 30.
W 1970 r. Gorbaczow stanął 
na czele partii w Kraju Stawro-
polskim. W ZSRR rzadko zda-
rzało się, aby działacz partyjny 
przed czterdziestką przejął kon-
trolę nad obszarem wielkości 
1/5 terytorium Polski. Od 1971 r. 
był członkiem Komitetu Central-
nego KPZR, odpowiedzialnym 
za rolnictwo. W swoim regionie 
intensywnie, i jak na warunki 
sowieckie skutecznie, rozwijał 
ten dział gospodarki.
W pierwszej połowie lat 80. 
system rządów w Związku Ra-
dzieckim pogrążył się w mara-
zmie, którego symbolem byli 
schorowani sekretarze gene-
ralni KPZR. W ciągu trzech lat 
zmarło trzech przywódców 
ZSRR – Breżniew, Andropow 
i Czernienko. 11 marca 1985 r., 
w ciągu kilku godzin od opu-
blikowania informacji o spo-
dziewanej od dawna śmierci 
Konstantyna Czernienki I se-
kretarzem KC KPZR został Mi-
chaił Gorbaczow. Od swoich po-
przedników odróżniał go wiek. 
W momencie objęcia władzy 
miał 54 lata, podczas gdy 
średnia w Biurze Politycznym 
KC KPZR przekraczała 67 lat. 
O jego zwycięstwie zadecydo-
wał nie tylko wiek, ale również 
brak oskarżeń o korupcję, które 
pojawiały się wobec jego kon-
kurenta – Grigorija Romanowa 
z Leningradu. O zwycięstwie 
Gorbaczowa przesądził osta-
tecznie głos następcy Andropo-
wa w KGB Witalija Fiedorczuka.
„Jego osobowość nie mogła 
bardziej różnić się od przecięt-
nych sowieckich aparatczyków, 
sztywnych jak brzuchomów-
cy. Uśmiechał się, a nawet 
śmiał, gestykulował, chcąc coś 
podkreślić (…) Stwierdziłam, 
że go lubię” – wspominała pre-
mier Wielkiej Brytanii Marga-
ret Thatcher. Sympatia Żela-
znej Damy była tylko częścią 
fascynacji Zachodu nowym 
przywódcą ZSRR. Zaintereso-
wanie wzrosło wraz z przed-
stawieniem przez Gorbaczowa 
pierwszych planów reform 

systemu sowieckiego. Odczy-
tywano je jako próbę głębokiej 
liberalizacji. W rzeczywistości 
Gorbaczow zakładał, że mark-
sistowskie fundamenty syste-
mu pozostaną niezmienione. 
Monopol na sprawowanie wła-
dzy miała zachować partia ko-
munistyczna. „Będąc u władzy, 
byłem owładnięty iluzją o moż-
liwości reformowania systemu 
(…) uważałem, że można dać 
istniejącemu socjalizmowi dru-
gi oddech. (…) Moje rozmyśla-
nia, a także dyskusje z Andro-
powem doprowadziły do idei, 
że więcej demokracji może 
oznaczać więcej socjalizmu” – 
wspominał po latach.
Dość szybko „pieriestrojka” 
– przebudowa – napotkała 
na liczne trudności. Już w rok 
po przejęciu władzy przez 
Gorbaczowa katastrofa w Czar-
nobylu ujawniła stan gospo-
darki i administracji imperium 
sowieckiego. Gorbaczow i jego 
otoczenie zmagali się także 
z niechęcią twardogłowych 
władz lokalnych. Nie sprzyjała 
mu również część przywódców 
państw satelickich, którzy w re-
formach widzieli niebezpieczny 
precedens zagrażający podsta-
wom ich reżimów. Do pogłębie-
nia chaosu przyczyniła się de-
cyzja o stworzeniu stanowiska 
prezydenta ZSRR, które w mar-
cu 1990 r. objął Gorbaczow. Nie-
jasne kompetencje tego urzędu 
doprowadzały do konfliktów 
z republikami związkowymi. 
„Postępował metodą prób i błę-
dów, nie miał całkowitego opra-
cowanego programu, który 
wymagał prowadzenia różno-
rakich zadań. W Gorbaczowie 
było dwóch ludzi: przywódca 
partii i reformator-intelektuali-
sta” – powiedział jego towarzysz 
partyjny i politolog Gieorgij 
Szachnazarow.
Równie destrukcyjna dla funda-
mentów systemu totalitarnego 
była zainicjowana przez Gor-
baczowa polityka „głasnosti” 
(jawności). Tłamszone przez 
dziesięciolecia narody Związ-
ku Radzieckiego odzyskały 
prawo głosu. W państwach 
bałtyckich, na Kaukazie, na Bia-
łorusi i Ukrainie pojawiły się 
tendencje do samostanowienia. 
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„Będąc u władzy, byłem owładnięty iluzją o możliwości reformowania 
systemu (…) uważałem, że można dać istniejącemu socjalizmowi drugi 
oddech. Moje rozmyślania doprowadziły do idei, że więcej demokracji 
może oznaczać więcej socjalizmu” – wspominał Gorbaczow po latach.

ZMARŁY W WIEKU 91 LAT MICHAIŁ GORBACZOW BYŁ OSTATNIM PRZYWÓDCĄ ZSRR I JEDYNYM PREZYDENTEM IMPERIUM RADZIECKIEGO, AUTOREM 
REFORM I LAUREATEM POKOJOWEGO NOBLA. CENIONY NA ZACHODZIE ZA WKŁAD W ZAKOŃCZENIE ZIMNEJ WOJNY, W SWEJ OJCZYŹNIE BUDZIŁ 

SPRZECZNE UCZUCIA.
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W ostatnich dwóch dekadach twórca pieriestrojki 
często krytykował Zachód, zwłaszcza USA. 
Negatywnie oceniał rozszerzenie NATO i plany 
budowy tarczy antyrakietowej w Europie 
Środkowej. Krytykował sankcje zachodnie wobec 
Moskwy i opowiedział się za aneksją Krymu 
przez Rosję.

Gorbaczow wierzył, że ocali 
ZSRR przed rozpadem dając 
republikom „tyle suwerenności, 
ile udźwigną”. Szybko jednak 
okazało się, że część krajów 
dąży do pełnej niepodległości. 
Gorbaczowa postanowił użyć 
siły. W nocy z 12 na 13 stycznia 
1991 r. jednostki Armii Radziec-
kiej wkroczyły do Wilna – sto-
licy Litwy, która ogłosiła suwe-
renność – i zajęły strategiczne 
obiekty, których broniły tysiące 
bezbronnych osób. W starciach 
pod wieżą telewizyjną zginęło 
wówczas 14 osób.
Pod naciskiem opinii publicz-
nej i dysydentów zgodził się 
na częściowe ujawnienie i upa-
miętnienie zbrodni systemu 
komunistycznego, szczególnie 
z okresu stalinowskiego. Gest 
ten został uznany za jeden 
z największych przełomów 
w historii reżimu komunistycz-
nego w ZSRR. Polsko-rosyjski 
sowietolog Michał Heller opisu-
jąc reformy Gorbaczowa przy-
pomniał słowa autora „Listów 
z Rosji” Astolphe’a de Custine: 
„W tym kraju przyznanie się 

do tyranii wydaje się prawie 
postępem”. Zadecydował o po-
wrocie z zesłania fizyka i obroń-
cy praw człowieka Andrieja Sa-
charowa, w ZSRR rozpoczął się 
proces przywracania dysyden-
tom obywatelstwa i rehabilitacji 
ofiar represji politycznych. Wła-
dzom RP przekazał dokumenty 
potwierdzające sowiecką od-
powiedzialność za zbrodnię ka-
tyńską. Kilka miesięcy później, 
3 listopada 1990 r., Gorbaczow 
polecił zebrać informacje, które 
mogłyby być traktowane jako 
swego rodzaju przeciwwaga 
dla sowieckiego ludobójstwa. 
Jednym z elementów „anty-Ka-
tynia” miały być rzekome mor-
dy dokonywane na sowieckich 
żołnierzach w trakcie wojny 
polsko-bolszewickiej.
Z punktu widzenia Zachodu 
Gorbaczow osiągał wiele suk-
cesów na arenie międzyna-
rodowej. Doprowadził do wy-
cofania wojsk sowieckich 
z Afganistanu. W 1990 r. zgodził 
się na zjednoczenie Niemiec. 
W 1990 r. otrzymał pokojową 
Nagrodę Nobla za działania 
na rzecz rozbrojenia nuklear-
nego i umocnienia bezpieczeń-
stwa światowego, które podjął 
po spotkaniu z prezydentem 
USA Ronaldem Reaganem 
w Reykjaviku w 1986 r. For-
malnie zrezygnował z doktry-
ny ograniczonej suwerenności 
państw satelickich nazywanej 
„doktryną Breżniewa”. Jesienią 
1989 r. rzecznik sowieckiego 
MSZ Giennadij Gierasimow po-
wiedział, że zastąpiła ją „dok-
tryna Sinatry”, który w piosen-
ce „I did it my Way” śpiewał 

o pójściu własną drogą. W rze-
czywistości już od kilku miesię-
cy większość państw Układu 
Warszawskiego prowadziła co-
raz bardziej suwerenną polity-
kę wewnętrzną.
W sierpniu 1991 r. system ra-
dziecki wszedł w ostatnią fazę 
agonii. Po wielu miesiącach 
żmudnych negocjacji Gorba-
czowowi udało się doprowadzić 
do uzgodnienia nowego statutu 
państwa radzieckiego. Do jego 
podpisania miało dojść 20 
sierpnia 1991 r. Twardogłowa 
opozycja uznała, że dokument 
jest zagrożeniem dla jedności 
państwa. 18 sierpnia grupa 
spiskowców z wiceprezyden-
tem Giennadijem Janajewem 
postanowiła przejąć władzę. 
Gorbaczow został internowa-
ny w rezydencji na Krymie. 
Po kilkudziesięciu godzinach 
pokojowego oporu sił demokra-
tycznych i zdrady większości 
sił bezpieczeństwa Gorbaczow 
powrócił do Moskwy. Przewrót 
okazał się farsą, która rozpo-
częła ostatni etap jego kariery 
politycznej.

W kolejnych miesiącach władza 
Gorbaczowa była coraz bar-
dziej iluzoryczna. Borys Jelcyn, 
który od dawna toczył z Gor-
baczowem nieformalną walkę 
o Kreml, wyraźnie parł w stro-
nę ostatecznego demontażu 
rozsypującego się ZSRR. Nie 
mógł legalnie odsunąć od wła-
dzy urzędującego prezydenta, 
uznał więc, że łatwiej będzie 
zlikwidować państwo, któremu 
ten przewodzi.
Na początku grudnia 1991 r. 
Jelcyn – jako prezydent Fede-
racji Rosyjskiej – doprowadził 
do spotkania z przywódcami 
dwóch pozostałych republik 
związkowych – Białorusi i Ukra-
iny. Podczas spotkania w bia-
łoruskich Wiskulach, na skraju 
Puszczy Białowieskiej, podpi-
sali porozumienie stwierdzają-
ce, że Związek Radziecki jako 
podmiot prawa międzynaro-
dowego przestał istnieć. Gor-
baczow próbował protestować, 
argumentując, że trzech przy-
wódców nie może decydować 
o losach tak wielkiego pań-
stwa, ale jego ostatnie wysiłki 
na rzecz zachowania imperium 
były bezskuteczne. W ostatnich 
dniach władzy jego kompeten-
cje ograniczyły się do kontro-
li nad radzieckim arsenałem 
nuklearnym. 25 grudnia 1991 
r. podał się do dymisji. Następ-
nego dnia Związek Radziecki 
przestał istnieć.
W 2015 r., przy okazji trzy-
dziestej rocznicy pieriestrojki, 
niezależne Centrum Lewady 
zapytało Rosjan o jej ocenę. 
55 procent uznało, że pierie-
strojka przyniosła więcej szko-

dy niż pożytku. Dwukrotnie 
mniej – 24 procent – uważało, 
że przyniosła więcej korzyści. 
Następstwem reform stał się 
bowiem nie tylko rozwój demo-
kracji, lecz i utrata „porządku” 
w państwie, z krwawymi kon-
fliktami narodowościowymi 
włącznie. Współcześnie wielu 
rodaków Gorbaczowa wspomi-
na jego epokę przez pryzmat 
tego, czym się ona zakończyła: 
rozpadu Związku Radzieckiego. 
Choć porozumienie podpisał 
nie Gorbaczow, a Borys Jelcyn, 
Rosjanie oceniają, iż to jego 
działania do tego doprowadziły.
W 1996 r. próbował powrócić 
do polityki, startując w wybo-
rach prezydenckich, ale uzyskał 
0,5 procent poparcia. Próbował 

utworzyć partię socjaldemokra-
tyczną, jednak ona także nie 
odegrała większej roli w kraju. 
Znacznie bardziej doceniany 
był na Zachodzie i uznawany 
za jednego z autorów procesu 
zakończenia zimnej wojny i li-
kwidacji żelaznej kurtyny.
W ostatnich dwóch dekadach 
twórca pieriestrojki często kry-
tykował Zachód, zwłaszcza 
USA, zarzucając im tryumfa-
lizm i dążenie do dominacji 
na świecie. Negatywnie oce-
niał rozszerzenie NATO i plany 
budowy tarczy antyrakietowej 
w Europie Środkowej. Kryty-
kował sankcje zachodnie wo-
bec Moskwy i opowiedział się 
za aneksją Krymu do Rosji. Jed-
nocześnie wielokrotnie kryty-

kował brak demokracji w swej 
ojczyźnie, ale w ostatnich la-
tach coraz bardziej jednoznacz-
nie popierał reżim Władimira 
Putina. W 2017 r. Gorbaczow 
w rozmowie z RIA Nowosti po-
wiedział, że „Putin zasłużył so-
bie na poparcie ludzi”. W 30. 
rocznicę rozpadu Związku Ra-
dzieckiego powtarzał, że było 
to wydarzenie tragiczne dla lo-
sów jego narodów. „Świadomie 
czynił wszystko, by uratować 
ZSRR, ocalić socjalistyczny 
(czyli w jego pojęciu radziecki) 
system. Nieświadomie sprzy-
jał ich klęsce. Konrad Wallen-
rod mimo woli, siódmy sekre-
tarz stał się ostatnim” – napisał 
w 1992 r. Michał Heller w bio-
grafii „Siódmy sekretarz”. (PAP)
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POLSKA SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄCA 
IM. I.PADEREWSKIEGO W GLEN HEAD, LONG ISLAND

Szkoła oferuje:
wspaniałe warunki do nauki, wysoko wykwalifikowananą kadrę pedagogiczną oraz naukę języka 

polskiego i wiedzy o Polsce na różnych poziomach znajomości języka  dla dzieci i młodzieży. 
Rejestracja uczniów odbywa się na stronie internetowej, link do karty rejestracyjnej: 

https://www.polskaszkolaglenhead.org/rejestracja/

Zajęcia rozpoczynają się 10 września o godz. 10 w budynku szkolnym przy ulicy               
319 Cedar Swamp Road, Glen Head, NY 11545

Szkoła należy do Centrali Polskich Szkół  Dokształcających w Ameryce i realizuje program nauczania dla szkół 
polonijnych na poziomie edukacji przedszkolnej oraz szkoły podstawowej. Szkoła wdraża innowacyjne 
materiały dydaktyczne w celu utrzymywania wysokiej jakości nauczania i zdobywania wiedzy.

Szkoła zaprasza nowych oraz byłych uczniów do skorzystania z oferty zajęć przygotowujących do Egzaminu 
LOTE. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu w grupach lub w formie zajęć indywidualnych dostosowanych 
do potrzeb uczniów.  

Egzamin LOTE (Languages Other Than English) jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą 
przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 10, 11, lub 12 
amerykańskiego High School. Egzamin jest organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół 
Dokształcających. Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej. 
Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. Ostatni egzamin LOTE dla 
wszystkich uczniów z Long Island odbył się w naszej szkole.

Kontakt w celu zapisów do szkoły oraz na zajecia przygotowujące i kursy:                                             
przez E-MAIL: info@polskaszkolaglenhead.org

lub telefonicznie: 516 399 0565

Zapraszamy od września na kontynuację
kursu Języka Polskiego Jako Obcego, czyli  Polish as a New  

Language dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczniów bez 
wcześniejszej znajomości języka polskiego.

Kurs będzie odbywał się w soboty o godzinie 10 rano w trzygodzinnych blokach 
lekcyjnych i będzie poświęconym rozwijaniu komunikatywnej znajomości języka 
polskiego polegającej na używaniu języka w różnych sytuacjach zaczerpniętych 
z  życia codziennego. Kurs będzie rozwijał zasadnicze sprawności językowe takie jak 
rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Docelowe założenie kursu jest osiągniecie 
swobodnego porozumiewania się językiem polskim i potencjalne przygotowanie 
do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym (A1/A2) 
www.certyfikatpolski.pl.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ NA ROK SZKOLNY 2022-2023



SOBOTA 10 WRZEŚNIA – PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2022 1935/2022

NAJSŁYNNIEJSZE DRUKI ŚWIATA

Wspaniały zabytek – mapa z Hereford („mappa mundi”, czyli płótno 
świata) to przykład średniowiecznej kartografii, która przedstawiała 
geografię biblijną, ignorując prawdziwą

Mapa świata z Hereford (1280-1300)
MAPA Z HEREFORD O WYMIARACH 159/134 CM JEST UNIKALNYM ZABYTKIEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. JEST NAJWIĘKSZĄ ZACHOWANĄ 

MAPĄ Z CZASÓW ŚREDNIOWIECZA. JESZCZE WIĘKSZA MAPA – STWORZONA PRZEZ GERWAZEGO Z TILBURY, 
A PRZECHOWYWANA W NIEMCZECH – ZOSTAŁA ZNISZCZONA PRZEZ ALIANTÓW W 1943 ROKU. 

Mapa z Hereford nama-
lowana jest na cielęcej 
skórze, rozpiętej na ra-
mie z dębiny. Do pisania 

użyto czarnego atramentu, czasa-
mi pojawiają się inne kolory. Morze 
Czerwone jest czerwone, inne wody 
są zielone. Kolory zresztą wyblakły, 
bo mapa była wystawiona na działa-
nie promieni słonecznych. 
Autorem mapy jest kanonik i karto-
graf Ryszard z Haldingham i Lafford, 
który był związany z katedrą w He-
reford, gdzie mapa jest przechowy-
wana. W tych samych czasach, kie-
dy pracował nad mapą, Marco Polo 
płynął do Azji, a Dante pisał „Boską 
komedię”. 
Niektórzy z badaczy twierdzą, 
że przed laty mapa wisiała na ołtarzu 
w katedrze –noszącej imię Najświęt-
szej Marii Panny i św. Ethelbera Króla 
– służąc nauczaniu członków kongre-
gacji. Modlono się przed nią na klęcz-
kach, oglądając całą chwałę i wszyst-
kie niebezpieczeństwa świata. 
Jak wiele innych map z tych czasów, 
również ta z Hereford miała zgadzać 
się z prawdami Kościoła. Znalazło się 
na niej miejsce na niebo, jak i też wie-
le ważnych biblijnych miast i miejsc, 
oczywiście z Jerozolimą w samym 
centrum. Blisko niej leży Babilon, 
a tuż obok wznosi się wieża Babel. 
Jeszcze wyżej znaleźć można Indie, 
pełne smoków, a tuż nad nimi rajski 
ogród. 
Raj przedstawiony jest w kole, wy-
gląda jak okrągła wyspa. Jest raczej 
nie do zdobycia przez człowieka, 
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rowany od lądu przez wody morza, 
ma wszystkie bramy zamknięte. Ewa 
trzyma w ręce owoc z drzewa po-
znania dobra i zła. Wąż z głową dia-
bła przygląda się ukryty w liściach. 
Znawcy Biblii znajdą też postać Moj-
żesza, który otrzymuje z rąk Boga ta-
blice z dziesięcioma przykazaniami. 
Na wschodzie można zobaczyć te-
ren obozu wojska Aleksandra Wiel-
kiego, a na południu Paryż. Baczni 
obserwatorzy znajdą arkę Noego 
i Labirynt.
Wśród zwierząt można poznać ry-
sunki wielbłąda, rysia, który się 
zadomowił blisko Morza Czarne-
go, słonia, który był wykorzystany 
przez armie hinduskie i perskie. Opis 
umieszczony tuż przy słoniu infor-
muje, że słonie mogą żyć trzysta lat 
i boją się myszy. 
Na mapie można też zobaczyć jed-
norożca. Według inskrypcji zwierzę 
to jest w stanie walczyć nawet ze sło-
niem. Jednorożca może pokonać tyl-
ko niewinna dziewica, która potrafi 
poskromić jego dzikość tak, że poło-
ży on łeb na jej kolanach i stanie się 
nieszkodliwy.
Oprócz zwierząt pojawiają się też 
na mapie istoty człekokształtne. 
Widać ludzi bez głowy – z oczami, 
ustami i nosem na klatce piersiowej, 
są też człekokształtne stwory, które 
mają tylko jedną wielką nogę, albo 
ciało ludzkie zwieńczone głową psa. 
Nad wpisaną w koło mapą umiesz-
czono postać Chrystusa w majesta-
tycznej pozie. Ręce ma podniesione, 

by pokazać rany po ukrzyżowaniu, 
widać też ranę w boku. Z prawej stro-
ny widnieje otwarta trumna i droga 
do nieba, po lewej zaś prowadzi dro-
ga do piekła. Postać Chrystusa jest 
namalowana niebieską farbą, która 
wtedy należała do najdroższych.
Wyspa Wielkiej Brytanii jest o wiele 
większa w skali. Kontynenty – Azja, 
Afryka, Europa – są przedstawione 
w skali odzwierciadlającej ówczesny 
stan wiedzy o świecie. 
Mapa zachwyca liczbą detali. Przed-
stawia 420 miast i miasteczek, 15 wy-
darzeń biblijnych, 33 rysunki zwie-
rząt i roślin oraz 5 scen z mitologii. 
W czasie II wojny światowej mapa 
i inne skarby katedry w Hereford zo-
stały ukryte. Wróciły do niej w 1946 
r. W 1988 – ze względu na proble-
my finansowe diecezji – rozważano 
sprzedaż mapy. Po wielu dyskusjach 
i po otrzymaniu dotacji – m.in. od Pau-
la Getty’ego – została ona w katedrze. 
A nawet wybudowano specjalne 
skrzydło dla zaprezentowania mapy 
w całej okazałości. Skrzydło otwarto 
w 1996 r. 
Ci, którzy się do Anglii nie wybierają, 
będą zaskoczeni, ile można znaleźć 
w internecie. Na specjalnej stronie 
– themappamundi.co.uk – przedsta-
wiono ponad 30 miejsc, które moż-
na powiększyć i zobaczyć wszystko 
co na mapie najważniejsze.
W roku 2007 mapa z Hereford zosta-
ła wpisana na listę UNESCO „Pamięć 
świata”.

Opr. Elżbieta Kieszczyńska

Biografie:
Kamil Janicki: Damy 
srebrnego wieku 

W swojej najnowszej książce 
Kamil Janicki z doskonałym wy-
czuciem napięć i dramatów snuje 
opowieść o potężnych i ambitnych 
Francuzkach na polskim tronie: 
Ludwice Marii Gonzadze – żonie 
Władysława IV i Jana Kazimie-
rza, oraz wielkiej miłości Jana III 
Sobieskiego – Marii Kazimierze 
d’Arquien, zwanej Marysieńką.

s. 512, 21.00 dol.

aleksander fiut:  
Wyglądy i wglądy
Sienkiewicz i Białoszewski, Mi-
łosz i Gombrowicz, Szymborska 
i Herbert, Josif Brodski i Andrzej 
Busza, Barańczak, Krynicki i 
Zagajewski – to zaledwie niektó-
rzy z pisarzy, na których, dzięki 
Aleksandrowi Fiutowi, możemy 
spojrzeć z nowej, odkrywczej, nie-
rzadko zaskakującej perspektywy. 

s. 416, 22.00 dol.

eseJe
Krystyna Kurczab-redlich: 
Pandrioszka 
W zetknięciu z Rosją na początku 
pojawiają się zachwyt i zauroczenie: 
sztuką i kulturą, pięknymi cerkwiami 
i folklorem, śpiewnym językiem. Po-
tem włącza się opamiętanie, bo oka-
zuje się, że zderzenie z codzienno-
ścią jest bolesne, a życie ma gorzki 
smak. Na końcu pojawia się niezro-
zumienie – dla inności ludzi, ich bier-
ności i braku wewnętrznej wolności, 
dla ich zgody na cierpienie.

s. 320, 19.00 dol.

Literatura
Jane austin:  
Duma i uprzedzenie 
Na przełomie XVIII i XIX wieku, 
na angielskiej prowincji, niezbyt 
zamożny ojciec pięciu córek na-
der często musiał zadawać sobie 
pytanie: kiedyż to w sąsiedztwie 
pojawi się jakiś odpowiedni ka-
waler? A kiedy już się pojawił, na-
stępowały dalsze perypetie, które 
Jane Austen z upodobaniem opi-
sywała. Najgłośniejsza powieść 
Jane Austin.

s. 304, 11.00 dol.

anthony Doerr:  
Miasto w chmurach
Autor utkał misterny gobelin z 
czasów i miejsc, który jest od-
zwierciedleniem naszej ogromnej 
sieci wzajemnych połączeń – z 
innymi gatunkami, z ludźmi nam 
współczesnymi, tymi, którzy żyli 
przed nami, oraz tymi, którzy 
pojawią się na świecie, kiedy nas 
już na nim zabraknie. „Miasto w 
chmurach” jest przepiękną, odku-
pieńczą powieścią o włądzy, jaką 
dzierżą księga, Ziemia i ludzkie 
serce. 

s. 640, 22.00 dol.

Kazimierz Orłoś:  
Trzecie kłamstwo 
Akcja powieści rozgrywa się w la-
tach 60., podczas rządów Włady-
sława Gomułki. Bohaterowie po-
wieści – inżynierowie, robotnicy, 
dyrektorzy, partyjni i bezpartyjni 
pracownicy priorytetowej budo-
wy zapory i elektrowni na Sanie, 
w Bieszczadach pozornie żyją w 
normalnym świecie...

s. 368, 20.00 dol.

DLa Dzieci
anna Paszkiewicz: a to 
Polska właśnie. Wierszyki 
dla dzieci
A to Polska właśnie to zbiór 
wierszyków, które w prosty spo-
sób przybliżają dzieciom polskie 
zwyczaje, legendy i symbole na-
rodowe. Opisują miasta, rzeki i 
regiony. A wszystko w bajecznie 
kolorowej oprawie!

s. 63, 9.00 dol.

Elżbieta Kieszczyńska, Ewa Fugowska
Tel. (201) 355-7496    www.ekpolishbookstore.com       

EK Polish Bookstore – Styertowne Shopping Center
1051 Bloomfield Ave., Suite 1B - 2, Clifton, NJ 07012                  

Przy zakupie trzech tytułów – książka niespodzianka!!!

(3 êêfêê zêêjêuj¹êê ¿êê êê êêêêêêêê êêêêêê

4.00Kêê zêbêzpêêêzêj¹êê

Kêêêê

Dêêê êê¿êê¿êê



20 35/2022 SOBOTA 10 WRZEŚNIA – PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2022



SOBOTA 10 WRZEŚNIA – PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2022 2135/2022



22 35/2022 SOBOTA 10 WRZEŚNIA – PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2022

KULTURA

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

„Tym razem wyruszyliśmy 
na odkrywanie przebłysków 
sztuki amerykańskiej, która 

wciąż nas inspiruje.  Trzy różne arty-
styczne punkty widzenia w różnych 
kulturach i pokoleniach, z których każ-
dy zaprasza nas do swoich bogatych 
i poruszających praktyk, unikalnych 
historii i miejsca w amerykańskiej kul-
turze i historii” – mówi Jens Faurschou, 
założyciel galerii.
Najbliższe pokazy są trzecią rundą wy-
staw w galerii Faurschou, która została 
otwarta w 2019 roku na Greenpoincie. 
Trzy wystawy indywidualne prezentu-
ją prace: 
▸ Roberta Rauschenberga – ikoniczne 
obrazy i rzeźby ilustrujące wieloletnią 
twórczość artysty;
▸ Zachary ‘ego Armstronga – wielko-
formatowe enkaustyczne obrazy, naj-

Galeria Faurschou otwiera trzy indywidualne wystawy w swo-
jej siedzibie na  Greenpoincie, na  których prezentowane będą 
prace Zachary’ego Armstronga, Curtisa Barnesa Sr. oraz 
Roberta Rauschenberga. Ekspozycje będzie można oglądać 
od 10 września 2022 do 29 stycznia 2023.

Zosia Żeleska-Bobrowski

Nowe wystawy w galerii
FAURSCHOU

większe, jakie artysta stworzył do tej 
pory (warto tu dodać, że enkaustyka, 
wywodząca się ze starożytnej Grecji, 
ze względu na swoją trudność – malo-
wanie rozpuszczonym woskiem – jest 
dziś uprawiana przez niewielu arty-
stów); 
▸ Curtisa Barnesa Sr. – pochodzący 
z Dayton w stanie Ohio malarz poka-
zuje po raz pierwszy w Nowym Jorku 
wybór portretów i samodzielnych stu-
diów obejmujących ponad 40 lat jego 
artystycznej pracy. ◘

FAURSCHOU NEW YORK
148 Green St

Brooklyn, NY 11222

Galeria otwarta: 
12:00 wpoł. – 7:00 wiecz.

od środy do niedzieli

Robert Rauschenberg, “Heroes/Sheroes (Night Shade)”, 1991
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KULTURA

Zachary Armstrong, “Large Rooster”, 2021

Curtis Barnes Sr., “Self Portrait”,  rok nieznany

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!!!

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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HISTORIA

Wiele osób nie było do końca 
świadomych, że polskie wojsko 
jest znacznie słabiej uzbrojo-
ne niż niemieckie, a dla czę-

ści wypoczywających, także dla artystów, 
podróż nad polskie morze – po niemieckich 
żądaniach dotyczących eksterytorialnego ko-
rytarza oraz Wolnego Miasta Gdańska – stała 
się w 1939 r. manifestacją jedności narodowej 
i patriotyzmu.
Jak pisze w książce „Wakacje 1939” Anna Li-
siecka, nawet słynny jasnowidz Stefan Osso-
wiecki tego lata bawił w Juracie. Nie wiadomo, 
czy nie przewidział nadchodzącej zawieruchy? 
Na Wybrzeże przyjechał też Jan Kiepura z żoną 
Martą Eggerth. Wcześniej dali w Gdyni koncert 
na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.
W nadmorskim kasynie trwały dancin-
gi – co najmniej część ich uczestników była 
święcie przekonana, że Hitler nie odważy się 
rozpocząć wojny, a gdyby nawet, to przecież 
„mamy gwarancje Anglii”, więc konfrontacja 
nie potrwa długo.
Piękne, ciepłe lato sprzyjało też masowym im-
prezom. W czerwcu hucznie obchodzono Dni 
Morza, świętowano także, jak co roku, rocznicę 
Bitwy Warszawskiej z 1920 r. i rocznicę zwy-
cięstwa pod Grunwaldem, co z powodu ro-
snącego napięcia między Polską a Niemcami 
miało jednoznaczną wymowę.
W Warszawie też nie brakowało letnich atrak-
cji – kusiły właśnie otwarty nowoczesny Tor 
Wyścigów Konnych na Służewcu, baseny i sta-
dion Legii na Czerniakowie. Wiele osób plażo-
wało nad Wisłą.
Odpoczywano, jak co roku, w modnym Za-
kopanem, pływano także motorówką po je-
ziorach augustowskich. „Kurier Wileński” za-
chwycał się, że turystyka kwitnie, nawet jeśli 
„burza huczy wokół”. 

SZPIEGOSTWO NIEMIECKIE 
NA CZOŁÓWKACH GAZET

Jednak ostatnie wakacje przed wybuchem 
wojny miały też inne oblicze. Przybywało 
szkoleń obrony przeciwlotniczej czy zajęć 
prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż, 
z których chętnie korzystano. Jeszcze mocniej 
niż wcześniej władze RP propagowały ideę 
„narodu z armią, armii z narodem”, a wyra-
zem tego była m.in. działalność Funduszu 
Obrony Narodowej (przyjmowano pieniądze, 
nieruchomości, kosztowności, a nawet – zbo-
że) czy Funduszu Obrony Morskiej, przezna-
czonego na rozbudowę Marynarki Wojennej. 
Kupowano dodatkowy sprzęt dla wojska.
Już w lipcu zresztą – obok niewielkich ogło-
szeń o sezonie kuracyjnym w uzdrowisku 
w Truskawcu w obwodzie lwowskim, gdzie 
można było zażywać naturalnych kąpieli siar-

CHOĆ OD MIESIĘCY HITLER WYRAŹNIE DĄŻYŁ DO KONFRONTACJI Z POLSKĄ, A WOJNA WISIAŁA W POWIETRZU, W CIEPŁE WAKACYJNE TYGODNIE 
LATA 1939 R. POLACY NIE WPADLI W PANIKĘ. NA PLAŻACH WYBRZEŻA WYPOCZYWALI WCZASOWICZE, A W SŁYNNYM POCIĄGU DLA BOGATYCH 

KURSUJĄCYM NA HEL LAŁ SIĘ SZAMPAN.

Ewa Łosińska

Jak kończyło się lato 1939 
W CIENIU ZAGROŻENIA

Sezon wakacyjny w Stanach Zjednoczonych oficjalnie został już zakończony, ale piękna pogoda nadal nie pozwala zapomnieć nam 
o lecie. Spójrzmy zatem wstecz – jak spędzano lato 1939 roku w Polsce? Jakie panowały nastroje i czy spodziewano się wojny? 
Odpoczywano czy szykowano się do obrony? Co przyniosły ostatnie dni sierpnia?
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24 sierpnia rozpoczęto w Polsce tajną mobilizację kartkową, która objęła 75 proc. stanu 
Wojska Polskiego. Niestety, pod naciskiem zachodnich sojuszników mobilizację tę 
odwołano i ponownie ogłoszono ją dopiero 30 sierpnia

czano-solankowych i borowinowych – „Ilustro-
wany Kurier Codzienny” regularnie ostrzegał 
czytelników o tym, co się święci, donosząc np. 
o szpiegostwie naszych zachodnich sąsiadów 
i „wielomilionowych sumach niemieckich 
na propagandę prasową w pismach pary-
skich”. Także w lipcu pisano, że „musimy mieć 
naszych Niemców (czyli mniejszość niemiec-
ką w Polsce) dobrze na oku”. Niezbyt optymi-
stycznie brzmiał również wielki tytuł artykułu 
w „IKC” z 3 sierpnia, w którym berliński kore-

spondent dziennika donosił, że „jeszcze nie 
czuje się wojny”. 
Dzień wcześniej Wielka Brytania przyznała 
Polsce pożyczkę na wypadek wojny. Dwa ty-
godnie później (17 sierpnia) także Republika 
Francuska udzieliła Polsce pożyczki na zakup 
materiałów i surowców w wysokości 430 mln 
franków (66 mln zł).
Władze RP wiedziały, że trzeba zadbać o za-
opatrzenie i rezerwy z racji prawdopodobne-
go konfliktu. Polska prasa i radio nie mówiły 
jednak regularnie np. o tym, że Francuzi bu-
dują schrony. Nikt nie chciał „siać defetyzmu” 
w kraju. Nawet jeśli niepokojących wieści 
z Niemiec w polskich gazetach i tak było coraz 
więcej.
Z napięcia zdawał sobie sprawę także Kościół. 
Gdy w sierpniu 1939 r. na Jasną Górę przy-
bywają tłumy wiernych, by modlić się o po-
kój, kuria metropolitalna w Krakowie zaleca 

wstrzymanie pielgrzymek. Do zachowania 
pokoju wzywa papież Pius XII.

MOBILIZACJA 
SPOŁECZEŃSTWA I WOJSKA

Już 13 sierpnia zarządzono częściową mobili-
zację alarmową rezerwistów Wojska Polskie-
go, tego samego dnia marszałek Edward Rydz-
-Śmigły zmobilizował dwie dywizje piechoty, 
które skierowano w rejon Bydgoszczy. Korpus 
interwencyjny pod dowództwem gen. Skwar-
czyńskiego miał wkroczyć do Wolnego Miasta 
Gdańska na wypadek niemieckiego ataku.
W drugiej połowie sierpnia optymizm Pola-
ków co do sytuacji międzynarodowej i bezpie-
czeństwa kraju wyraźnie się zresztą zmniej-
sza. Na górnym Śląsku 17 sierpnia rząd polski 
zablokował graniczną wymianę handlową 
pomiędzy Niemcami a Polską. Polskie władze 
odrzuciły także w tym czasie „ofertę” Związku 
Sowieckiego w sprawie wejścia jego wojska 
na teren naszego kraju w przypadku wybu-
chu wojny.
W „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” za-
mieszczono w sierpniu artykuł pod oryginal-
nym tytułem: „Świat miałby dziś więcej spoko-
ju, gdyby Alojzy Hitler nie bił tak mocno pasem 
swego syna Adolfa”. Czy jednak na pewno 
śmieszyło to wówczas czytelników?
Kilka dni później niemiecka policja na Śląsku 
opieczętowuje polskie biblioteki i drukar-
nie, a po 20 sierpnia w wielu miastach Pol-
ski mieszkańcy kopią rowy przeciwlotnicze, 
by cywile na ulicach mieli gdzie się chronić 
w razie nalotu. Wezwał do tego m.in. prezy-
dent Warszawy Stefan Starzyński. Jak czyta-
my w relacjach z tego czasu, „do prac stanęli 
mężczyźni, kobiety i dzieci, ludzie wszystkich 
stanów i zawodów. Uderzała zwłaszcza ol-
brzymia ilość kandydatów spośród młodzieży. 
Wielu stanęło do pracy z własnymi kilofami 
i łopatami”. 

30 sierpnia minister rolnictwa wydał rozpo-
rządzenie o zakazie podwyższania cen arty-
kułów pierwszej potrzeby.
Polscy mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska 
też wyraźnie czuli, co się święci. Linie kolejowe 
na terenie miasta wraz z taborem podlegały 
wówczas zarządowi Polskich Kolei Państwo-
wych. Licząc się z wybuchem konfliktu, polscy 
kolejarze w ostatnich dniach sierpnia próbują 
wycofać z Wolnego Miasta najlepsze lokomo-
tywy.
W Gdańsku i Sopocie widać po zmroku trans-
porty sprzętu wojskowego. Paramilitarne 
oddziały niemieckie tak przygotowywały się 
do nadchodzącej walki.
Poparcie dla nazistów było w Wolnym Mieście 
ogromne. W dodatku 23 sierpnia 1939 r. doszło 
do zamachu stanu: tutejszy gauleiter NSDAP 
Albert Forster ogłosił się głową państwa. Zła-
mał w ten sposób konstytucję Wolnego Miasta, 
ale Liga Narodów, która miała strzec ustroju 
Gdańska, nie zareagowała. Polska nie przyjęła 
tego aktu do wiadomości, tyle że w praktyce 
niczego to nie zmieniło dla prześladowanych 
od dawna Polaków.
Tego samego dnia zarządzono mobilizację 
alarmową (było to niejawne, indywidualne 
powoływanie rezerwistów) w sześciu Okrę-
gach Korpusów graniczących z Niemcami, 
oznaczające faktycznie niemal mobilizację 
powszechną na Pomorzu, w Wielkopolsce 
i na Śląsku. A 24 sierpnia rozpoczęto w Polsce 
tajną mobilizację kartkową, która objęła 75 
proc. stanu Wojska Polskiego. Niestety, pod na-
ciskiem zachodnich sojuszników mobilizację 
tę odwołano i ponownie ogłoszono ją dopiero 
30 sierpnia.
25 sierpnia na redzie Nowego Portu pojawił 
się niemiecki pancernik, oficjalnie – okręt 
szkolny, który miał rzekomo oddać hołd pole-
głym w 1914 r. i pochowanym w Gdańsku ma-
rynarzom z krążownika SMS „Magdeburg”. 
Tyle że po drodze okręt zabrał amunicję oraz 
kompanię szturmową niemieckiej Kriegsma-
rine. Niemcy podkreślali jednak pokojowy cel 
tej wizyty i Polacy nie mieli wyjścia – wpuścili 
okręt do portu.
Z zagrożenia, jakie może to oznaczać, dosko-
nale zdawała sobie sprawę polska załoga 
Westerplatte. W 1920 r. powstała tu polska 
składnica wojskowa, a w październiku 1925 
r. władze Gdańska oddały półwysep Pola-
kom w bezpłatną i bezterminową dzierżawę. 
Ze względu na antypolskie incydenty od 1926 
r. na Westerplatte stacjonował niewielki garni-
zon Wojska Polskiego. W grudniu 1925 r. Rada 
Ligi Narodów pozwoliła nam utrzymywać tam 
88 żołnierzy. Znacznie później – potajemnie – 
stan ten powiększono do 176 żołnierzy i 6 ofi-
cerów (niektórzy historycy podają, że wojsko-
wych było nawet ponad 200). Znajdowali się 
tam dodatkowo polscy pracownicy cywilni.
30 sierpnia trzy najcenniejsze okręty Pol-
skiej Marynarki Wojennej ORP „Błyskawica”, 
„Grom” i „Burza” dostały rozkaz natychmiasto-
wego wyjścia w morze. Odpłynęły do Wielkiej 
Brytanii, co zapewniło ciągłość biało-czerwo-
nej bandery mimo utraty polskich portów. 
Wojna czaiła się tuż za rogiem.

Źródło: MHP (dzieje.pl)

Przybywało szkoleń obrony przeciwlotniczej czy zajęć 
prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż, z których 
chętnie korzystano. Jeszcze mocniej niż wcześniej władze RP 
propagowały ideę „narodu z armią, armii z narodem”.
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ZDROWIE

Każdego roku na świecie szacun-
kowo dochodzi do 37,3 mln upad-
ków.

MIEJSCA, W KTÓRYCH UPADKI 
WYSTĘPUJĄ NAJCZĘŚCIEJ

W  domu. Najczęściej podczas wykony-
wania drobnych prac domowych, jak np.: 
wymiana żarówki, mycie okien, wieszanie 
firanek.
W  szpitalu. Upadki w szpitalu wynikają 
z nieprzyzwyczajenia do odmiennego niż 
w domu rozmieszczenia mebli, przedmio-
tów czy umiejscowienia toalety, a także 
słabości, złego samopoczucia, niechęci 
do skorzystania z pomocy przy czynno-
ściach fizjologicznych itp.
W  domu opieki. Osoby starsze przeby-
wające w domach opieki często posiadają 
niższy poziom sprawności i aktywności 
fizycznej.

CO WPŁYWA NA UTRZYMANIE 
RÓWNOWAGI

Wzrok. W starszym wieku pogarsza się 
ostrość widzenia oraz wrażliwość oczu 
na kontrast, dlatego też seniorzy naraże-
ni są na większą liczbę upadków. Bada-
nie wzroku oraz używanie odpowiednich 
okularów jest bardzo istotnym elementem 
profilaktyki przeciwupadkowej u osób 
starszych.
Mięśnie nóg. Aby ciało człowieka utrzy-
mało równowagę, bardzo ważna jest siła 
mięśni nóg. Wraz z wiekiem siła nóg jest 
coraz mniejsza (średnio o 30-40 proc.). 
Siła mięśni całego ciała. Wraz z wiekiem 
dochodzi do zmniejszania masy mięśni ca-
łego ciała.
Stawy. Ruchomość stawów człowieka 
wpływa na postawę ciała i poruszanie się, 
a więc na możliwość wykonywania czyn-
ności dnia codziennego.
Ciśnienie krwi. Czynnikiem ryzyka upad-
ku są nagłe spadki ciśnienia tętniczego 
krwi, w momencie, gdy zmieniamy po-
zycję z leżącej albo siedzącej na stojącą. 
Występują one aż u 16 proc. osób w pode-
szłym wieku, a ich częstość może zwięk-
szyć się nawet dwukrotnie przy nadciśnie-
niu tętniczym.
Inne choroby. Spośród chorób często 
występujących w podeszłym wieku ry-
zyko upadku zwiększają schorzenia 
neurologiczne, choroby sercowo-naczy-
niowe, choroby narządu ruchu, choroby 
metaboliczne, choroby żołądkowo-jelito-
we, choroby układu moczowo-płciowego 
oraz zaburzenia związane z psychiką. 
Zespół Parkinsona zwiększa ryzyko upad-
ku aż 10-krotnie. Ponadto także otępienie 
zwiększa ryzyko upadku aż 2-3-krotnie. 
Czynniki, które mogą odpowiadać za upa-
dek (poza zaburzeniami chodu i równo-
wagi) to także zaburzenia zachowania 
w postaci pobudzenia, wędrowania i obja-
wów psychotycznych.
Leki. Często niedocenianą przyczyną 
upadków są niepożądane działania le-
ków. W starszym wieku jednoczesne 
występowanie kilku chorób wiąże się 
z przyjmowaniem licznych preparatów, 
również tych dostępnych bez recepty. 
Wraz z liczbą zażywanych leków zwięk-
sza się ryzyko wystąpienia działań nie-
pożądanych, a stosowanie więcej niż 4 
preparatów wyraźnie zwiększa prawdo-
podobieństwo upadku. Mechanizm ich 
niepożądanego działania może polegać 
na upośledzeniu funkcji poznawczych, 
wydłużeniu czasu reakcji, powodowaniu 
zaburzeń świadomości, nasilaniu na-
głych spadków ciśnienia czy wywoływa-
niu zaburzeń rytmu serca.

PRZYCZYNY UPADKÓW 
NIEZWIĄZANE ZE STANEM ZDROWIA

– brak aktywności fizycznej
– nieodpowiednie obuwie
– nieodpowiednie wyposażenie mieszka-
nia: śliskie podłogi, brak mat antypośli-
zgowych, nieprzymocowane do podłoża 
chodniki i dywany, wysokie stopnie, brak 
uchwytów i poręczy, niedostosowana wy-
sokość mebli i urządzeń sanitarnych
– słabe oświetlenie.

KONSEKWENCJE UPADKÓW
Złamania: ok. 5 proc. upadków kończy się 
złamaniem; najczęściej złamaniom ulega: 
szyjka kości udowej, kość promieniowa, 
żebra, kości nadgarstka, staw skokowy lub 
kolanowy.
Inne obrażenia ciała: ok. 10-20 proc. 
upadków kończy się ciężkim obrażeniem 
tkanek miękkich: poważne urazy mózgu 
(m.in. wstrząśnienie mózgu), krwiaki we-
wnątrzczaszkowe, stłuczenia.
Pęknięcia kości, skręcenia w obrębie sta-
wu.

Zespół poupadkowy: spadek aktywności 
po doznanym upadku – strach i lęk przed 
kolejnym upadkiem i jego konsekwencja-
mi. Następstwem tego jest ograniczenie 
aktywności życiowej, nieopuszczanie 
domu, prowadzi to do zmniejszenia spraw-
ności fizycznej i tym samym do zwiększe-
nia ryzyka upadku. Zespół poupadkowy 
dotyka 20-65 proc. osób, u których doszło 
do upadku. Zdarza się także, że występuje 
on u osób, które były świadkiem czyjegoś 
upadku lub obserwowały skutki upadku 
u kogoś innego
Śmierć: następstwo nieszczęśliwego wy-
padku lub w wyniku powikłań po upad-
ku (długotrwały powrót do zdrowia oraz 
unieruchomienie w łóżku może spowodo-
wać poważne powikłania, takie jak zakrze-
pica żył głębokich czy zapalenie płuc).

Najlepsze efekty w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia upadku 
przynosi aktywność fizyczna. Wpływa korzystnie na cały 
organizm: poprawia stan i działanie mięśni, kości, stawów, 
układu krążenia i oddechowego, a także wyrabia prawidłowe 
wzorce chodu i ułatwia utrzymanie stabilnej postawy.
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Urazy i upadki osób starszych
JEŚLI OSOBA PO 60. ROKU ŻYCIA DOZNAJE URAZU, TO NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU UPADKU. CO MOŻNA ZROBIĆ, BY TEGO UNIKNĄĆ.

Spacery są najprostszą aktywnością fizyczną polecaną seniorom

JAK ZAPOBIEGAĆ UPADKOM
Warto poświęcić nieco wysiłku na zapewnie-
nie osobie starszej bezpiecznego otoczenia.
W mieszkaniu:
– usuń z otoczenia wszelkie zbędne przed-
mioty
– nie umieszczaj nowych przedmiotów 
na trasie stałego poruszania się (z przy-
zwyczajenia można nich zapomnieć i się 
o nie potknąć)
– usuń dywany, zwłaszcza te ozdobione 
frędzlami, mające tendencję do zwijania 
się, ślizgania
– oprócz oświetlenia głównego, zadbaj 
o oświetlenie punktowe – pomocne w za-
cienionych miejscach – oraz oświetlenie 
nocne, ułatwiające dotarcie np. do toalety
– zlikwiduj progi między pomieszczeniami
– noś odpowiednie buty z szerokim i głę-
bokim noskiem zapewniającym wygodę 
dla palców stóp, dobieraj właściwy rozmiar 
obuwia, wybieraj odpowiednią podeszwę 
z bieżnikiem, niezaburzającą czucia oraz 
zapobiegającą poślizgnięciu, niski, szeroki 
obcas zapewniający jak najlepszy kontakt 

z podłożem. Dobrze jest nosić buty z zapięt-
kiem zapobiegającym wysunięciu się sto-
py z obuwia, posiadającego sznurowadła, 
sprzączki lub rzepy, odpowiednio dostoso-
wujące mocowanie obuwia do stopy.
Poza mieszkaniem:
– noś okulary z filtrami, aby poprawić kon-
trast widzenia i uniknąć oślepienia
– wybieraj, jeśli możesz, niskopodłogowe au-
tobusy 
– korzystaj z nowoczesnych technologii 
w celu wezwania pomocy (np. telefon ko-
mórkowy, urządzenia telemedyczne)
– naucz się prawidłowo korzystać z ta-
kich przedmiotów, jak balkonik lub laska 
– najdogodniejszych pomocy stosowanych 
przy przemieszczaniu się.
Ważnym elementem profilaktyki są  też 
ćwiczenia fizyczne.

Najlepsze efekty w zmniejszaniu ryzyka 
wystąpienia upadku przynosi właściwie 
prowadzona i podejmowana aktywność 
fizyczna. Wpływa korzystnie na cały or-
ganizm: poprawia stan i działanie mięśni, 
kości, stawów, układu krążenia, układu 
oddechowego, a także wyrabia prawidło-
we wzorce chodu oraz ułatwia utrzyma-
nie stabilnej postawy zarówno podczas 
stania, jak również w czasie poruszania 
się.
Wykonuj ćwiczenia o umiarkowanej inten-
sywności przez 30 minut minimum 5 razy 
w tygodniu (najlepiej codziennie).
Do zalecanych form aktywności fizycznej 
należą m. in.:
– spacery
– taniec
– gimnastyka
– pływanie.
Zadbaj o właściwą dietę, bogatą w wapń 
i witaminę D, w celu zmniejszenia ryzyka 
złamań kości. Ważnym elementem zapo-
biegania osteoporozie jest także ekspozy-
cja na światło słoneczne oraz ruch.
Stosuj się do zaleceń lekarza, biorąc leki 
i kontrolując, co bierzesz, ponieważ nie-
które leki mogą powodować senność 
czy zawroty głowy, zwiększając ryzyko 
upadków.

SPRAWDŹ, CZY DOZNAŁEŚ OBRAŻEŃ 
CIAŁA PO UPADKU

Czy możesz się ruszać?
Czy coś Cię boli? Staraj się jak najmniej 
poruszać, jeśli czujesz ból związany z ura-
zem.
Czy krwawisz? Spróbuj zatamować krwa-
wienie (choćby elementem odzieży).
Zawołaj opiekuna lub współlokatora. Jeśli 
nie możesz się samodzielnie podnieść – za-
dzwoń pod numer alarmowy 911, krzycz 
lub w inny sposób zwróć na siebie uwagę 
(uderzaj twardym przedmiotem o kalory-
fer, stukaj w podłogę itp.).
Jeśli możesz się swobodnie podnieść, po-
staraj się zrobić to, korzystając z pomocy 
np. laski, chodzika lub innego przedmiotu, 
który pozwoli Ci zrobić to stabilnie i bez-
piecznie.
Usiądź/połóż się i odpocznij.
Jeśli odczuwasz silny ból po upadku lub 
masz duszność, ból lub dyskomfort w klat-
ce piersiowej, osłabienie połowy ciała 
lub inne niepokojące objawy – zadzwoń 
pod numer telefonu 911.
Zawsze powiadom o zdarzeniu swoją ro-
dzinę/opiekuna i swojego lekarza (nawet 
jeśli w trakcie upadku nie doszło do utraty 
przytomności i obrażeń ciała).

JAK ZMNIEJSZYĆ LĘK 
PRZED UPADKIEM

Lęk i unikanie wychodzenia lub aktyw-
ności fizycznej zwiększają osłabienie i po-
wodują wzrost ryzyka upadku. Wpływa 
również na psychikę osoby starszej, nasila 
lęk, poczucie bezsilności, brak poczucia 
bezpieczeństwa, rezygnację z życia, która 
powoduje poczucie osamotnienia, bycia 
zależnym i niepotrzebnym.
Zbadaj przyczyny poprzedniego upadku 
– pomoże to wyeliminować możliwe przy-
czyny kolejnego (zarówno zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne), przez co faktycznie zmniej-
szy się prawdopodobieństwo upadku oraz 
pomoże to zmniejszyć lęk.
Dobrze jest porozmawiać o swoich oba-
wach z bliskimi. W razie potrzeby zwrócić 
się do specjalisty, np. psychologa, terapeuty.
Ryzyko wystąpienia zespołu poupadko-
wego jest niższe u osób przygotowanych, 
świadomych swoich ograniczeń, ale rów-
nież znających swoje możliwości, które po-
trafią zadbać o siebie samych. ◘
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Grace Patricia Kelly była 
najmłodszym dzieckiem 
Jacka Kelly’ego – potrój-
nego złotego medalisty 

w wioślarstwie na igrzyskach 
olimpijskich – oraz Margaret Ma-
jer. Na świat przyszła 12 listopada 
1929 roku. Grace była niezwykle 
mizernym dzieckiem i często cho-
rowała – czas spędzony w łóżku 
przeznaczała na czytanie bajek, 
układanie wierszyków i zabawę 
lalkami. Czy jej rodzice wierzy-
li w to, że ich córka będzie kie-
dyś sławną aktorką? Raczej nie, 
co otwarcie potwierdził Jack Kel-
ly: „Myślałem, że to Peggy (star-
sza siostra Grace) będzie w życiu 
kimś. Wszystko, co robiła Grace, 
Peggy potrafiła lepiej”.

ŚWIEŻA, DOBRZE SIĘ
 ZAPOWIADA

W 1947 r. Grace dostaje się 
do Amerykańskiej Akademii Te-
atralnej. Do egzaminów przygo-
towywała się sama – nie chciała 
korzystać z pomocy i ewentualnej 
protekcji swojego wujka, aktora 
i uznanego dramaturga Geor-
ge’a Kelly’ego. Podczas egzami-
nów komisja w rubryce „uwagi 
ogólne” odnotowała: „Świeża, do-
brze się zapowiada”. Aby odciąć 
się od pomocy materialnej rodzi-
ców, Grace rozpoczęła pracę jako 
modelka w Agencji Johna Roberta 
Powlesa. Jak sama skomentowała: 
„Moja pierwsza reklama w tele-
wizji to był środek owadobójczy, 
musiałam biegać z głupkowatym 
uśmiechem i psikać jak szalona. 
Nie tego uczyłam się w Akademii”.
Jednak cierpliwość Grace została 
nagrodzona – w 1949 r. dostała 
rolę Berty w sztuce „Ojciec” Augu-
sta Strindberga i w ten sposób za-
debiutowała na Broadwayu. I choć 
krytycy uznali sztukę za nieco 
pretensjonalną, to recenzje pod-
kreślały również świeżość i urok 
młodej aktorki. Jeszcze w trakcie 
grania w „Ojcu” otrzymała pro-

pozycje ról telewizyjnych, a 1950 
r. zadebiutowała na dużym ekra-
nie w filmie „Czternaście godzin” 
w reżyserii Henry’ego Hathawaya. 
To, co cieszyło Grace, napawało 
przerażeniem jej rodziców. Holly-
wood w ich wyobrażeniach jawiło 
się jako świątynia rozpusty i nie-
rządu – aktorce więc towarzyszyła 
siedemnastoletnia siostra Lizan-
ne, która miała pełnić rolę przy-
zwoitki.

POCZĄTEK 
WIELKIEJ KARIERY

Prawdziwym przełomem oka-
zał się rok 1951 i produkcja filmu 
„W samo południe”, w którym wy-
stąpiła u boku Gary’ego Coopera. 
Zanim rolę szeryfa otrzymał Co-
oper, propozycję odrzucili Mar-
lon Brando, Gregory Peck i Kirk 
Douglas. Za kamerą stanął Fred 
Zimmerman. 19 czerwca 1951 
„New York Times” poinformował, 
że na przełomie sierpnia i wrze-
śnia rozpoczną się zdjęcia do fil-
mu „W samo południe”, a przy 
nazwisku aktorki było wspomnia-
ne, iż „jest względnie nowa w tym 
zawodzie”.
Praca przy tym filmie nie należa-
ła do najłatwiejszych. Grace była 
onieśmielona grą z gwiazdą takie 
formatu jak Cooper. Na dodatek 
producent Stanley Kramer uwa-
żał, że rola Amy jest źle obsadzo-
na. Do tego wszystkiego dochodził 
jeszcze letni skwar doliny San Fer-
nando, gdzie kręcono część zdjęć.
Po wielu latach syn Grace, książę 
Albert wspomniał: „Kiedy oglą-
dałem z nią ten film w domu, wi-
działem, że stresuje ją patrzenie 
na to wszystko jeszcze raz. Była 
bardzo niezadowolona z tego, jak 
wypadła”.
Praca przy „W samo południe” 
uświadomiła aktorce, jak mało 
jeszcze umie. Po zakończeniu zdjęć 
udała się więc do Nowego Jorku, 
aby uczęszczać na prywatne lek-
cje u Stanforda Meisnera. Był on 

nauczycielem m.in. Gregory’ego 
Pecka i Diane Keaton, udzielał rów-
nież wskazówek reżyserom, jak 
chociażby Sidneyowi Lumetowi.

„LETE NDIZI, TAFADHALI”
Mimo że Grace przede wszystkim 
chciała grać w teatrze, uległa jed-
nak wytwórni MGM i zgodziła się 
zagrać w kolejnym filmie. Wybór 
ten tłumaczyła po latach:
„Podpisałam umowę z MGM, 
bo dzięki ‘Mogambo’ mogłam pra-
cować z Johnem Fordem oraz Clar-
kiem Gable’em i kręcić w Afryce. 
Gdyby zdjęcia były w Arizonie, nie 
podpisałabym tej umowy”.
Zdjęcia do „Mogambo” realizowa-
no w Ugandzie, Tanganice, Kenii 
i Londynie. Aktorka zaskoczyła 
pozostałych twórców filmu już 
pierwszego dnia. Podczas kolacji 
w miejscowej restauracji w Nairo-
bi Grace złożyła zamówienie w su-
ahili. Po skończonym posiłku do-
dała jeszcze: „Lete ndizi, tafadhali”, 
czyli „poproszę banana”.
Niestety postać, w którą Kelly 
wcieliła się w „Mogambo”, nie była 
tak interesującą i lotną osobą jak 
sama aktorka. Linda Nordley była 
zupełnie niewyrazista, na dodatek 
wygłaszała bzdurne kwestie typu: 

„nie wiedziałam, że małpy cho-
dzą po drzewach!”. Mimo to Kelly 
otrzymała Złoty Glob za rolę dru-
goplanową, a „New York Times” 
ograniczył się do zdawkowego 
podsumowania jej roli: „Grace Kel-
ly jest niezła”.

H JAK HITCHCOCK
Jednak z perspektywy czasu opi-
nie o Grace w „Mogambo” wyda-
ją się zupełnie nieistotne. Kelly 
to w końcu aktorka, która zauro-
czyła samego Alfreda Hitchcocka 
i zagrała w trzech jego filmach: 
„M jak morderstwo”, „Okno na po-
dwórze” i „Złodziej w hotelu”. Ten 
sam reżyser, który znęcał się nad 
Tippi Hedren podczas realizacji 
„Ptaków”, z uwagą wysłuchiwał 
zastrzeżeń Kelly dotyczących 
jej stroju czy makijażu w pracy 
przy „M jak morderstwo”. To rów-
nież sama Grace zadecydowa-
ła, że w jednej ze scen w „Oknie 
na podwórze” usiądzie na parape-
cie. Kiedy asystent reżysera zwró-
cił mu uwagę, że taka kompozycja 
kadru będzie kosztowała krocie 
(ze względu na oświetlenie), Hit-
chcock odparł: „Jeśli Grace chce 
usiąść właśnie tutaj, to usiądzie”. 
Po latach tak wypowiadał się 
o swojej muzie:

„Subtelny, elegancki erotyzm 
Grace bardzo do mnie przema-
wiał. Może to zabrzmieć dziwnie, 
ale według mnie było w niej wię-
cej seksu niż w przeciętnej filmo-
wej seksbombie, tylko że w Grace 
trzeba było to odkryć”.
Natomiast sama aktorka powie-
działa o reżyserze: „Był dla mnie 
nieskończenie cierpliwy”.
Praca przy „Oknie na podwórze” 
przyniosła aktorce także przy-
jaźń z jedną z najsłynniejszych 
kostiumolożek w Fabryce Snów 
– Edith Head. Duet Head – Kelly 
to przede wszystkim niezapo-
mniany strój aktorki z jednego 
z najsłynniejszych thrillerów 
wszech czasów. Bluzka z dekol-
tem w literę V oraz tiulowa spód-
nica przyniosły Edith kolejnego 
Oscara, a Grace zapewniły miej-
sca w czołówkach rankingów 
najlepiej ubranych aktorek. Head 
stworzyła ten stój, zainspirowana 
popularną wówczas linią New 
Look Diora.

DZIEWCZYNA Z OSCAREM
Praca z Hichcockiem przyniosła 
Kelly popularność, choć dziwiło 
to jej wytwórnię. Szefostwo MGM 
nie rozumiało nagłego sukce-
su młodej aktorki. Ten przełom 
w jej karierze aktor Van Johnson 
określił tak: „Laleczek jest zawsze 
na pęczki, ale takiej dziewczyny 
z klasą dawno nie było. Ostatnio 
na ekranach pełno jest seksu, 
więc widzowie zbuntowali się 
i wolą Kelly niż wszechobecne tłu-
my kociaków”.
„M jak morderstwo” rozpoczęło 
najbardziej gorący okres w karie-
rze Grace. Jak wylicza jej biograf 
Donald Spoto, w ciągu 14 miesię-
cy, od lipca 1953 do końca sierp-
nia 1954 Kelly zagrała w sześciu 
z jedenastu filmów w swojej ka-
rierze – w tym w obrazie, który 
przyniósł jej Oscara. W „Dziew-
czynie z prowincji” Grace wcieliła 
się w postać diametralnie różną 
od niej samej. Georgie Elgin to mę-
żatka z dziesięcioletnim stażem, 
ubierająca się głównie w znoszo-
ne sukienki i bez krzty elegancji, 
tak charakterystycznej dla Kelly. 
Ostatniego dnia produkcji ekipa 
filmowa wręczyła Grace tablicz-
kę z napisem: „Dla naszej dziew-
czyny z prowincji. Niech to cię 
poprowadzi na przyszłoroczne 
Oscary”. Tabliczka okazała się być 
dobrym talizmanem – w 1955 r. 
aktorka otrzymała nagrodę Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej 
za rolę pierwszoplanową. Pokona-
ła m.in. Audrey Hepburn („Sabri-
na”) i Judy Garland („Narodziny 
gwiazdy”).
W tym samym roku w maju 
Grace była gościem podczas 
majowego festiwalu w Cannes. 
Wówczas to dziennikarze „Paris-
-Match” wpadli na pomysł, aby 

GRACE KELLY TO JEDNA Z AKTOREK, KTÓRE W LATACH 50. XX WIEKU NA TRWAŁE ZAPISAŁY SIĘ W HISTORII KINA. WŁAŚNIE MIJA 40. ROCZNICA 
JEJ TRAGICZNEJ ŚMIERCI.

Agata Łysakowska

GRACE KELLY 
– muza Alfreda Hitchcocka
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Grace Kelly na  fotografii promującej film „Okno na  podwórze” 
w słynnej bluzce z dekoltem w literę V i tiulowej spódnicy 

Grace Kelly w filmie „W samo południe”, 1952 r.
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ko. Jak po latach wspominała 
córka książęcej pary, księżnicz-
ka Karolina: „Mówili mi, że ślub 
był dla nich straszny i nigdy nie 
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Portret rodziny książęcej w 1966 roku

zaaranżować spotkanie aktorki 
z księciem Monako, Rainierem III. 
Wydarzenie to miało zaintereso-
wać czytelników nie tylko fran-
cuskich, ale także zagranicznych, 
a co za tym idzie – zwiększyć 
popyt na gazetę. Jak Grace zare-
agowała na propozycję spotkania 
z księciem? „Nie rozumiem, cze-
mu to takie ważne, żebym poznała 
księcia, ale jeśli myślicie, że to do-
bry pomysł, zgadzam się”.
Spotkanie to rozpoczęło romans 
jak z największych przebojów 
kina. Po powrocie Grace do Ame-
ryki para zaczęła korespondować. 
Kiedy w grudniu 1955 r. Rainier 
przybył do Stanów, prasa spodzie-
wała się, iż powodem jego wizyty 
jest romans – nikt jednak nie spo-
dziewał się, że obiektem jego wes-
tchnień jest Grace. Książę jeszcze 
przed swoją wizytą w Ameryce 
rozmawiał z odpowiednimi urzęd-
nikami w Monako, aby upewnić 
się, że nie ma przeciwwskazań 
w związku z ewentualnym związ-
kiem małżeńskim z Amerykanką 
– w rozmowie tej nie padło jednak 
imię i nazwisko aktorki.
Rainier oświadczył się Grace 27 
grudnia 1955 r. wręczając pier-
ścionek zaręczynowy z wielkim 
diamentem od Cartiera. Nato-
miast MGM natychmiast zwietrzy-
ło darmową promocję kolejne-
go filmu z Grace. Zimą 1955 r. 
zakończono bowiem zdjęcia 
do „Łabędzia”, w którym wciela-
ła się w postać (nomen omen!) 
księżniczki Aleksandry, która 
ma wyjść za przyszłego następcę 
tronu. Wytwórnia oświadczyła, 
że pokryje koszt sukni ślubnej, 
oraz Grace będzie mogła zatrzy-
mać całą garderobę z „Wyższych 

sfer” – był to ostatni film, który zre-
alizowała jako panna.
18 kwietnia 1956 r. Grace Kelly 
wyszła za mąż za księcia Mona-

przeglądali zdjęć pamiątkowych. 
Chcieli mieć skromny ślub i tylko 
dla rodziny, ale nie mogli i wy-
szła z tego scena zbiorowa”.

OSTATNIA ROLA
Po ślubie z Rainierem Grace mia-
ła wiele książęcych obowiązków, 
ale nie zrezygnowała z marzeń 
o filmie. Choć z pewnością wie-
działa, że musi je ograniczyć. 
W 1963 r. wstępnie przyjęła pro-
pozycję roli w filmie „Marnie”, 
którą wysunął Alfred Hitchcock. 
Najprawdopodobniej jednak z po-
wodu ciąży ostatecznie odrzuciła 
rolę. Nieprawdą są natomiast po-
głoski o tym, że to Rainier zabronił 
jej wrócić do Hollywood.
W 1976 r. księżna wzięła udział 
w festiwalu w Edynburgu, gdzie 
z okazji uroczystości pt. „Ame-
rykańskie dziedzictwo z okazji 
dwóchsetlecia Stanów Zjedno-
czonych” recytowała wiersze 
Anne Bradstreet, Carla Sandbur-
ga czy T.S. Eliota. Warto też za-
znaczyć, że w latach 1976-1978 
zasiadała w zarządzie Twentieth 
Century-Fox. Przede wszystkim 
jednak jako księżna była świado-
ma swoich obowiązków wzglę-
dem Monakijczyków. Osobiście 
zarządzała krajowym oddziałem 
Czerwonego Krzyża. Zawsze 
miała czas, aby odwiedzić pod-
danych w domach opieki i szpi-
talach. Przewodniczyła również 
w dorocznych pokazach kwiatów. 
Ta impreza stała się źródłem fa-
buły komedii omyłek, którą Grace 
wymyśliła wspólnie z francuską 
pisarką Jacqueline Monsigny i jej 
mężem, Edwardem Meeksem. 
Film „Reearrnged” w całości po-
wstał w Monako, a Grace grała 

tam jedną z głównych ról. Ma-
teriał został pokazany najpierw 
na pokazie w księstwie, a następ-
nie księżna (za namową męża!) 
przesłała go stacji telewizyjnej 
w Nowym Jorku. Kierownictwo 
zareagowało entuzjastycznie – po-
proszono o dokręcenie scen, tak 
aby film mógł zostać pokazany 
w telewizji w godzinnym pokazie 
specjalnym. Jeszcze w czerwcu 
1982 r. pisała do Edwarda Meek-
sa: „Ed, powierzam ci nasz filmik 
na lato”.
Księżna Monako zmarła 14 wrze-
śnia 1982 r. wskutek obrażeń od-
niesionych w wypadku. Podczas 
jazdy samochodem ze swoją cór-
ką Stefanią doznała udaru, w wy-
niku którego straciła panowanie 
nad kierownicą. Pojazd stoczył się 
w przepaść.

PO PROSTU KELLY
Grace Kelly pozostawiła po sobie 
nie tylko niezapomniane kreacje 
aktorskie, ale także wspomnienie 
o prawdziwej królowej elegancji, 
którą kobiety wciąż pragną naśla-
dować. Kojarzona będzie też za-
wsze z akcesoriami od Hermesa – 
apaszką, rękawiczkami, a przede 
wszystkim torebką, nazwaną 
od nazwiska aktorki.
Elegancja księżnej jest ponadcza-
sowa. Grace potrafiła być dostoj-
na i majestatyczna, ale bez cienia 
pretensjonalności – łączyła w so-
bie elegancję i zwykłe, ludzkie cie-
pło i dobroć. Jak powiedział o niej 
jej syn, książę Albert: „Moja mat-
ka (…) promieniowała swobodną 
elegancją wszędzie, gdzie się po-
jawiła, czy była to wielka publicz-
na impreza, czy proste spotkanie 
rodzinne”. ◘
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ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: „Nowy Dziennik” zakłada, że  informacje podane 
w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości 
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e-mail: wm@dziennik.com

Zbigniew Semczyk 
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pokój 47 B (blisko Greenpoint Ave.) 
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(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.

PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA
GREENPOINT, NY - Greenpoincki 
Komitet Parady Pułaskiego zapra-
sza na Bal Marszałkowski. Impre-
za odbędzie się w Princess Manor. 
Podczas balu odbędzie się prze-
kazanie szarfy marszałkowskiej 
Grażynie Michalak oraz koronacja 
Miss Polonii (Marii Mioduszew-
skiej), Junior Miss Polonii (Anabelle 
Dybanowskiej) oraz Little Miss Polo-
nii (Pauliny Forys). Początek pięcio-
godzinnej imprezy o godz. 7 wiecz. 
Princess Manor, 92 Nassau Ave, 
Brooklyn, NY 11222

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA
BROOKLYN/QUEEN NY - Po prze-
rwie spowodowanej pandemią 
Children’s Smile Foundation za-
prasza na szóstą edycję „Biegu 
o Uśmiech Dziecka”. Imprezę współ-
organizuje Polska Running Team, 
a honorowy patronat sprawuje 
Konsulat Generalny RP w Nowym 
Jorku. „Bieg o Uśmiech Dziecka” - 
5K Run, odbędzie się na dystansie 
5 km, oraz dla dzieci w wieku 5-12 
lat na dystansie 1 km i będzie miał 
miejsce w Highland Park-Ridgewo-
od Reservoir na pograniczu Queen-
su i Brooklynu. Początek o godz. 10 
rano. Donacja od uczestnika wy-
nosi 40 dol. i obejmuje: koszulkę, 
kawę oraz ciasto. Bieg 1K dla dzieci 
w wieku 5-12 lat jest bezpłatny. Re-

jestracja uczestników prowadzona 
jest na stronie: www.childrenssmi-
lefoundation.org. Dochód będzie 
przekazany na pomoc dzieciom 
pokrzywdzonym przez los.
Highland Park-Ridgewood Reservo-
ir, Jackie Robinson Pkwy, Brooklyn, 
NY 11207

GREENPOINT, NY - Centrum Pol-
sko-Słowiańskie zaprasza miło-
śników tańca na wieczór z polską 
muzyką. Impreza rozpocznie się 
o godz. 8 wiecz. i potrwa do 1:00 
w nocy. Do tańca będzie grał DJ 
Tomasz Hałat. Dla gości dostępny 
będzie płatny bar. Bilety w cenie 
25 dol. Można je nabyć w sklepie 
Music Planet na Greenpoince (649 
Manhattan Ave.) oraz poprzez stro-
nię internetową www.polishslavic-
center.org. W cenę biletu wliczony 
jest jeden drink.
CP-S, 176 Java St, Greenpoint, NY 
11222

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. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika. Początek 
o godz. 7:30 wiecz. Organizatorzy 
zapewniają: zimne przekąski, go-

rący obiad oraz chłodne i gorące 
napoje. Do tańca będzie grał zespół 
The Masters. Bilety w cenie: 80 dol. 
(dorośli), 50 dol. (studenci) oraz 20 
dol. (dzieci w wieku od 3 do 12 lat) 
są do nabycia: w polskim sklepie 
Ranczo oraz pod nr. tel.: (718) 847-
6165 (Dorota Kulawik) i (646) 533-
236 (Stella Domin).
Parafia św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, 8810 102nd Ave, Ozo-
ne Park, NY 11416

PLAINVILLE, CT - Teatr Kwadrat 
zaprasza do na spektakl pt. „Mał-
żeństwo do poprawki” w reżyserii 
Andrzeja Nejmana. Przedstawie-
nie odbędzie się w Plainville High 
School Auditorium. Wystąpią: An-
drzej Andrzejewski, Ilona Chojnow-
ska, Paweł Małaszyński i Agnieszka 
Sienkiewicz. Początek o godz. 7 
wiecz. Bilety w cenie 60 dol. i 70 
dol. są do nabycia na stronie: moj-
bilet.com. 
Plainville Hight School Auditorium, 
47 Robert Holcomb Way, Plainville, 
CT 06062.

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA
MANHATTAN, NY - Teatr Kwadrat 
zaprasza do na spektakl pt. „Mał-
żeństwo do poprawki” w reżyserii 
Andrzeja Nejmana. Przedstawienie 
odbędzie się w Tribeca Performing 
Arts Center. Wystąpią: Andrzej An-

drzejewski, Ilona Chojnowska, Pa-
weł Małaszyński i Agnieszka Sien-
kiewicz. Początek o godz. 3 ppoł. 
Bilety w cenie 60 dol., 70 dol. i 75 
dol. są do nabycia na stronie: moj-
bilet.com. 
Tribeca Performing Arts Center, 
199 Chambers St, Nowy Jork, NY 
10007

CZWARTEK, 15 WRZEŚNIA
GREENPOINT, NY - Centrum Pol-
sko-Słowiańskie zaprasza na spo-
tkanie z dr. Krzysztofem Langow-
skim, autorem książki pt. „O honor 
i sztandar, który nas skupia”. Począ-
tek o godz. 6:30 wiecz. Wstęp wol-
ny. Jego książka poświęcona jest 
Instytutowi Badania Najnowszej 
Historii Polski Józefa Piłsudskiego 
w Ameryce z siedzibą w Nowym 
Jorku, powołanemu w 1943 r. przez 
Wacława Jędrzejewicza, Henry-
ka Floyara-Rajchmana i Ignacego 
Matuszewskiego we współpracy 
z polskim środowiskiem niepodle-
głościowym w Stanach Zjednoczo-
nych. Dr Krzysztof Langowski jest 
absolwentem Wydziału Historii Uni-
wersytetu Warszawskiego, człon-
kiem Rady Instytutu Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Jorku (od 2008 
r.), pracownikiem Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz autorem kilkudzie-
sięciu tekstów popularnonauko-
wych. Instytut Józefa CP-S, 176 Java 
St, Greenpoint, NY 11222 

SOBOTA, 17 WRZEŚNIA
LINDEN, NJ - W Linden na Raymond 
Wood Bauer Promenade odbędzie 
się trzecia edycja Polish Heritage 
Day Festival 2022. W programie 
tradycyjne polskie jedzenie, ogró-
dek piwny, występ zespołów ludo-
wych: Górali im. J. Sabały i Turlicki 
oraz ludowego zespołu dziecięcego 
Krakowianki i Górale. Odbędzie się 
także koncert zespołu Dzieci PRL-u, 
a także zagra DJ Karol. Pojawi się 
również Polish Living History, któ-
ry wraz z Armored Combat Sports 
oraz History Slavic Invasion zapre-
zentuje słynne walki rycerskie. Poza 
tym, dzięki członkom Auto Moto 
Klub, będzie można zobaczyć uni-
katowe skarby polskiej motoryzacji. 
Organizatorzy zapewniają także 
wiele atrakcji dla dzieci, m.in.: prze-
jażdżkę kucykami, zabawę z posta-
ciami 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 przypadku deszczu impreza od-
będzie się w niedzielę, 18 września, 
w tym samym miejscu i godzinach.  
Raymond Wood Bauer Promenade, 
400 N Wood Ave, Linden, NJ 07036.

NIEDZIELA, 18 WRZEŚNIA
JERSEY CITY, NJ - Komitet Ochrony 
Pomnika Katyńskiego i Obiektów 
Historycznych zaprasza na uroczy-
stość upamiętniając 83. rocznicę 
napaści ZSRR na Polskę. Uroczy-
stość będzie miała miejsce przed 
pomnikiem Katyń 1940 w Jersey 
City i rozpocznie się o godz. 3 ppoł. 
W programie jest: wspólna modli-
twa, historyczne odczyty, śpiew 
patriotyczny oraz złożenie kwiatów 
przez przedstawicieli organizacji 
polonijnych. 
Pomnik Katyń 1940, Exchange Pl., 
Jersey City, NJ 07302.

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

NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA
WALLINGTON, NJ - W Polskim 
Domu „Cracovia Manor” odbędzie 
się jubileuszowy występ kabaretu 
Neo-Nówka związany z jego 20-le-
ciem istnienia. Początek koncertu 
o godz. 2:30 ppoł. Bilety w cenie 60 
dol. można nabyć na stronie www.
mojbilet.com.
Polski Dom „Cracovia Manor”, 196 
Main Ave, Wallington, NJ 07057

QUEENS, NY - W Melrose Ballroom 
odbędzie się jubileuszowy występ 
kabaretu Neo-Nówka związany 
z jego 20-leciem istnienia. Począ-
tek koncertu o godz. 7 wiecz. Bi-
lety w cenie 60 dol. można nabyć 
na stronie www.mojbilet.com.
Melrose Ballroom, 36-08 33rd St, 
New York, NY 11106.

SOBOTA, 1 PAŹDZIERNIKA
BRONX, NY - W Lehman Center for 
the Performing Arts wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Początek kon-
certu o godz. 5 ppoł. Bilety do naby-
cia na stronach www.lehmancen-
ter.org lub www.polskiexpress.com 
oraz w sklepie Planet Music, tel. 
(860) 826-5477 i księgarni Polonia, 
tel. (718) 383-2051 na Greenpoincie. 
Lehman Center for the Performing 
Arts, 250 Bedford Park Blvd W, 
Bronx, NY 10468 

UWAGA! 
Redakcja „Nowego Dziennika” nie 
odpowiada za zmiany dotyczące 
terminu i miejsca imprez wprowa-
dzone przez organizatorów w ostat-
niej chwili lub po oddaniu gazety 
do druku.
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ROZRYWKA

UŚMIECHNIJ SIĘ
- Janie!
- Słucham Pana.
- Czy możesz przysunąć tu forte-
pian?
- Tak Panie. Bedzie Pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro.

Hrabia wraca wcześniej z polowa-
nia. Jan staje na drodze do sypialni:
Jan: Panie hrabio, nie wolno! Pani 
hrabina przyjmuje kochanka.
Hrabia: Szabli!
Porwał szablę ze ściany i wbiegł 
do sypialni. Słychać okrzyk. 
Po chwili hrabiasie wychyla:
Hrabia: Janie, dla pana wacik, 
a dla pani korkociąg.

Hrabia:
- Janie, czy u nas w ubikacji 
są dwa sznurki, czy jeden?
- Jeden.
- W takim razie znowu załatwi-
łem się pod zegarem.

Podczas gry hrabiego na forte-
pianie wchodzi lokaj i mówi:
- Jak pan hrabia ślicznie gra! 
(z entuzjazmem)
- Eee tak se tylko popie...lam.
- Jak pan hrabia się brzydko wy-
raża! (z oburzeniem)
- Ale za to licznie gram! snąłem 
kanarka do herbaty...

- Janie, drzwi do windy otwiera 
się w prawo czy w lewo?
- W prawo, panie hrabio.
- O cholera, znowu zjechałem 
na dół zsypem.

Baran (21.03-19.04)
Bądź przygotowany na niespodzianki. Ktoś postąpi inaczej, niż się spodziewałeś, 
ale nie wpadaj w panikę. Dzięki mądrej taktyce i talentowi do negocjacji szybko 
zapanujesz nad sytuacją. W miłości czekają cię nowe pokusy i uczuciami war-
to się teraz bardziej przejmować. Zauroczy cię ktoś młody, ekscentryczny i nie-
okiełznany. W weekend towarzyskie sprawy okażą się niezwykle ważne. Ktoś 
poprosi cię o pomoc lub pośrednictwo w zagadkowej miłosnej sprawie.

Byk (20.04-20.05)
Saturn uczyni cię ostrożnym i przewidującym. Nie dla ciebie ryzykowne decy-
zje czy szalone wyprawy w nieznane. Postanowisz unikać niemiłych osób i nikt 
nie zmusi cię do tego, czego nie chcesz. Zwróć większą uwagę na sprawy zwią-
zane z domem i rodziną, bo możliwe są drobne nieporozumienia ze starszymi 
krewnymi. W pracy zajmiesz się porządkowaniem zaległości.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Zwolnij i tym razem nie wymagaj od siebie zbyt wiele. W razie kłopotów, nie bądź 
taki samodzielny, a jeśli trzeba, to proś o pomoc. Odkryjesz, że masz wpływowych 
znajomych, na których możesz liczyć. Odpocznij i nikomu się z tego powodu nie 
tłumacz. W miłości szczęście będzie ci sprzyjać, ale do nowych znajomości podej-
dziesz z większą niż zwykle rezerwą.

Rak (22.06-22.07)
Pokaż się z jak najlepszej strony. Uda ci się naprawić błędy, a kariera ruszy 
do przodu. Powalcz choć trochę o swoje pieniądze i zyski, bo tydzień sprzyja 
korzystnym umowom i negocjacjom. Będziesz mógł liczyć na pomoc przyja-
ciół i ludzi, którzy są ci z różnych powodów wdzięczni. W miłości gorąco. Pew-
na znajomość wreszcie nabierze rumieńców.

Lew (23.07-22.08)
Czeka cię więcej odpowiedzialności, bo będziesz decydować, zachęcać i prze-
konywać innych do mądrych i nowoczesnych projektów. W pracy będzie ci się 
dobrze wiodło. W miłości czekają cię sympatyczne niespodzianki. Dawne zna-
jomości powrócą i będą wymagały podjęcia jednoznacznych decyzji. Pod ko-
niec tygodnia zatęsknisz za spokojem i wygodą. 

Panna (23.08-22.09)
Nadszedł czas, aby poświęcić uwagę rodzinnym sprawom. Warto zadzwonić 
do krewnych i na spokojnie omówić wspólne plany. Słońce pomoże szybko zde-
cydować się na większe inwestycje lub wspólny zakup, a rodzina tym razem cię 
nie zawiedzie. Wszyscy będą zadowoleni z zakupów, a ty poczujesz się wszystkim 
bardzo potrzebny.

Waga (23.09-22.10)
Czas zabrać się do pracy, bo właśnie szczęście ci sprzyja. Słońce przez cały 
tydzień pomagać ci będzie w tych sprawach, które wymagają szybkich i jed-
noznacznych decyzji. Ktoś znajomy przyniesie ciekawe wiadomości. Działaj 
szybko, mów otwarcie, nie chowaj się za plecami silniejszych od ciebie. Teraz 
odniesiesz sukces.

Skorpion (23.10-21.11)
Merkury skieruje twoją uwagę na różne sekrety i tajemnice, które od pewne-
go czasu zaprzątną twoją uwagę. Jeśli spokojnie się zastanowisz, to znajdziesz 
rozwiązanie różnych problemów. Przestaniesz denerwować się na ludzi, któ-
rzy nie zasługują na tyle twojej uwagi. W pracy ktoś podsunie ci sposób, aby 
postawić na swoim. Przejrzyj też domowe rachunki, przypilnuj spraw urzędo-
wych, a unikniesz zamieszania.

Strzelec (22.11-21.12)
Jowisz zadba o twoje finanse. Poczujesz przypływ chęci do życia. Zerwiesz 
z rutyną, wprowadzisz kilka zmian do codziennego planu zajęć. Ten tydzień 
szczególnie sprzyja różnym podróżom i związanymi z nimi korzystnymi zna-
jomościami. Trzymaj jednak w tajemnicy swoje sukcesy, bo czyjaś zazdrość 
może opóźnić różne ambitne plany. Ty jednak o nic się nie martw. 

Koziorożec (22.12-19.01)
Przed tobą spokojniejszy tydzień. Obowiązków będzie mniej, a okazji do spo-
tkań z ciekawymi ludźmi pojawi się więcej. Odkryjesz, że komuś zależy wła-
śnie na tobie. Możliwe niezapowiedziane wizyty i zaproszenia na wspaniałe 
imprezy. Weekend też wesoły, a pełnia Księżyca bardzo sprzyja niezwykłym 
znajomościom. Zakupy też będą udane.

Wodnik (20.01-18.02)
Merkury przyniesie ci korzystne okazje i nowe znajomości. O twój dobry hu-
mor zadba Słońce. Będą też nowe miłosne szanse i związane z nimi emocje. 
Ważna osoba sprzyjać będzie twoim pomysłom zawodowym i sprawom fi-
nansowym. Spotykaj się z ludźmi, omawiaj ambitne plany, nie bądź teraz zbyt 
skromny i nieśmiały.

Ryby (19.02-20.03)
Tydzień sprzyja ważnym rozmowom, które dadzą ci wiele do myślenia. Odkryjesz, 
że powodzenie zależy od tego, co sądzą lub robią inni ludzie. Merkury nauczy cię 
prosić o to, co jest potrzebne. W pracy jednak nie poddawaj się woli osób, które 
myślą tylko o swoich interesach. Pod koniec tygodnia uda ci się zaprowadzić po-
rządek w zawodowych sprawach i znajdziesz więcej czasu dla siebie i dla rodziny.

HOROSKOP T YGODNIOWY
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W kategorii Open 
wzięły udział 4 
polonijne druży-
ny. W meczu fina-

łowym Wisła Garfield wygrała 
ze Stalą Mielec NY 2:0. W kate-
gorii Over 40 w dwóch grupach 
o wejście do półfinału rywalizo-
wało 7 polonijnych drużyn i jedna 
z Polski – Reprezentacja Śląska.
Wyrównany pasjonujący finał, 
w którym Polonez NY Glen Cove 
grał z reprezentacją Śląska, za-
kończył się sprawiedliwym remi-
sem 1:1. Rzuty karne lepiej egze-
kwowali piłkarze z Polski i to oni 
zabrali ze sobą do kraju piękny 
puchar, ufundowany przez Pol-
sko-Słowiańską Federalną Unię 
Kredytową.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM 
I SPOŁECZNIKOM

Relację z tegorocznego turnieju 
wyjątkowo rozpocznę od po-
dziękowań. Największe słowa 
uznania należą się społecznym 
działaczom Związku Polonijnych 
Klubów Piłkarskich oraz dzia-
łaczom wszystkich polonijnych 
klubów. Piłkarzom należy podzię-
kować za ambitną rywalizację 
prowadzoną w duchu sporto-
wym i fair play. 
Spisali się również sponsorzy. 
Głównym sponsorem wszystkich 
imprez organizowanych przez 
ZPKP od ponad 10 lat jest Pol-
sko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa. ZPKP dziękuje Radzie 
Dyrektorów z prezesem Krzysz-
tofem Matyszczykiem na czele, 
dyrektorowi wykonawczemu 
Bogdanowi Chmielewskiemu 
i pani Ricie Kotyńskiej – manager 
oddziału w Garfield – oraz wszyst-
kim pięknym paniom z Unii, które 
obecne były na turnieju.
Turniej ponadto wydatnie spon-
sorowali: Magdalena Buczek – 
właścicielka czterech gabinetów 
Thera Physical; wielki kibic Le-
gii Warszawa Marcin Bielawski 

W NIEDZIELĘ, 28 SIERPNIA, NA TRZECH BOISKACH KOMPLEKSU SPORTOWEGO W GARFIELD, NJ, DWANAŚCIE DRUŻYN W DWÓCH KATEGORIACH 
WIEKOWYCH RYWALIZOWAŁO W XXXII TURNIEJU ZPKP – MEMORIALE KAZIMIERZA DEYNY.

Wojciech Ziębowicz

Zwycięzcy Memoriału Kazimierza Deyny 
Wisła i reprezentacja Śląska 

z żoną Sylwią, właściciel ABF 
Environmental; Piast Meat Provi-
sion – właściciel Marcin Rybak; 
Firma STMR – właściciel Kazi-
mierz Mroczek z żoną Lucyną 
i synami Mateuszem i Markiem; 
EXPRealty - Strzepek Group – wła-
ścicielka Halina Strzepek, Royal 
Manor – właściciel Dariusz Kida; 
Firma Arco Construction – wła-
ściciel Eryk Bagiński; LP Power 
Electric – należąca do Tadeusza 
i Daniela Pałki; adwokat wypad-
kowy Mariusz Śniarowski; DJ 
DAR Kierklo – Zbyszek Dera oraz 
Firma Renaissance Painting and 
Design, która sponsoruje ten tur-
niej od roku 1990 – właściciel Woj-

ciech Ziębowicz; władze miasta 
Garfield: burmistrz Richard Rigo-
gliaso, zastępca burmistrza Joe 
Delaney, Paweł Maślag, Romi He-
rerra i Erin Delaney – członkowie 
Rady Miasta oraz Daniel Golabek 
– dyrektor ds., rekreacji, zastępca 
managera miasta.
Nad organizacją i sprawnym 
przebiegiem turnieju czuwali dłu-
goletni, społeczni działacze ZPKP 
na czele z prezesem Piotrem 
Gołąbkiem, który tę odpowie-
dzialną funkcję pełni od trzech. 
Prezesa wspierali: dyrektor tur-
nieju Mieczysław Panek, Marian 
Jabłoński, dyrektor ds. sędziów 
Daniel Gołąbek, wiceprezes Jan 

Kondratowicz, a także niezawod-
na, działająca w ZPKP od 28 lat 
kierowniczka ds. imprez Bożenna 
Żelazowska oraz Wojciech Zię-
bowicz, który współorganizował 
i komentował na żywo wszystkie 
turnieje.
Podczas turnieju działaczy ZPKP 
wspierali społeczną pracą: Barba-
ra Kondratowicz, Iza Gołąbek, Pa-
trycja Osenkowska, Marysia Te-
kiela, Piotr Sawicki, Ela i Karolina 
Czekański, Ireneusz Kulesza oraz 
Zbyszek Dera i Darek Wesołow-
ski. Setki zdjęć podczas turnieju, 
jak co roku, wykonał najlepszy 
polonijny społeczny fotograf Ry-
szard Dziedzic.
Główny sponsorem medialnym 
wszystkich turniejów ZPKP 
od początku ich rozgrywania jest 
redakcja „Nowego Dziennika”

WISŁA GARFIELD 
ZWYCIĘZCĄ W KATEGORII 

OPEN
Tegoroczny Memoriał Kazimierza 
Deyny, tak jak wszystkie poprzed-
nie, przeszedł do historii jako 
udany pod względem sportowym 
i organizacyjnym.

Kategoria Open – wyniki
Wisła – Stal NY 0:0
Polonia W. – Polonia NY 2:2
Stal NY – Polonia W.  0:0
Wisła – Polonia NY 2:0
Polonia NY – Stal NY 1:2
Wisła – Polonia W. 1:0

Wisła Garfield 7 pkt. 3:0
Stal Mielec NY 5 pkt. 2:1
Polonia Wallington 2 pkt. 2:2
Polonia NY 1 pkt. 3:4
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W finale turnieju zmierzyły się 
dwie najlepsze drużyny. Wisła 
Garfield pokonała Stal Mielec NY 
2:0. Obie bramki zdobył Paul Lee.

Skład Wisły: Anthony Caruso, 
Jude Zeino, Krzysztof Kondra-
towicz, Wojciech Piwowarczyk, 
Dean Wright, Patryk Gruca, Alex 
Kiwowicz, Googu Namruer, Ofek, 
Nahar, Kuba Gniazdowski, Kuba 
Golabek, Victor Pervushken, Paul 
Lee, Sebastian Gostynski, Pawel 
Kondratowicz, Krzysztof Karcz, 
Jakub Baca, Sebastian Medina, 
Nerko Zoronjic, Radostin Pehliva-
nov.
Kierownik drużyny: Krzysztof 
Kondratowicz, trener: Krzysztof 
Karcz.

Skład Stali: Luslan Djumajew, Ja-
cek Lawniczak, Julian Solarski, 
Patryk Majkut, Pawel Koziura, 
Piotr Dublicki, Jakub Zajac, Dawid 
Wetrowic, Piotr Holda, Sławomir 
Balon, Mateusz Osiecki, Filip Gło-
wala, Marcin KLim, Lukasz Ho-
usner
Prezes: Artur Kurasiewicz, trener: 
Mirosław Pasterniak.

Mecz fazy grupowej pomiędzy 
Wisłą i Stalą zakończył się bez-
bramkowym remisem. W spotka-
niu finałowym obie drużyny po-
kazały grę na dobrym poziomie. 
Tym razem Wisła wygrała dzięki 
dwóm celnym trafieniom Koreań-
czyka Paula Lee.
Najlepszym zawodnikiem w ka-
tegorii Open uznany został 
stoper Wisły Krzysztof Kondra-
towicz, który obecnie robi dokto-

Finaliści w kategorii Open: Stal Mielec - z lewej i Wisła Garfield - z prawej

Finaliści w kategorii Over 40: Reprezentacja Śląska - jasne koszulki, Polonez NY - czarne stroje
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na kibiców piłki nożnej czeka 
miła niespodzianka. 
Mecz towarzyski rozpoczął się 
od zagrania piłki przez Jana Ko-
walskiego do zawodowego piłka-
rza Red Bull Patricka Klimali. 
Po turnieju prezes Piotr Gołąbek 
powiedział:
„Już po raz trzeci z rzędu gościli-
śmy polonijnych piłkarzy w Gar-
field. Dziękuję wszystkim tym, 
którzy pomogli nam w organi-
zacji turnieju. Dziękuję władzom 
miasta oraz sponsorom na czele 
z PSFCU. Po raz pierwszy przygo-
towaliśmy piknik z piwem i muzy-
ką, który zyskał wielu fanów. Grał 
zespół Wehikuł Czasu, Zbyszek 
Dera i DJ Daro”.

PRZYLECIELI Z POLSKI PO 
RAZ PIERWSZY

Trzy lata temu Tomasz Wacho-
wicz, były piłkarz Polonii Walling-
ton, obecnie ZPA Perth Amboy 
i agent piłkarski, pojechał do Ra-
domiaka Radom z utalentowa-
nym 21-letnim Amerykaninem 
na testy. Athanasios Scheidt zasilił 

drużynę z Radomia, z którą awan-
sował do Extraklasy. W Radomiu 
Tomek Wachowicz poznał byłego 
ligowego piłkarza ze Śląska Janu-
sza Bodziocha, którego syn w tym 
samym dniu podpisał kontrakt 
na grę w Radomiaku.
To wówczas zrodziła się myśl, aby 
na turniej ZPKP o Memoriał Kazi-
mierza Deyny przyleciała do USA 
reprezentacja oldboyów Śląska, 
której Janusz Bodzioch jest opie-
kunem. W niedzielę, 21 sierpnia, 
na lotnisku JFK w Nowym Jorku 
Tomasz Wachowicz, prezes ZPKP 
Piotr Gołąbek oraz Mariusz Le-
śniak powitali 18-osobową ekipę 
byłych ligowych piłkarzy Górne-
go Śląska.
Wszyscy zamieszkali w prywat-
nych domach: ośmiu mieszkało 
w domu rodzinnym głównego or-
ganizatora przyjazdu reprezentacji 
Śląska do USA – Tomasza Wacho-
wicza w Wall, NJ, sześciu mieszkało 
u Mariusza Leśniaka w Farmingda-
le, NJ, a czterech u niezawodnej 
działaczki społecznej Bożenny Że-
lazowskiej w Parlin, NJ.
Goście z Polski już pierwszego 
dnia rozpoczęli zwiedzanie metro-
polii nowojorskiej. Piłkarze podró-
żowali 16-osobowym vanem firmy 
Piotra Gołąbka oraz 8-osobowym 
autem Mariusza Leśniaka. W po-
niedziałek część ekipy pojechała 
do Atlantic City. Pozostali zrobili 
zakupy, a wieczorem grillowali 
u Tomasza Wachowicza. 
We wtorek zwiedzali Manhattan. 
O godzinie 6 wiecz. zagrali mecz 

sparingowy z Polonią NY, który 
wygrali 5:3. Po meczu zostali pięk-
nie ugoszczeni przez prezesa Po-
lonii NY Michała Siwca w restau-
racji Pierożek na Greenpoincie, 
którego właścicielami są jego cór-
ka Aleksandra i jej mąż Radosław 
Kucharski, notabene znakomity 
długoletni piłkarz Polonii NY.
W środę ekipa z Polski popłynęła 
z New Jersey statkiem i tym ra-
zem zwiedzała dolny Manhattan. 
W czwartek piłkarze ze Śląska 
zwiedzali Filadelfię, a o godz. 4 
ppoł., w pięknej posiadłości przy-
jaciela Tomka Wachowicza – Joh-
na Scheidta – rozegrali minitur-
niej drużyn sześcioosobowych. 
Nie wynik był w tym turnieju naj-
ważniejszy. Po zmaganiach na bo-
isku wszyscy wzięli udział w spo-
żywaniu grillowanych potraw 
i kąpali się w basenie. W piątek 
pojechali zwiedzać Washington 
DC, a wieczorem uroczysty obiad, 
w swoim pięknym lokalu bizneso-
wym w Wallington, NJ, przygoto-
wali dla gości Grażyna i Bogdan 
Torbusowie.

Wspólnych tematów o piłce ślą-
skiej i Ruchu Chorzów było bar-
dzo dużo. Bogdan Torbus to wy-
chowanek chorzowskiego klubu, 
który w USA był grającym trene-
rem Cracovii Wallington. Po obie-
dzie, późnym wieczorem, wszy-
scy piłkarze pojechali obejrzeć 
piękniejący z roku na rok Polski 
Dom Cracovia Manor, którego 
prezesem jest Grażyna Torbus, 
a managerem Witold Kulesza.
W sobotę piłkarze przygotowy-
wali się do turnieju, a dzięki pre-
zesowi klubu Vistula S.C. Dariu-
szowi Wesołowskiemu obejrzeli 
mecz zawodowej ligi MLS – Red 
Bulls NY z Inter Miami. W nie-
dzielę, o 9 rano, piłkarze rozpo-
częli rywalizację w Memoriale 
Kazimierza Deyny, który zakoń-
czył się dla nich wielkim sukce-
sem.
Puchar za zwycięstwo w katego-
rii Over 40 po raz pierwszy w hi-
storii poleciał do Polski, na Śląsk. 
Po turnieju główny organizator 
przyjazdu Reprezentacji Śląska 
do USA Tomasz Wachowicz po-
wiedział:
„Największą przyjemnością było 
dla nas gościć tak wspaniałych 
piłkarzy, ale przede wszystkim lu-
dzi. Dziękuję żonie Dorocie i tacie 
Andrzejowi, którzy pomagali mi 
w tym przedsięwzięciu. Dziękuję 
również Mariuszowi Leśniako-
wi i pani Bożennie Żelazowskiej. 
Mam nadzieję, że zwycięzcy tur-
nieju przyjadą za rok bronić pu-
charu”. ◘

rat na Uniwersytecie Princeton. 
Po turnieju powiedział:
– Na turnieje ZPKP jeździłem z ro-
dzicami, gdy miałem 5 lat. Jako 
15-latek zagrałem w Wiśle pierw-
szy raz w turnieju seniorów i od tej 
pory co roku biorę w nim udział. 
Największą radość nam sprawia 
zwycięstwo w Memoriale Kazimie-
rza Deyny, większą niż w rozgryw-
kach ligowych. Cieszymy się z te-
gorocznego sukcesu. Ja osobiście 
cieszę się bardzo, że uznano mnie, 
obrońcę, za najlepszego zawodni-
ka turnieju. Z reguły puchar ten 
otrzymują napastnicy. Szesnaście 
lat treningów i gry w Klubie Wi-
sła przynoszą efekty. Namawiam 
wszystkich Polaków, aby zapisy-
wali swoje dzieci (dziewczynki 
i chłopców) do sekcji młodzieżo-
wej Wisły, bo przygoda sportowa 
w polonijnym klubie daje dużo 
radości i satysfakcji – podkreślił 
Krzysztof Kondratowicz.
Oldboye ze Śląska przywieźli 
z Polski piękny puchar, który wrę-
czyli najlepszemu zawodnikowi 
turnieju do lat 23. Został nim pił-
karz Stali Mielec NY Patryk Maj-
kut. Za najlepszego bramkarza 
turnieju uznano Anthony’ego Ca-
ruso z Wisły.
Tegoroczny turniej przeszedł 
do historii jako ten, w którym 
strzelono najmniej bramek. Kró-
lem strzelców został piłkarz Wisły 
Paul Lee, który zdobył 3 bramki.

REPREZENTACJA ŚLĄSKA 
NAJLEPSZA W KATEGORII 

OVER 40
Osiem drużyn rywalizowało 
o wejście do półfinału w dwóch 
grupach eliminacyjnych

Grupa A 
Stal NY – Belveder 0:2
Rep. Sląska – Polonez NY 2:2
Polonez NY – Belveder 1:1
Stal NY – Polonez NY 0:3
Rep. Sląska –  Stal NY 8:1
Rep. Sląska – Belveder 3:2

Tabela
Rep. Śląska  7 pkt. 13:5
Polonez NY 5 pkt 6:3
Belveder Rutherford 4 pkt. 4:4
Stal NY  0 pkt. 1:13

Grupa B
Wisła – Jan Paweł II 2:0
Polonia NY – ZPA 0:3
Wisła – ZPA 0:2
Polonia NY – Jan Paweł II 1:1
Wisła  – Polonia NY 0:4
ZPA – Jan Paweł II 0:0

Tabela
ZPA Perth Amboy  7 pkt.    5:0
Wisła Garfield      6 pkt.    6:2
Jan Paweł II             2 pkt.   1:3
Polonia NY              1 pkt.   1:8

W pierwszym półfinale Reprezen-
tacja Śląska wygrała z Wisłą 3:1. 

W drugim meczu półfinałowym 
drużyna grającego trenera Je-
rzego Jankowicza wygrała z ZPA 
Perth Amboy 1:0. W wielkim fi-
nale naprzeciwko siebie stanęły 
legendy ligowych boisk w Polsce 
z legendami nowojorskiej polonij-
nej piłki nożnej.
Przypomnę, że Polonez NY wygrał 
dwa poprzednie turnieje i stanął 
przed olbrzymia szansa zdobycia 
pucharu w Memoriale Kazimierza 
Deyny po raz trzeci z rzędu.

W finale Polonez NY zremisował 
z Reprezentacją Śląska 1:1.
Bramki zdobyli: Grzegorz Kape-
lan dla Poloneza i Mariusz Srutwa 
dla Reprezentacji Śląska. W rzu-
tach karnych lepsza okazała się 
Reprezentacją Śląska i wygrała 
3:2. Karne celnie strzelali: Śrutwa, 
Adamski i Gielza, dla Poloneza: Je-
rzy Janowicz i Januszko, nie strze-
lił Kaczorowski.
Skład reprezentacji Śląska: Se-
bastian Opeldus, Krzysztof Chra-
pek, Janusz Bodzioch, Marek 
Żelichowski, Sebastian Gielza, 
Mariusz Śrutwa, Sylwester Kry-
ger, Sławomir Jorczyk, Marek So-
kołowski, Krystian Ganczarczyk, 
Adam Goździski, Irek Adamski, 
Daniel Tukaj, Marek Lotos.

Skład Poloneza NY: Grzegorz 
Machnik, Paweł Majewski, Irene-
usz Zagrobelny, Andrzej Jaworski, 
Leszek Radomski, Jerzy Janowicz, 
Marcin Januszko, Artur Bielawski, 
Grzegorz Kaplan, Dariusz Kaczo-
rowski, Adam Piechota, Grze-
gorz Turbiasz, Grzegorz Panek, 
Krzysztof Szozda.

Mecz finałowy, podobnie jak 
w kategorii Open, stał na dobrym 
poziomie. Był bardzo wyrówna-
ny. Zanosiło się na to, że Polonez 
NY po raz trzeci wygra Memoriał 

K. Deyny. W pierwszej połowie 
bramkę dla Poloneza zdobył Grze-
gorz Kapelan. Długo utrzymywał 
się wynik 1:0. Dopiero pod koniec 
meczu wyrównującą bramkę 
strzelił Mariusz Śrutwa. 
Rzuty karne to zawsze wielka lo-
teria. Tym razem wygrali ją repre-
zentanci Śląska, którzy pokonali 
Polonez NY w rzutach karnych 3:2. 
Za najlepszego zawodnika tur-
nieju w kategorii Over 40 uzna-
ny został Mariusz Śrutwa, który 
w lidze polskiej strzelił ponad 100 
bramek. Puchary dla zwycięskich 
drużyn wręczali: gość honorowy 
turnieju, trener Jan Kowalski z Pit-
tsburgh PA oraz burmistrz miasta 
Garfield Richard Rigogliaso.
Piłkarze ze Śląska nie mieli wiele 
czasu na celebrowanie zwycię-
stwa. Po spożyciu obiadu przygo-
towanego przez sklep Piast w Gar-
field, wszyscy pojechali do domu 
prezesa ZPKP Piotra Gołąbka. 
Tam wzięli kąpiel, a następnie po-
jechali na lotnisko JFK w Nowym 
Jorku. Tam wsiedli do samolotu 
i szczęśliwie wrócili do Polski.

KOWNACKI KONTRA 
ADAMEK

Na zakończenie turnieju rozegra-
ny został trzeci, decydujący mecz 
Kownacki Team NY – Adamek 
Team NJ. Mecz wygrała drużyna 
Kownacki NY 4:3. Niestety, żaden 
z bokserów nie dotarł na turniej. 
Adama Kownackiego, który prze-
bywa w Polsce, reprezentował 
brat Paweł. W ostatniej chwili 
swój przyjazd odwołał dwukrot-
ny mistrz świata Tomasz Adamek. 
Był to ostatni mecz obu polskich 
bokserów. W przyszłym roku 

Zwycięzcy w kategorii Open i Over 40 z działaczami ZPKP i władzami miasta Garfield, NJ

Dyrektorzy turnieju Mieczysław Panek (z lewej) i Marian Jabłoński

Gość honorowy Jan Kowalski, najwybitniejszy polski trener piłkarski 
w USA (z lewej), rozmawia z Wojtkiem Ziębowiczem
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RED BULLS W KRATKĘ, 
PORAŻKI NYC FC
Zwycięstwo i porażka to bilans 
minionego tygodnia w  MLS 
New York Red Bulls. Dwa mecze 
bez punktu zaliczył New York 
City FC.
„Czerwone Byki” na początek 
wygrały na wyjeździe z Mon-
treal Impact 1:0, a gola na wagę 
trzech punktów w 43. minucie 
spotkania zdobył Lewis Morgan. 
W składzie gości zabrakło Patry-
ka Klimali.
Polak nie wystąpił także w ko-
lejnym meczu swojej drużyny, 
a Red Bulls przegrali przed wła-
sną publicznością z Philadelphia 
Union 0:2. W 48. minucie prowa-
dzenie gościom dał Mikael Uhre, 
a 26 minut później wynik spotka-
nia ustalił Daniel Gazdag.
Red Bulls z 47 punktami 
są na trzecim miejscu w Konfe-
rencji Wschodniej. Zespół z Fi-
ladelfii ma na swoim koncie 60 
punktów, co daje mu pozycję li-
dera na wschodzie oraz pewny 
udział w playoffs.
Dwie porażki w minionym tygo-
dniu ponieśli piłkarze New York 
City FC, którzy z 45 punktami 
zajmują czwarte miejsce w Kon-
ferencji Wschodniej. 
Najpierw nowojorczycy przegra-
li u siebie z D.C. United 1:2. Goście 
prowadzili od 24. minuty po tra-
fieniu Oli Kamary, ale trzy minu-
ty później wyrównał Heber. De-
cydujące słowo należało jednak 
do przyjezdnych – w 57. minucie 
gola na wagę zwycięstwa zdobył 
Steven Birnbaum.
W kolejnym meczu piłkarze NYC 
FC przegrali na wyjeździe z New 
England Revolution 0:3. Gole 
dla zwycięzców zdobyli Jon Bell 
(12. minuta), Noel Buck (33.) oraz 
Thomas McNamara (66.).
Kacper Przybyłko przesiedział 
cały mecz na ławce rezerwo-
wych Chicago Fire, a jego dru-
żyna zremisowała na wyjeździe 
z New England Revolution 0:0. 
W kolejnym meczu Fire tak-
że zremisowali bezbramkowo 
w Columbus z tamtejszymi Crew, 
a Przybyłko rozegrał 68 minut.
Drużyna z Chicago z 32 punkta-
mi zajmuje 13. miejsce w Konfe-
rencji Wschodniej.
Kamil Jóźwiak rozegrał cały 
mecz w barwach Charlotte FC, 
a jego drużyna przegrała na wy-
jeździe z FC Cincinnati 0:2. Przez 
32 minuty na boisku w szeregach 
gości przebywał Karol Świderski, 
a w kadrze meczowej przyjezd-
nych zabrakło Jana Sobocińskie-
go.
Zespół z Charlotte ma na swo-
im koncie 32 punkty i plasuje 
się na 12. pozycji w Konferencji 
Wschodniej.
Jarosław Niezgoda rozegrał 15 
minut w barwach Portland Tim-
bers, a jego drużyna pokonała 
na wyjeździe Austin FC 2:1. W ko-
lejnym meczu Niezgoda przeby-
wał na boisku przez 24 minuty, 
a Timbers wygrali przed własną 
publicznością z Atlanta United 
2:1.
Drużyna z Portland z 42 punk-
tami zajmuje siódme miejsce 
w Konferencji Zachodniej. Lide-
rem na zachodzie jest drużyna 
Los Angeles FC, która zgromadzi-
ła do tej pory 60 punktów.

TW

Zwycięska seria Lecha
BRONIĄCY TYTUŁU PIŁKARZE LECHA POZNAŃ ODNIEŚLI TRZECIE ZWYCIĘSTWO Z RZĘDU W EKSTRAKLASIE, POKONUJĄC 
U SIEBIE W 8. KOLEJCE WIDZEW ŁODŹ 2:0. WISŁA PŁOCK PO PONIEDZIAŁKOWYM REMISIE U SIEBIE Z GÓRNIKIEM ZABRZE 

1:1 POWRÓCIŁA NA FOTEL LIDERA, KTÓRY STRACIŁA W PIĄTEK NA RZECZ LEGII WARSZAWA.

Wisła wciąż na prowadzeniu, ale Legia depcze jej po piętach • Cracovia potrafi grać z Rakowem

cze mecz zaległy), zaś Cracovia 
jest czwarta.
W innych sobotnich spotkaniach 
Stal Mielec pokonała Śląsk Wro-
cław 2:0, a Lechia Gdańsk zremi-
sowała bezbramkowo z Wartą 
Poznań.
Mecz w Mielcu przejdzie do hi-
storii ekstraklasy, bowiem rzad-
ko zdarza się tak kuriozalna 
bramka, jak ta na 2:0 dla gospo-
darzy.
W 69. minucie wrocławianie wy-
konywali rzut rożny, po którym 
piłka trafiła do będącego w oko-
licach środka boiska Javiera 
Hyjka. Urodzony w Hiszpanii po-
mocnik mocno kopnął ją w kie-
runku swojego bramkarza. Stoją-
cy przed polem karnym Michał 
Szromnik nie trafił w futbolówkę, 
która wleciała do opuszczonej 
bramki gości...
W pierwszej połowie gola 
dla Stali – trzeciego w sezonie 
– zdobył pozyskany latem z ligi 
litewskiej holenderski napastnik 
Said Hamulic.
Goli nie było natomiast w Gdań-
sku, gdzie kibice oglądali bardzo 
słabe spotkanie. Gdańszczanie 
przerwali serię czterech pora-
żek, ale z czterema punktami po-
zostali na ostatnim miejscu. Dru-
żynę, po zwolnieniu Tomasza 
Kaczmarka, prowadził dotych-
czasowy drugi szkoleniowiec 
Maciej Kalkowski.

Warta (10 pkt), dla której 
to pierwszy remis w sezonie, jest 
jedenasta.
Na krótko na pierwsze miejsce 
awansowała Legia (17), która już 
w piątek – w derbach woj. mazo-
wieckiego – wygrała w Warsza-
wie, w obecności 25 446 widzów, 
z siódmym obecnie Radomia-
kiem 1:0. 
Przez większość meczu niewie-
le się działo, ale w 83. minucie 
skutecznym strzałem zza pola 
karnego popisał się sprowadzo-
ny niedawno reprezentant Polski 
Rafał Augustyniak.
Przy okazji Legia zrewanżowała 
się drużynie z Radomia za dwie 
porażki w poprzednim sezonie – 
1:3 na wyjeździe i 0:3 u siebie.
Tym razem w poniedziałek od-
były się wyjątkowo dwa mecze, 
co ma związek z rozgrywanymi 
w minionym tygodniu spotka-
niami 1/32 finału Pucharu Pol-
ski. 
W pierwszym Piast Gliwice po-
konał u siebie przedostatnią 
Miedź Legnica 2:1. Oba gole 
dla gospodarzy zdobyli strza-
łami głową obrońcy Constantin 
Reiner i Jakub Czerwiński po po-
daniach Damiana Kądziora.
W drugim prowadząca przed 
tą kolejką Wisła Płock, która 
na swoim stadionie wygrała 
w tym sezonie wszystkie trzy 
mecze, zdobywając 9 goli, tracąc 

W ciekawie zapo-
wiadającym się 
spotkaniu mistrza 
Polski z utytuło-

wanym beniaminkiem z Łodzi 
długo utrzymywał się wynik 
bezbramkowy, choć obie druży-
ny miały swoje dogodne okazje. 
W końcówce meczu o wyniku 
rozstrzygnęły gwiazdy „Kolejo-
rza”. W 80. minucie bramkę zdo-
był Portugalczyk Joao Amaral, 
a już kilkadziesiąt sekund póź-
niej – po złym wznowieniu gry 
od środka przez widzewiaków 
– wynik na 2:0 ustalił Szwed Mi-
kael Ishak.
Poznaniacy słabo rozpoczęli se-
zon, lecz teraz – dzięki trzeciemu 
ligowemu zwycięstwu z rzędu 
(w każdym bez straty gola) – 
awansowali w tabeli na ósme 
miejsce z dorobkiem 10 punk-
tów i jednym meczem zaległym 
w zapasie.
Widzew, który ma taki sam do-
robek punktowy, spadł na 10. 
lokatę.
W innych niedzielnych meczach 
Korona Kielce przegrała 1:2 
z trzecią w tabeli Pogonią Szcze-
cin (16 pkt), a Zagłębie Lubin zre-
misowało z Jagiellonią Białystok 
1:1. Lubinianie prowadzili od 59. 
minuty po golu Tomasza Makow-
skiego, ale w końcówce spotka-
nia wyrównał Maciej Bortniczuk. 
Oba zespoły są sąsiadami w ta-
beli z dorobkiem 9 pkt. Ekipa 
z Białegostoku zajmuje 14. miej-
sce, a lubinianie – pietnaste.
Po raz kolejny okazało się, że Cra-
covia jest dla Rakowa bardzo 
niewygodnym rywalem. W po-
przednim sezonie podopieczni 
Marka Papszuna przegrali jesie-
nią w Krakowie 0:1, a w maju, 
gdy rozstrzygały się losy tytułu 
i byli blisko historycznego sukce-
su, potknęli się na swoim stadio-
nie, remisując 1:1.
W sobotę wicemistrz Polski miał 
niewiele do powiedzenia w Kra-
kowie, przegrał 0:3, a bohate-
rem „Pasów” okazał się Michał 
Rakoczy. Młody pomocnik zdo-
był dwie bramki po składnych 
akcjach swojego zespołu – w 32. 
i 49. minucie. Łącznie ma cztery 
trafienia w sezonie.
W tabeli oba zespoły zgroma-
dziły po 13 punktów, ale Raków 
spadł na szóste miejsce (ma jesz-

tylko 2, zremisowała 1:1 z Górni-
kiem Zabrze.
W 36. minucie po rzucie z autu 
Piotra Tomasika piłka spadła 
na siódmy metr pod nogi Rafała 
Wolskiego, ten przedłużył poda-
nie do Davo, który nie zmarno-
wał okazji i strzelił swoją siódmą 
w tym sezonie bramkę.
W 59. minucie w doskonałej sy-
tuacji znalazł się Wolski, ruszył 
do przodu, ale zatrzymał go Erik 
Janza. Płocczanin przewrócił 
rywala, potem stanął na nie-
go nogą, za co sędzia ukarał 
go czerwoną kartką.
„Nafciarze” atakowali, ale to Gór-
nik w 64. minucie doprowadził 
do wyrównania. Robert Dadok 
oddał strzał z ok. 20 metrów 
i piłka poszybowała przy słupku. 
Bartłomiej Gradecki był całkowi-
cie zaskoczony, nawet nie zare-
agował.
Mecz zakończył się podziałem 
punktów – cennym dla Górnika, 
który dzięki temu opuścił strefę 
spadkową. Z kolei Wisła powró-
ciła na fotel lidera, który straciła 
w piątek na rzecz Legii.
W ubiegłą środę czołowa czwór-
ka poprzedniego sezonu odro-
biła część ligowych zaległości. 
Mistrz Polski pokonał w Gdań-
sku Lechię 3:0, a wicemistrz wy-
grał u siebie z Pogonią Szczecin 
1:0. Gole w Gdańsku strzelili Gru-
zin Nika Kwekweskiri, Norweg 
Kristoffer Velde i Michał Skóraś, 
a w Częstochowie Mateusz Wdo-
wiak. Sędzia Paweł Raczkowski 
pokazał piłkarzom obu drużyn 
aż 10 żółtych kartek. ◘

Michał Rakoczy (w środku) zdobył dwie bramki dla Cracovii, a jego 
zespół awansował na czwarte miejsce w tabeli 
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TABELA EKSTRAKLASY
1. Wisła Płock   8  20-8  17  
2. Legia Warszawa  8  11-7  17 
3. Pogoń Szczecin  8  13-8  16 
4. Cracovia Kraków  8  11-6  13 
5. Stal Mielec   8  12-10  13 
6. Raków Częstochowa  7  11-9  13 
7. Radomiak Radom  8  9-10  11 
8. Lech Poznań   7  8-7  10 
9. Korona Kielce   8  9-9  10 
10. Widzew Łódź   8  9-10  10 
11. Warta Poznań   8  6-9  10 
12. Górnik Zabrze   7  9-9  9 
13. Piast Gliwice   7  7-7  9 
14. Jagiellonia Białystok  8  9-10  9 
15. Zagłębie Lubin  8  4-8  9  
16. Śląsk Wrocław  8  6-11  9  
17. Miedź Legnica   7  7-13  4  
18. Lechia Gdańsk  7  5-15  4  

Legia Warszawa – Radomiak 1:0 (0:0) 
Bramka: Rafał Augustyniak (83).
Żółte kartki: Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenovic, Bar-
tosz Kapustka – Maurides, Pedro Justiniano. Sędzia: 
Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 25 446.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław 2:0 (1:0) 
Bramki: Said Hamulic (24-głową), Javier Hyjek (69-sa-
mobójcza).
Żółte kartki: Fabian Hiszpański, Mateusz Matras – 
Patryk Janasik. Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów 
5252.

Lechia Gdańsk – Warta Poznań 0:0  
Żółte kartki: Jarosław Kubicki, Maciej Gajos – Robert 
Ivanov. Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 
4770.

Cracovia – Raków Częstochowa 3:0 (2:0) 
Bramki: Jewhen Konoplanka (28-wolny), Michał Ra-
koczy (32, 49).
Żółte kartki: Takuto Oshima – Patryk Kun, Zoran Ar-
senic, Gustav Berggren. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski 
(Warszawa). Widzów 7182.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0) 
Bramki: Tomasz Makowski (59) – Maciej Bortniczuk 
(85). Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 4951.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin 1:2 (0:2) 
Bramki: Dawid Błanik (58) – Damian Dąbrowski 
(5-wolny), Kacper Smoliński (33). 
Żółte kartki: Miłosz Trojak – Leo Borges, Jakub Bart-
kowski, Jean Carlos Silva. Sędzia: Szymon Marciniak 
(Płock). Widzów 12 583.

Lech Poznań – Widzew Łódź 2:0 (0:0) 
Bramki: Joao Amaral (80), Mikael Ishak (81).
Żółte kartki: Michał Skóraś – Mateusz Żyro, Juliusz 
Letniowski. Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). 
Widzów 23 725.

Piast Gliwice – Miedź Legnica 2:1 (1:1) 
Bramki: Constantin Reiner (42-głową), Jakub Czer-
wiński (66-głową) – Olaf Kobacki (19).
Żółta kartka: Grzegorz Tomasiewicz (Piast). Sędzia: 
Sebastian Krasny (Kraków). Widzów 3090.

Wisła Płock – Górnik Zabrze 1:1 (1:0) 
Bramki: Davo (36) – Robert Dadok (64).
Żółte kartki: Dominik Furman – Jean Mvondo. Czer-
wona kartka: Rafał Wolski (59-faul, Wisła). Sędzia: 
Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 3500.

MECZE ZALEGŁE
Lechia Gdańsk – Lech Poznań 0:3 (0:2)
Bramki: Nika Kwekweskiri (19), Kristoffer Velde (42), 
Michał Skóraś (60).
Żółte kartki: Bassekou Diabate, Michał Nalepa, David 
Stec, Kacper Sezonienko – Kristoffer Velde. Sędzia: 
Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 8036.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin 1:0 (0:0)
Bramka: Mateusz Wdowiak (55-głową).
Żółte kartki: Patryk Kun, Bogdan Racovitan, Ivi Lo-
pez, Fabian Piasecki, Giannis Papanikolaou – Damian 
Dąbrowski, Luka Zahovic, Mariusz Fornalczyk, Leo Bor-
ges, Wahan Biczachczjan. Sędzia: Paweł Raczkowski 
(Warszawa). Widzów: 5012.

WYNIKI MECZÓW 8. KOLEJKI PKO BP EKSTRAKLASY
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▸ Robert Lewandowski zdobył 
bramkę w wyjazdowym meczu 4. 
kolejki hiszpańskiej ekstraklasy 
Barcelony z Sevillą (3:0). Z pięcio-
ma golami Polak jest współliderem 
klasyfikacji strzelców. Lewandow-
ski (74 minuty na boisku) zagrał 
przeciwko Sevilli po raz szósty 
w karierze - wcześniej w barwach 
Bayernu Monachium i Borussii Dort-
mund - ale dotychczas nie strzelił 
tej drużynie gola. Tym razem uczy-
nił to w 36. minucie, kiedy przyjął 
piłkę na klatkę piersiową po długim 
podaniu Francuza Jules’a Kounde 
i pokonał marokańskiego bramka-
rza Yassine Bounou. Kapitan repre-
zentacji Polski był bliski wpisania 
się na listę strzelców kwadrans 
wcześniej, ale po jego „podcince” 
piłkę sprzed linii bramkowej wy-
bił jeden z obrońców Sevilli. Z na-
tychmiastową dobitką pospieszył 
jednak Brazylijczyk Raphinha i go-
ście objęli prowadzenie. Ponadto 
Celta Vigo wygrała z Cadizem 3:0, 
Real Sociedad zremisował w San 
Sebastian z Atletico Madryt 1:1, Va-
lencia pokonała Getafe 5:1, Osasu-
na zwyciężyła Rayo Vallecano 2:1, 
a Athletic Bilbao przegrało z Espa-
nyolem 0:1. Liderem tabeli po zwy-
cięstwie nad Betisem Sewilla 2:1 
jest nadal Real Madryt (12 pkt). Bar-
celona ma 10 punktów i awansowa-
ła na drugie miejsce w tabeli. Tyle 
samo ma trzeci Villarreal, który po-
konał w niedzielę Elche 4:0.

▸ Arkadiusz Milik zdobył drugą 
bramkę w  swoim drugim meczu 
w barwach Juventusu Turyn. Pol-
ski piłkarz trafił do siatki w sobot-
nim spotkaniu 5. kolejki włoskiej Se-
rie A, w którym „Stara Dama” (bez 
kontuzjowanego Wojciecha Szczę-
snego) zremisowała na wyjeździe 
z Fiorentiną 1:1. Milik, który zaliczył 
cały mecz, „wepchnął” piłkę do siat-
ki z bliska brzuchem po uderzeniu 
Serba Filipa Kostica w dziewiątej 
minucie. W drużynie Fiorentiny 
w 79. minucie na boisku pojawił się 
Szymon Żurkowski. W innych so-
botnich meczach AC Milan pokonał 
w 167. derbach Mediolanu na San 
Siro Inter Mediolan 3:2, a Lazio 
Rzym uległo Napoli (Piotr Zieliński 
grał do 68 minuty i tuż przed prze-
rwą zaliczył trzecią asystę w sezo-
nie) 1:2. W niedzielę Roma (w której 
od 65. minuty występował Nicola 
Zalewski), przegrała na wyjeździe 
z Udinese 0:4, Spezia z Bartłomie-
jem Dragowskim w bramce i Jaku-
bem Kiwiorem oraz Arkadiuszem 
Recą w polu zremisowała 2:2 z Bo-
logną, której bramki strzegł Łu-
kasz Skorupski, a Hellas Werona 
z Pawłem Dawidowiczem pokonał 
2:1 Sampdorię z Bartoszem Bere-
szyńskim. Na zakończenie kolejki 
Atalanta Bergamo wygrała z Monzą 
2:0, Salernitana zremisowała z Em-
poli 2:2 (po raz pierwszy zagrał 
w ekipie z Salerno wypożyczony 
z Herthy Berlin Krzysztof Piątek, 
który pojawił się na boisku w 56. 
minucie), a Torino pokonało Lecce 
1:0. W tabeli prowadzi Atalanta (13 
pkt) przed Napoli i Milanem (po 11 
pkt) oraz Udinese i Romą (10 pkt).

▸ Zajmujące przed tym weeken-
dem pierwsze dwa miejsca w nie-
mieckiej Bundeslidze zespoły Bay-
ernu Monachium i  Unionu Berlin 
zremisowały 1:1 w  stolicy kraju 
w 5. kolejce. Z ławki rezerwowych 
gospodarzy spotkanie oglądał Ty-
moteusz Puchacz. Na pozycję lide-
ra awansował SC Freiburg, który 
pokonał w Leverkusen Bayer 3:2. 
W pozostałych sobotnich meczach 
Werder Brema wygrał na wyjeź-
dzie z VfL Bochum 2:0, Eintracht 
Frankfurt pokonał RB Lipsk 4:0, VfB 
Stuttgart zremisował z Schalke 04 
1:1, a VfL Wolfsburg przegrał u sie-
bie z FC Koeln 2:4 (od 75. minuty 
w barwach gości wystąpił Jakub 
Kamiński). W niedzielę Hertha 

Berlin wygrała na wyjeździe 2:0 
z Augsburgiem z Rafałem Gikiewi-
czem i Robertem Gumnym, a Mainz 
zwyciężyło Borussię Moenchengla-
dbach 1:0. W piątek na krótko lide-
rem została Borussia Dortmund, 
która pokonała u siebie Hoffenheim 
1:0. BVB ma 12 punktów. Tyle samo 
zgromadził Freiburg, który może 
pochwalić się lepszym bilansem 
goli. Bayern jest trzeci miejscu z 11 
punktami. Union ma tyle samo, 
ale gorszy bilans bramek.

▸ Dawid Kownacki zdobył trzecią 
bramkę w  tym sezonie niemiec-
kiej Bundesligi 2, a jego Fortuna 
Duesseldorf przegrała na wyjeź-
dzie 1:2 z 1. FC Heidenheim w me-
czu 7. kolejki. Kownacki, który roze-
grał całe spotkanie, trafił do siatki 
gospodarzy w 59. minucie, wyrów-
nując stan meczu. Polski piłkarz, 
uczestnik mistrzostw świata 2018, 
wrócił latem do Fortuny po wypo-
życzeniu do Lecha Poznań. 

▸ Arsenal Londyn doznał pierw-
szej porażki w sezonie, ale utrzy-
mał prowadzenie w  tabeli 
Premier League. „Kanonierzy” 
przegrali w 6. kolejce przed wła-
sną publicznością z Manchesterem 
United 1:3. W innym niedzielnym 
meczu Brighton wygrał z Leicester 
City 5:2. W sobotę Aston Villa zre-
misowała u siebie z Manchesterem 
City 1:1 (w 27. minucie boisko opu-
ścił obrońca gospodarzy reprezen-
tant Polski Matthew Cash, a z ławki 
rezerwowych spotkanie obejrzał 
nowy zawodnik Aston Villi - tak-
że obrońca Biało-Czerwonych Jan 
Bednarek), West Ham z Łukaszem 
Fabiańskim w bramce przegrał 
na wyjeździe z Chelsea 1:2, Leeds 
United uległo także na wyjeździe 
Brentfordowi 2:5 (od 59. minuty 
w zespole gości grał Mateusz Klich), 
Everton zremisował bezbramkowo 
z Liverpoolem, podobnie jak New-
castle z Crystal Palace, Nottingham 
Forest przegrało z Bournemouth 
2:3, Tottenham wygrał z Fulham 
2:1, a Wolverhampton pokonał So-
uthampton 1:0. Arsenal (15 pkt) 
o punkt wyprzedza broniący tytułu 
Manchester City oraz Tottenham 
Hotspur - jedyne wciąż niepokona-
ne w tym sezonie drużyny. 

▸ Paris Saint-Germain obroni-
ło pozycję lidera we  francuskiej 
Ligue 1. Mistrz kraju w 6. kolejce 
pokonał na wyjeździe Nantes 3:0. 
Olympique Marsylia, najgroźniej-
szy rywal PSG, również na wyjeź-
dzie wygrał 2:0 z Auxerre. Oba 
kluby mają po 16 punktów. Dwa 
punkty traci Lens, który w niedzielę 
zremisował z Reims 1:1, a trzy Olym-
pique Lyon, który pokonał w sobotę 
u siebie 5:0 Angers i ma jeszcze je-
den mecz zaległy. Pozostałe wyniki: 
Troyes - Rennes 1:1, Nice - Monaco 
0:1, Montpellier - Lille 1:3, Ajaccio - 
Lorient 0:1, Clermont - Toulouse 2:0, 
Brest - Strasbourg 1:1.

▸ Wisła Kraków przegrała z Pusz-
czą Niepołomice 2:3 (1:3) w  naj-
ciekawszym meczu 9. kolejki 1. 
ligi. W drugim piątkowym spotka-
niu Zagłębie Sosnowiec wygrało 
ze Stalą Rzeszów 1:0 . W sobotę 
Sandecja Nowy Sącz uległa Chro-
bremu Głogów 0:1, Bruk-Bet Terma-
lika Nieciecza zremisował z Choj-
niczanką Chojnice 2:2, a Resovia 
przegrała ze Skrą Częstochowa 
1:2. W niedzielę Podbeskidzie Biel-
sko-Biała przegrało z Ruchem Cho-
rzów 0:1, a Arka Gdynia rozgromiła 
GKS Tychy 5:0. Kolejkę zakończyły 
poniedziałkowe mecze, w których 
Łódzki Klub Sportowy pokonał 
Górnik Łęczna 3:2, a Odra Opole 
przegrała z GKS Katowice 0:1. Lide-
rem tabeli jest Ruch (18 pkt). Drugie 
miejsce zajmuje ŁKS (18 pkt), a trze-
cie i czwarte Arka i Puszcza (po 17 
pkt).
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W 20. minucie prowadzenie go-
ściom dał niezawodny Erling 
Haaland, któremu podawał „król 
asyst” Belg Kevin De Bruyne. Nor-
weski napastnik, sprowadzony 
tego lata z Borussii Dortmund, 
jest czwartym piłkarzem w histo-
rii rozgrywek, który zdobył gola 
w debiucie dla trzech różnych klu-
bów: City, BVB oraz FC Salzburg. 
Wcześniej dokonali tego jedynie 
Hiszpan Fernando Morientes, Ar-
gentyńczyk Javier Saviola oraz 
Szwed Zlatan Ibrahimovic.
Haaland trafił do siatki jeszcze 
w 67. minucie i ma już 25 goli 
w tych rozgrywkach od początku 
kariery. W jego wieku (21 lipca 
obchodził 22. urodziny) nikt nigdy 
nie był tak skuteczny. Po jednej 
bramce we wtorek zdobyli też Phil 
Foden (58.) i Portugalczyk Ruben 
Dias (90+2.).
W drugim spotkaniu tej grupy, 
rozegranym wcześniej, Borussia 
Dortmund pokonała u siebie FC 
Kopenhaga 3:0. W kadrze meczo-
wej gości zabrakło bramkarza Ka-
mila Grabary.
Do niespodziewanych rozstrzy-
gnięć doszło w grupie E. Wydawa-
łoby się, że kandydatami do awan-
su są w niej wyłącznie Chelsea 
Londyn i AC Milan, ale po pierw-
szej kolejce żadna z tych drużyn 
nie ma kompletu punktów. An-
gielski zespół przegrał w Zagrze-
biu z Dinamem 0:1, a „Rossoneri” 
zremisowali na wyjeździe z FC 
Salzburg 1:1. W kadrze austriackiej 
drużyny zabrakło Kamila Piątkow-
skiego.
Od początku spotkania mistrzo-
wie Włoch dłużej utrzymywali 
się przy piłce, ale praktycznie nic 
z tego nie wynikało. Natomiast 
gospodarze cierpliwie czekali 
na swoją okazję do strzelenia gola, 
która nadarzyła się w 28. minucie. 
Wówczas Fernando zagrał dobre 
podanie do Noaha Okafora, a ten 
znakomicie ograł Pierre’a Kalulu 
i pewnym uderzeniem pokonał 
Mike’a Maignana. Podopieczni Ste-
fano Pioli jeszcze przed przerwą 

zdołali doprowadzić do wyrówna-
nia. Wyszli z szybkim atakiem, zaś 
w jego końcowej fazie Rafael Leao 
zagrał piłkę do Alexisa Saelemaek-
ersa, który z około 10 metrów po-
słał futbolówkę do siatki.
„Myślałem, że drużyna jest do-
brze przygotowana, że wiemy, 
o co w tym chodzi. Nie wiem, 
z czego wziął się tak słaby występ 
dzisiaj. Brakowało determinacji, 
‚głodu’, intensywności, żeby robić 
wszystko na najwyższym pozio-
mie. Zirytowała mnie nasza gra” – 
przyznał niemiecki trener Chelsea 
Thomas Tuchel.
W środę odbyło się pozostałe 
osiem meczów tej kolejki. Najcie-
kawiej zapowiadały się starcia 
Napoli z Liverpoolem i Interu Me-
diolan z Bayernem Monachium. 
Barcelona, której piłkarzem od po-
czątku tego sezonu jest Robert Le-
wandowski, podejmowała Vikto-
rię Pilzno. ◘

“Stara Dama” na kolanach
JUVENTUS TURYN, Z ARKADIUSZEM MILIKIEM W SKŁADZIE, PRZEGRAŁ NA WYJEŹDZIE Z PARIS 
SAINT-GERMAIN 1:2 W 1. KOLEJCE FAZY GRUPOWEJ LIGI MISTRZÓW. ZWYCIĘSTWO ODNIÓSŁ 
BRONIĄCY TROFEUM REAL MADRYT, ALE KONTUZJI DOZNAŁ KRÓL STRZELCÓW UBIEGŁEGO 

SEZONU KARIM BENZEMA.

Wyjazdowe wygrane Realu, Manchesteru City i... Szachtara Donieck

Erling Haaland (z prawej) jest czwartym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który zdobył gola w debiucie 
dla trzech różnych klubów

W Paryżu gospodarze 
objęli dwubramko-
we prowadzenie 
po 22 minutach, 

a oba gole zdobył Kylian Mbappe. 
Na początku drugiej połowy Fran-
cuz zmarnował dogodną sytuację, 
kiedy uderzył niecelnie zamiast 
podać do niepilnowanego Brazy-
lijczyka Neymara, i po kilku minu-
tach to się na PSG „zemściło” – stra-
tę zmniejszył Amerykanin Weston 
McKennie (53.).
Później mecz stał się bardziej cha-
otyczny i obie strony stwarzały sy-
tuacje bramkowe, ale wynik już się 
nie zmienił. Milik został zmieniony 
w 68. minucie, a z powodu kontuzji 
w bramce „Czarnej Damy” zabra-
kło Wojciecha Szczęsnego.
Na czele tej grupy jest Benfica Li-
zbona, która pokonała outsidera 
Maccabi Hajfa 2:0.
Od pewnego zwycięstwa rozpo-
czął obronę tytułu Real Madryt. 
„Królewscy” pokonali na wyjeź-
dzie w grupie F Celtic Glasgow 3:0 
po bramkach Brazylijczyka Vini-
ciusa Juniora (56.), Chorwata Luki 
Modrica, który rozgrywał setne 
spotkanie w Champions League 
w koszulce Realu (60.) i Belga Ede-
na Hazarda (77.).
W pierwszej połowie z urazem 
kolana boisko musiał opuścić 
Benzema. W 30. minucie zastąpił 
go Hazard, który sam wpisał się 
na listę strzelców, asystował przy 
drugim golu oraz odegrał ważną 
rolę w akcji przy pierwszym.
W drugim meczu tej grupy Szach-
tar Donieck wygrał na wyjeździe 
z RB Lipsk 4:1. Ukraiński zespół 
w roli gospodarza będzie grał 
na stadionie Legii w Warszawie.
W grupie G zmierzyły się zespoły, 
które zupełnie odmiennie rozpo-
częły swoje ligowe sezony: mająca 
jeden punkt po czterech kolejkach 
La Ligi Sevilla oraz wicelider an-
gielskiej ekstraklasy Manchester 
City. Andaluzyjczycy nie byli 
w stanie przełamać się w starciu 
z mistrzem Anglii i przegrali przed 
własną publicznością 0:4.

LIGA MISTRZÓW 2022/23
Wyniki wtorkowych meczów 1. kolejki:
GRUPA E
Dinamo Zagrzeb - Chelsea 1:0 (1:0)
FC Salzburg - AC Milan 1:1 (1:1)
1. Dinamo Zagrzeb  1  1-0  3 
2. AC Milan   1  1-1  1 
   FC Salzburg   1  1-1  1 
4. Chelsea Londyn 1  0-1  0
GRUPA F
RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4 (0:1)
Celtic Glasgow - Real Madryt 0:3 (0:0)
1. Szachtar Donieck  1  4-1  3 
2. Real Madryt   1  3-0  3
3. RB Lipsk   1  1-4  0 
4. Celtic Glasgow   1  0-3  0
GRUPA E
Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0 (2:0) 
Sevilla - Manchester City 0:4 (0:1)
1. Manchester City  1  4-0  3 
2. Borussia Dortmund  1  3-0  3 
3. FC Kopenhaga   1  0-3  0 
4. Sevilla   1  0-4  0 
GRUPA E
Paris Saint-Germain - Juventus Turyn 2:1 (2:0)
Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa 2:0 (0:0)
1. Benfica Lizbona  1  2-0  3
2. Paris Saint-Germain  1  2-1  3
3. Juventus Turyn  1  1-2  0
4. Maccabi Hajfa   1  0-2  0
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Verstappen przymierza koronę
BRONIĄCY TYTUŁU HOLENDER MAX VERSTAPPEN (RED BULL) WYGRAŁ WYŚCIG O GRAND PRIX HOLANDII NA TORZE 

W ZANDVOORT, 15. RUNDĘ MISTRZOSTW ŚWIATA FORMUŁY 1 I UMOCNIŁ SIĘ NA POZYCJI 
LIDERA KLASYFIKACJI GENERALNEJ.

To jego dziesiąta wygra-
na w sezonie i trzy-
dziesta w karierze.
Drugie miejsce zajął 

Brytyjczyk George Russell z Merce-
desa ze stratą 4,071 s, a trzecie Mo-
nakijczyk Charles Leclerc z Ferrari 
– strata 10,929.
Prowadzący w wyścigu w jego 
drugiej połowie Brytyjczyk Lewis 
Hamilton z Mercedesa podczas 
neutralizacji nie zjechał do serwisu 
na zmianę opon, tak jak uczyniło 
to większość kierowców, i spadł 
na czwartą lokatę. Rywale założyli 
opony z miękkiej mieszanki, sied-

Max Verstappen umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej

MŚ 2022 FORMUŁY 1
Wyniki GP Holandii:
 1.  Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:36.42,773
 2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) strata 4,071 s
 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 10,929
 4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 13,016
 5. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 18,168
 6. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 18,754
 7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 19,306
 8. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari) 20,916
 9. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 21,117
10. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 22,459

Klasyfikacja kierowców (po 15 z 22 wyścigów):
 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)  310 pkt
 2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)  201
 3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull)  201
 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes)  188
 5. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari)  175
 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes)  158
 7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)  82
 8. Esteban Ocon (Francja/Alpine)  66
 9. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine)  59
10. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo)  46

Klasyfikacja konstruktorów:
 1. Red Bull  511 pkt
 2. Ferrari  376
 3. Mercedes  346
 4. Alpine  125
 5. McLaren  101
 6. Alfa Romeo  51

i zaczął gonić prowadzącego Ha-
miltona. Trzy okrążenia później Ha-
milton pojechał zmienić opony i sy-
tuacja na torze wróciła do normy 
– liderem został Verstappen. Hamil-
ton wrócił na tor jako piąty, ale jego 
strata do lidera wynosiła ponad 15 s.
Holender prowadził w wyścigu, 
chwilami miał ponad 12 s przewa-
gi nad Hamiltonem. I wtedy doszło 
do awarii silnika w bolidzie Fina 
Valtteriego Bottasa z Alfy Romeo. 
Samochód zatrzymał się na środku 
toru, blokując go. Wyjechał safety 
car, doszło do neutralizacji. Wtedy 
właśnie Mercedes podjął złą, jak się 
okazało brzemienną w skutkach 
decyzję. Gdy Verstappen i inni na-
tychmiast pojechali zmienić opony 
na najbardziej miękkie, team Mer-
cedesa zostawił Hamiltona na torze 
na już mocno zużytych oponach 
z mieszanki pośredniej.
Hamilton przez radio dosadnie 
ocenił to, co się wydarzyło, ale nic 
nie był w stanie zmienić. Tuż po re-
starcie na 61. okrążeniu, gdy z toru 
zjechał safety car, Verstappen 
z dziecinną łatwością, mając nowe, 
szybsze opony, wyprzedził Brytyj-
czyka i wygrał wyścig.
Hamilton stracił przez błędną decy-
zję swojego teamu szansę na pierw-
sze w sezonie zwycięstwo. „To była 
p... decyzja” – podsumował, używa-
jąc dosadnego słowa, przebieg wy-
ścigu. Tym bardziej, że wyprzedzili 
go jeszcze Russell i Leclerc.
Sainz jr z Ferrari na mecie zameldo-
wał się jako piąty, ale po naliczeniu 
5 s kary, spadł ostatecznie na ósmą 
pozycję. 
Verstappen umocnił się na pozycji 
lidera, ma już 109 pkt przewagi nad 
drugim kierowcą z Monako.
Następna runda cyklu – Grand Prix 
Włoch na torze Monza – odbędzie 
się 11 września. ◘

▸ Reprezentant Hiszpanii Marcos 
Alonso, który rozwiązał kontrakt 
z Chelsea Londyn, wzmocnił Barce-
lonę. Jak poinformowano w piątko-
wy wieczór, doświadczony obrońca 
zawarł umowę na jeden sezon. Klau-
zula wykupu została ustalona na 50 
mln euro. W czwartek wieczorem 
roczny kontrakt z Barceloną podpi-
sał inny obrońca reprezentacji Hisz-
panii - Hector Bellerin, który w minio-
nym sezonie występował w Betisie 
Sewilla na zasadzie wypożyczenia 
z Arsenalu Londyn.

▸ Obrońca reprezentacji Polski 
Jan Bednarek został wypożyczony 
z Southampton FC do innego klubu 
angielskiej ekstraklasy - Aston Villi. 
Umowa ma obowiązywać do końca 
obecnego sezonu. 26-letni Bedna-
rek występował w Southampton FC 
od 2017 roku. W Premier League ro-
zegrał do tej pory 133 mecze, w któ-
rych uzyskał siedem goli. Wcześniej 
był piłkarzem Lecha Poznań i Górni-
ka Łęczna. W reprezentacji Polski ro-
zegrał dotychczas 42 mecze i strzelił 
jednego gola. Od kilku lat jest pod-
stawowym, obok Kamila Glika, środ-
kowym obrońcą kadry narodowej. 
Miejsce Bednarka w ekipie „Świę-
tych” ma zająć – według brytyjskich 
mediów - Chorwat Duje Caleta-Car 
z Olympique Marsylia. Piłkarzem 
Aston Villi jest inny reprezentant Pol-
ski - Matty Cash. W kwietniu podpisał 
nową umowę z klubem, na pięć kolej-
nych lat.

▸ Sebastian Walukiewicz został 
wypożyczony z  występującego 
w  Serie B Cagliari Calcio do  eks-
traklasowego Empoli. Występujący 
na pozycji obrońcy 22-letni Walukie-
wicz w poprzednim sezonie zagrał 
w 7 spotkaniach Serie A, a jego klub 
spadł z ligi. Po czterech kolejkach 
włoskiej ekstraklasy Empoli zajmuje 
14. miejsce z dorobkiem trzech punk-
tów. Piłkarzem tego zespołu jest m.in. 
18-letni Iwo Kaczmarski.

▸ Krzysztof Piątek został piłkarzem 
występującej w  Serie A  Salernita-
ny. 27-letni napastnik został wypo-
życzony do klubu z Salerno z Herthy 
Berlin do końca sezonu.

▸ Michał Helik, występujący do-
tychczas w Barnsley FC, przeszedł 
do  Huddersfield Town. Z klubem 
występującym w Championship 
(drugi poziom w Anglii) podpisał 
trzyletni kontrakt, z opcją przedłu-
żenia o kolejny sezon. Niespełna 
27-letni obrońca, były piłkarz Ruchu 
Chorzów i Cracovii, występował 
w Barnsley od 2020 roku. W minio-
nym sezonie zespół spadł do League 
One, czyli na trzeci poziom rozgry-
wek w Anglii. 

▸ Bramkarz Mateusz Lis został 
wypożyczony z  Southampton FC 
do  francuskiego Troyes. Umowa, 
która ma obowiązywać do końca 
sezonu, nie zawiera opcji wykupu. 
25-letni Lis jest wychowankiem Pro-
mienia Żary. Występował m.in. w Ra-
kowie Częstochowa i Wiśle Kraków, 
w której zadebiutował w ekstraklasie 
latem 2018 roku. Rok temu wzmocnił 
turecki Altay SK. W czerwcu tego 
roku przeszedł do angielskiego So-
uthampton FC, ale nie rozegrał tam 
meczu.

▸ Paweł Jaroszyński po  pięciu la-
tach występów we  Włoszech po-
nownie został piłkarzem Cracovii. 
27-letni obrońca ostatnio występował 
w grającej w Serie A Salernitanie. 
Do Krakowa trafił na roczne wypoży-
czenie z opcją wykupu.

▸ Tomasz Kaczmarek nie jest już 
szkoleniowcem Lechii Gdańsk. 
Klub zwolnił go z tej funkcji po śro-
dowej porażce z Lechem Poznań 0:3. 
Był to czwarty z rzędu przegrany 
mecz Lechii, która zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli. Kaczmarka zastą-
pił tymczasowo jego asystent Maciej 
Kalkowski.
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miokrotny mistrz świata pozostał 
na oponach pośrednich i nie miał 
najmniejszych szans, aby utrzymać 
prowadzenie.
Wyścig rozpoczął się od ataku Lec-
lerca na Verstappena, który w sobo-
tę wywalczył pole position. Holen-
der nie dał się jednak wyprzedzić, 
szybko uzyskał dwie sekundy prze-
wagi nad rywalami. Na czele jechał 
Verstappen, za nim Leclerc, Carlos 
Sainz jr, Hamilton i Meksykanin Ser-
gio Perez z Red Bulla.
Na trybunach w pomarańczo-
wych barwach, gdzie Verstappena 
do walki dopingowało ponad 100 
tysięcy kibiców, cały czas skando-

wano: wygramy, wygramy. Holen-
der nie mógł zawieść swoich fanów. 
Jechał szybko, systematycznie po-
większał przewagę. Po 15 okrąże-
niach miał już prawie 5 s przewagi 
nad drugim Leclerkiem.
Holender prowadzenie stracił po 19. 
okrążeniu, gdy pierwszy raz zjechał 
na zmianę opon. Wtedy na dwie 
pierwsze pozycje wyszli kierowcy 
ekipy Mercedesa Hamilton i Rus-
sell, którzy dość długo nie zmieniali 
opon. Wydawało się nawet, że będą 
chcieli tylko jeden raz zameldować 
się w serwisie.
Na 27. okrążeniu Verstappen na no-
wych oponach wyprzedził Russella 

Po trzech rundach ME prowadzi 
Kołodziej z dorobkiem 41 pkt, 
ale jego przewaga nad drugim 
Madsenem (zdobył w Łodzi wię-
cej punktów) zmalała do jednego 
punktu. Trzeci jest Dudek – 35 pkt.

We w c z e ś n i e j -
szych zawo-
dach cyklu 
w Rybniku 

triumfował Madsen, a w niemiec-
kim Guestrow – Kołodziej.
W fazie zasadniczej turnieju 
na łódzkiej Moto Arenie z grona 
16 czołowych żużlowców Europy 
najlepsi byli Madsen i Kubera, 
którzy w pięciu startach zdoby-
li, odpowiednio, 14 i 13 punktów 
uzyskując bezpośredni awans 
do finału. Po wyścigu barażowym 
dołączyli do nich Dudek i Koło-
dziej. Trzeci w biegu ostatniej 
szansy był kolejny Polak Kacper 
Woryna, który jechał w Łodzi 
z „dziką kartą”.
W finale początkowo prowadził 
Kubera, ale na trzecim okrąże-
niu popełnił błąd, co wykorzystał 
Kołodziej wygrywając zawody. 
Trzecie miejsce zajął Madsen, 
a czwarty był Dudek.
Z pozostałych Polaków Bartosz 
Smektała zdobył osiem punktów 
i zajął siódme miejsce, a Piotr 
Pawlicki z pięcioma został sklasy-
fikowany na 13. pozycji.

Przewaga zmalała do jednego punktu
JANUSZ KOŁODZIEJ WYGRAŁ W ŁODZI TRZECIĄ RUNDĘ ŻUŻLOWYCH MISTRZOSTW EUROPY I UTRZYMAŁ PROWADZENIE 

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ. W FINALE WYPRZEDZIŁ DOMINIKA KUBERĘ, DUŃCZYKA LEONA MADSENA I PATRYKA DUDKA. 
O LOSACH TYTUŁU ZDECYDUJE TURNIEJ 23 WRZEŚNIA W PARDUBICACH.

Kołodziej przed Madsenem po trzech rundach żużlowych mistrzostw Europy

Dominik Kubera (2. miejsce), Janusz Kołodziej (zwycięzca) oraz Leon 
Madsen (3. miejsce) na podium w Łodzi

IMŚ 2022 NA ŻUŻLU
WYNIKI TRZECIEJ RUNDY TAURON SEC W ŁODZI:
 1. Janusz Kołodziej  - 9 + 1. miejsce w finale
 2. Dominik Kubera  - 13 + 2. miejsce w finale
 3. Leon Madsen  - 14 + 3. miejsce w finale
 4. Patryk Dudek  - 9 + 4. miejsce w finale
 5. Andrzej Lebiediew  - 11
 6. Kacper Woryna  - 10
 7. Bartosz Smektała - 8
 8. Rasmus Jensen  - 8
 9. Daniel Bewley - 8
10. Oliver Berntzon - 7
11. Mikkel Michelsen  - 6
12. Dimitri Berge  - 5
13. Piotr Pawlicki  - 5
14. Adam Ellis  - 2
15. David Bellego  - 2
16. Vaclav Milik  - 2

KLASYFIKACJA GENERALNA SEC 
(po trzech rundach):
1. Janusz Kołodziej (Polska)  41 pkt
2. Leon Madsen (Dania)  40
3. Patryk Dudek (Polska)  35
4. Mikkel Michelsen (Dania)  31
5. Bartosz Smektała (Polska)  26
6. Piotr Pawlicki (Polska)  21
7. Rasmus Jensen (Dania)  21
8. Dominik Kubera Polska)  21
9. Daniel Bewley (W. Brytania)  20
10. Oliver Berntzon (Szwecja)  20
11. Andrzej Lebiediew (Łotwa)  18
12. Kacper Woryna (Polska)  18
13. David Bellego (Francja)  15
14. Dimitri Berge (Francja)  15
15. Kai Huckenbeck (Niemcy)  12
16. Vaclav Milik (Czechy)  11

Miejsce w TOP5, które gwarantu-
je udział w SEC 2023, utrzymał 
Smektała (26 pkt).
Tegoroczny cykl składa się z czte-
rech turniejów. Ostatni odbędzie się 
za 23 września w Pardubicach. ◘
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o ponad głowę, 35-letni Aaron 
Cel. Finowie trafili w pierwszej 
kwarcie sześć z dziewięciu prób 
za trzy punkty i po 10 minutach 
mieli 10-punktową przewagę..
W drugiej kwarcie obraz gry nie 
uległ zmianie, biegający i agre-
sywnie broniący Finowie kontro-
lowali sytuację i do przerwy pro-
wadzili 44:30, będąc wyraźnie 
lepiej zorganizowaną drużyną, 
w ataku i defensywie.
W 26. minucie po rzucie Illarie-
go Seppali Finowie uzyskali naj-
wyższe prowadzenie w tej części 
57:34. Trener Igor Milicic ścią-
gnął z parkietu podstawowych 
zawodników (zostawił tylko 
Michała Sokołowskiego), dając 
szansę rezerwowym. 
W połowie czwartej kwarty Fin-
landia prowadziła 77:50 i było 
„po herbacie”.
Polska – Finlandia 59:89 (16:26, 
14:18, 14:20, 15:25)
Polska: Mateusz Ponitka 8, Mi-
chał Sokołowski 8, Aaron Cel 7, 
Łukasz Kolenda 7, Aleksander 
Balcerowski 6, Aleksander Dzie-
wa 5, Jakub Schenk 5, Jarosław 
Zyskowski 4, A.J. Slaughter 4, Ja-
kub Garbacz 3, Michał Michalak 
2, Dominik Olejniczak 0.

Po dniu przerwy reprezentacja 
Polski pokonała w Pradze Izrael 
85:76 (23:16, 16:17, 29:23, 17:20) 
i poprawiła niekorzystny bilans 
wzajemnych meczów (obecnie 
ma 5 zwycięstw i 9 porażek).
To był dla Polski kolejny bardzo 
ważny mecz z Izraelem w ostat-
nich miesiącach (pierwszy 
pod koniec czerwca w el. MŚ 
w Lublinie, wygrany po dogryw-
ce 90:85) i kolejny, który zakoń-
czył się zwycięstwem Biało-Czer-
wonych.
Polacy rozpoczęli mecz z jedną 
zmianą w składzie w porówna-
niu do poprzednich meczów – 

35-letni Aaron Cel zastąpił Alek-
sandra Dziewę.
Wśród rywali w podstawo-
wym składzie wyszedł m.in. 
21-letni Deni Avdija (Washing-
ton Wizards), którego zabrakło 
w czerwcu w meczu w Lublinie, 
a w Pradze jest liderem drużyny 
Izraela, oraz kapitan, 34-letni Gal 
Mekel mający polskie obywatel-
stwo (dziadkowie zarówno mat-
ki, jak i ojca mieszkali nad Wisłą 
do połowy XX wieku).
Biało-Czerwoni od początku gra-
li agresywnie w defensywie i dy-
namicznie w ataku. Punkty zdo-
bywali też rezerwowi. Po dwóch 
wolnych Jarosława Zyskowskie-
go było 21:12. 
W drugiej ćwiartce Biało-Czer-
woni spokojnie przetrzymali 
napór i grając konsekwentnie 
w ataku i nadal dobrze i czysto 
w defensywie powiększyli prze-
wagę – w 15. minucie prowadzili 
35:25.
W drugiej połowie gra Biało-
-Czerwonych wyglądała nadal 
solidnie. 35-letni A.J. Slaughter, 
który w polskiej drużynie naro-
dowej gra od 2015 roku, trafiał 
raz za razem. Równo z syreną 
kończącą atak za trzy rzucił tak-
że Cel i Polska prowadziła po raz 
pierwszy w spotkaniu różnicą 
14 pkt 58:44, a następnie 61:47 
i 63:49.
W 36. minucie spotkania, po rzu-
cie za trzy Ponitki, który był bliski 
uzyskania triple-double (miał 11 
pkt, 9 zbiórek i 7 asyst), Biało-
-Czerwoni uzyskali największą 
przewagę 83:68 i nie wypuścili 
już zwycięstwa z rąk. 
Oprócz Ponitki liderem Biało-
-Czerwonych był Slaughter, który 
z 24 punktów aż 18 zdobył rzuta-
mi zza linii 6,75 m (trafił 6 z 11), 
miał też pięć asyst i dwie zbiórki. 
Polska – Izrael 85:76 (23:16, 
16:17, 29:23, 17:20)

Emocje do ostatniej sekundy
KOSZYKARZE REPREZENTACJI POLSKI ZAGWARANTOWALI SOBIE AWANS DO FAZY PUCHAROWEJ MISTRZOSTW EUROPY, POKONUJĄC W SWOIM 

CZWARTYM MECZU W GRUPIE D HOLANDIĘ 75:69.

Awans polskich koszykarzy do fazy pucharowej mistrzostw Europy

Polacy zainaugurowa-
li mistrzostwa zwy-
cięstwem z  Czechami 
99:84 (29:18, 17:28, 

23:17, 30:21) w  Pradze. W pod-
stawowej piątce przeciwko go-
spodarzom wyszli kapitan Mate-
usz Ponitka, A.J. Slaughter, Michał 
Sokołowski, Aleksander Balce-
rowski i Aleksander Dziewa. 
Po pierwszych remisach (2:2, 
4:4) Polacy uzyskali najpierw kil-
ku, a potem kilkunastopunktową 
przewagę. W 7. minucie Polska 
prowadziła 20:7, a po 10 minu-
tach było 29:14, a żaden z byłych 
graczy NBA, liderów Czechów 
– Jan Vesely i Tomas Satoransky 
nie zdobył punktów.
W drugiej kwarcie rywale przy-
puścili szturm na polski kosz, 
trafili cztery razy za trzy punk-
ty, kilka razy zagrali z kontry 
i błyskawicznie odrobili straty. 
W 15. minucie przegrywali tyl-
ko 35:36, a dwie minuty później 
objęli pierwsze prowadzenie 
41:40. Do końca kwarty żadnej 
z drużyn nie udało się osiągnąć 
znaczniejszej przewagi. Po 20 mi-
nutach był remis 46:46.
Trzecią kwartę od pięciu punk-
tów rozpoczął Slaughter, po-
nownie aktywny był Ponitka 
i Balcerowski, a cały zespół wal-
czył z poświęceniem w obronie. 
Po 30 minutach Polska prowadzi-
ła 69:63.
Na trzy minuty przed końcem 
Biało-Czerwoni wygrywali 84:79 
i wtedy w kluczowych momen-
tach spotkania Slaughter i dwu-
krotnie Ponitka trafili za trzy 
punkty. Na 61 sekund przed koń-
cową syreną Polska wygrywała 
95:83, a sukces przypieczętował 
Michał Michalak – najpierw wy-
korzystując wolne, a następnie 
zdobywając punkty wejściem 
pod kosz.
Polska – Czechy 99:84 (29:18, 
17:28, 23:17, 30:21)
Polska: Mateusz Ponitka 26, A.J. 
Slaughter 23, Aleksander Balce-
rowski 14, Michał Sokołowski 12, 
Michał Michalak 10, Aaron Cel 4, 
Jakub Garbacz 3, Jakub Schenk 
3, Jarosław Zyskowski 2, Dominik 
Olejniczak 2, Aleksander Dziewa 0.

Polacy rozpoczęli przegrane 
59:89 (16:26, 14:18, 14:20, 15:25) 
spotkanie z Finami w identycz-
nym składzie jak z  Czechami, 
ale spotkanie od początku mia-
ło inny przebieg. Finowie, którzy 
przegrali z Izraelem po dogryw-
ce (87:89), agresywnie bronili, 
szczególnie przeciw liderowi 
Biało-Czerwonych Mateuszowi 
Ponitce. 
Szybko dwa faule popełnił Alek-
sander Balcerowski i trener 
Milicic posadził go na ławce, 
wprowadzając Dominika Olej-
niczaka. Z pilnowaniem lidera 
rywali, wysokiego (213 cm wzro-
stu), ale bardzo sprawnego Lauri 
Markkanena, który właśnie zmie-
nił klub w NBA i nie jest już „Ka-
walerzystą” z Cleveland, lecz „Ja-
zzmanem” z Utah, kłopoty mieli 
Aleksander Dziewa oraz niższy 

Polska: A. J. Slaughter 24, Alek-
sander Balcerowski 17, Aaron 
Cel 13, Mateusz Ponitka 11, Michał 
Sokołowski 8, Michał Michalak 6, 
Aleksander Dziewa 2, Jarosław 
Zyskowski 2, Jakub Garbacz 2, Łu-
kasz Kolenda 0, Jakub Schenk 0.

Nazajutrz, w  czwartym meczu 
grupowym polscy koszykarze 
pokonali Holandię 75:69 (19:20, 
12:20, 17:15, 27:14) i  zapewnili 
sobie awans do  1/8 finału. Bo-
haterem był Michał Sokołowski, 
który w drugiej połowie uzyskał 
18 punktów (w całym spotka-
niu - 24), miał pięć zbiórek i trzy 
asysty, a także niezliczoną liczbę 
dobrych zagrań w defensywie. 
Był na parkiecie ponad 36 minut 
i m.in. trafił 7 z 8 rzutów za dwa 
punkty.
Oprócz Sokołowskiego cegiełkę 
do sukcesu dołożyli rezerwowi, 
szczególnie Jakub Garbacz, któ-
ry trafił trzy z czterech rzutów 
zza linii 6,75 m.
Polacy, którzy rozpoczęli spotka-
nie w identycznym składzie jak 
zwycięski pojedynek z Izraelem 
(z 35-letnim Aaronem Celem, 
A.J. Slaughterem, Mateuszem 
Ponitką, Sokołowskim i Aleksan-
drem Balcerowskim), prowadzi-
li po pierwszych akcjach 11:5, 
15:10, ale widać było, że grają 
z mniejszą energią. Po 10 minu-
tach Polska przegrywała 19:20 
po rzucie za trzy punkty w ostat-
nich sekundach Charlona Kloofa. 
To był zawodnik, który sprawiał 
Polakom najwięcej problemów 
w ataku – do przerwy uzyskał 
aż 20 punktów, trafiając siedem 
z 10 rzutów z gry.
Szalony rzut prawie z połowy 
boiska równo z syreną kończą-
cą drugą kwartę Leona William-
sa dał Holendrom prowadzenie 
40:31 po 20 minutach.
W 24. minucie Holandia prowa-
dziła aż 49:36, a gra Polaków 
nie układała się. Sygnał do od-
rabiania strat dał Sokołowski 
– najpierw trafił zza linii 6,75 m, 
potem wykorzystał wolne i po-
biegł do kontrataku, kończąc 
go zdobyciem punktów. Także 
w obronie Polacy byli bardziej 
aktywni, zaś pod koszem zaporę 
dla Holendrów stanowił 21-letni 
Balcerowski. Energię wnieśli też 
do gry Jarosław Zyskowski i Ja-
kub Schenk. Po 30 minutach było 
55:48 dla Holandii, która choć 
przegrała dotychczas wszystkie 
spotkania w grupie, to w każdym 
z nich walczyła do końca o zwy-
cięstwo.
W 32. minucie po rzucie Zy-
skowskiego Biało-Czerwoni 
tracili już tylko punkt do rywa-
li (55:56), a prowadzenie dała 
im kilkadziesiąt sekund później 
kolejna „trójka” Garbacza 58:56. 
Akcje Sokołowskiego w ataku, 
blok Balcerowskiego dały Pola-
kom przewagę 66:61, ale i tę ry-
wale zmniejszyli. W 37. minucie 
było tylko 66:65 dla Biało-Czer-
wonych. Sokołowski przy próbie 
rzutu zza linii 6,75 był faulowa-
ny – nie trafił pierwszego wol-

nego, ale dwa kolejne już tak. 
Swoje punkty dołożyli Balce-
rowski (w całym meczu trafił 8 
z 9 za dwa punkty i miał siedem 
zbiórek), Michalak oraz z rzu-
tów wolnych Slaughter i na 17,5 
sekundy przed końcem zespół 
trenera Milicicia miał pięcio-
punktową przewagę.
Polska – Holandia 75:69 (19:20, 
12:20, 17:15, 27:14)
Polska: Michał Sokołowski 24, 
Aleksander Balcerowski 16, Ja-
kub Garbacz 10, A.J. Slaughter 
6, Mateusz Ponitka 5, Michał Mi-
chalak 5, Aleksander Dziewa 3, 
Aaron Cel 2, Jarosław Zyskowski 
2, Dominik Olejniczak 2, Jakub 
Schenk 0.

Środa była dniem przerwy 
w grupie D, a w czwartek w ostat-
nim spotkaniu w Pradze Polska 
zmierzy się z faworytem Serbią, 
której największą gwiazdą jest 
dwukrotny MVP sezonu zasadni-
czego NBA Nikola Jokić. ◘

ME 2022 
W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ:
Grupa A (Tbilisi): 
Hiszpania - Bułgaria 114:87, Turcja - Czarnogóra 
72:68, Belgia - Gruzja 79:76 dogr., Czarnogóra 
- Belgia 76:70, Bułgaria - Turcja 87:101, Gruzja - 
Hiszpania 64:90, Hiszpania  - Belgia 73:83, Turcja 
- Gruzja 83:88 po dwóch dogrywkach, Bułgaria 
- Czarnogóra 81:91, Gruzja - Bułgaria 80:92, Czar-
nogóra - Hiszpania  65:82, Belgia - Turcja 63:78.
1. Hiszpania  7  4  3  1   359:299
2. Turcja  7  4  3  1   334:306
3. Czarnogóra  6  4  2  2   300:305
4. Belgia  6  4  2  2   295:303
5. Gruzja  5  4  1  3   308:344
6. Bułgaria  5  4  1  3   347:386

Grupa B (Kolonia): 
Bośnia i Hercegowina - Węgry 95:85, Słowenia 
- Litwa 92:85, Francja - Niemcy 63:76, Niemcy - 
Bośnia i Hercegowina 92:82, Litwa - Francja 73:77, 
Węgry - Słowenia 88:103, Niemcy - Litwa 109:107 
po dwóch dogrywkach, Słowenia - Bośnia i Her-
cegowina 93:97, Francja - Węgry 78:74, Niemcy 
- Słowenia 80:88, Litwa - Węgry 87:64, Francja - 
Bośnia i Hercegowina 81:68.
1. Słowenia 7  4  3 1   376:350
2. Niemcy 7  4  3  1   357:340
3. Francja  7  4  3  1   299:291
4. Bośnia i Herceg. 6  4  2  2   342:351
5. Litwa  5  4  1  3   352:342
6. Węgry  4  4  0  4   311:363

Grupa C (Mediolan): 
Ukraina - Wielka Brytania 90:61, Chorwacja - Gre-
cja 85:89, Włochy - Estonia 83:62, Estonia - Ukra-
ina 73:74, Wielka Brytania - Chorwacja 65:86, 
Grecja - Włochy 85:81, Chorwacja - Estonia 73:70, 
Wielka Brytania - Grecja 77:93, Ukraina - Włochy 
84:73, Chorwacja -  Włochy 81:76, Estonia - Wielka 
Brytania 94:62, Grecja - Ukraina 99:79.
1. Grecja  8  4  4  0   366:322
2. Ukraina 7  4  3  1   327:306
3. Chorwacja 6  4  2  2   320:305
4. Włochy 6  4  2  2   318:307
5. Estonia 5  4  1  3   299:292
6. Wielka Brytania 4  4  0  4   265:363

Grupa D (Praga): 
Izrael - Finlandia 89:87 po dogr., Polska - Czechy 
99:84, Serbia - Holandia 100:76, Polska - Finlandia 
59:89, Serbia - Czechy 68:81, Izrael - Holandia 
74:67, Polska - Izrael 85:76, Czechy - Holandia 
88:80, Serbia - Finlandia 100:70, Polska - Holan-
dia 75:69, Czechy - Finlandia 88:98, Serbia - Izrael 
89:78.
1. Serbia  8  4  4  0   370:292
2. Polska 7 4  3  1  318:318
3. Finlandia  6  4  2  2   344:336
4. Izrael  6  4  2  3   317:328
5. Czechy  5  4  1  2   328:358
6. Holandia  4  4  0  4   292:337

Michał Sokołowski (z  prawej) miał największy udział w  wygranej 
z Holendrami, gwarantującej Biało-Czerwonym awans do 1/8 finału
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▸ Brazylijskie Flamengo wygra-
ło pierwszy mecz półfinałowy 
Copa Libertadores, południowo-
amerykańskiego odpowiednika 
europejskiej Ligi Mistrzów. Poko-
nało 4:0 argentyński zespół Velez 
Sarsfield. Dzień wcześniej w pierw-
szym półfinale Athletico Parana-
ense wygrało 1:0 z trzykrotnym 
zdobywcą tytułu, inną brazylijską 
drużyną Palmeiras. Finał edycji 
2022 odbędzie się 29 października 
w Guayaquil w Ekwadorze

▸ Pierwszy rywal reprezentacji 
Polski w MŚ 2022 w Katarze Mek-
syk przegrał w Atlancie w towa-
rzyskim meczu z Paragwajem 0:1 
(0:0). Statystyki pokazują, że Mek-
sykanie mieli w tym spotkaniu 
przygniatającą przewagę. Przez 73 
proc. czasu byli w posiadaniu piłki 
i oddali 23 strzały na bramkę (7 
celnych), przy zaledwie dwóch ry-
wali (1 celny). Jednak to Paragwaj-
czycy cieszyli się ze zwycięstwa 
po tym, gdy w 50. minucie do siatki 
trafił Derlis Gonzales. Polska zagra 
z Meksykiem 22 listopada w swo-
im pierwszym meczu na mundia-
lu. W grupie C występują jeszcze 
Argentyna i Arabia Saudyjska. 

▸ Nie było sensacji w  ostatnich 
meczach 1/32 finału piłkarskiego 
Pucharu Polski. W derbach Gór-
nego Śląska ekstraklasowy Górnik 
Zabrze pokonał w Chorzowie be-
niaminka 1. ligi Ruch Chorzów 1:0. 
O zwycięstwie zabrzan w Chorzo-
wie przesądził gol w 43. minucie 
obrońcy Rafała Janickiego. Awans 
tego dnia wywalczyły także Piast 
Gliwice (2:1 z czwartoligową Lechią 
Dzierżoniów), Jagiellonia Białystok 
(1:0 po dogrywce z Odrę Opole) 
i Górnik Łęczna (4-3 w rzutach 
karnych z Arką Gdynia). Wcześniej 
Legia Warszawa wygrała po do-
grywce z 1-ligowym Bruk-Betem 
Termalica Nieciecza 3:2. Łącznie 
w 1/32 finału Pucharu Polski odpa-
dły tylko dwie drużyny z ekstra-
klasy, obie w środę. Widzew Łódź - 
po remisie 5:5 - przegrał w rzutach 
karnych z drugoligowym KKS Ka-
lisz 3-4, zaś Miedź Legnica uległa 
pierwszoligowej Resovii 0:1.

▸ Lider ekstraklasy Wisła Płock 
zagra z  zajmującą drugie miej-
sce Legią Warszawa w  1/16 fi-
nału Pucharu Polski. Przesądziło 
o tym piątkowe losowanie w sie-
dzibie PZPN. Mecze tej fazy zapla-
nowano na 18-20 października. 
To jedna z trzech par tworzonych 
przez ekipy z najwyższej klasy 
rozgrywkowej. W pozostałych 
Stal Mielec zmierzy się z Piastem 
Gliwice, a rozpoczynający rywa-
lizację od tej rundy Lech Poznań - 
ze Śląskiem Wrocław. W 1/16 finału 
do gry wkraczają także broniący 
trofeum Raków Częstochowa, Le-
chia Gdańsk oraz Pogoń Szczecin. 
Raków czeka wyjazd do Sosnowca 
na mecz z pierwszoligowym Zagłę-
biem, Lechia zagra na wyjeździe 
z Radunią Stężyca, która występu-
je na trzecim szczeblu rozgrywek 
ligowych, natomiast Pogoń zmie-
rzy się z Rekordem Bielsko-Biała, 
jednym z trzech przedstawicieli 
czwartego poziomu ligowego w tej 
rundzie PP. Finał zostanie rozegra-
ny 2 maja. W puli nagród jest 10 
milionów złotych, z czego połowę 
zgarnie triumfator rozgrywek.

▸ Reprezentacja Polski kobiet, 
po  wyjazdowym zwycięstwie 
z Albanią 2:1 (2:1), wygrała z Ko-
sowem 7:0 (5:0) w meczu grupy 
F kwalifikacji mistrzostw świata. 
W pozostałych spotkaniach tej gru-
py Belgia pokonała Armenię 7:0, 
a Norwegia zwyciężyła Albanię 
5:0. Bezpośredni awans z grupy 
F wywalczyły Norweżki (28 pkt). 
Drugie miejsce - dające prawo gry 
w barażach - zajęły Belgijki (22 
pkt). Trzecie Polki (20 pkt) nie uzy-
skały awansu.

W SAMO OKIENKO
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Iga Świątek po raz pierwszy w karierze dotarła do ćwierćfinału US Open 

wszystkim poprawiła serwis i grała 
bardzo uważnie – popełniła w niej 
tylko jeden niewymuszony błąd. 
Gra Niemeier natomiast kompletnie 
się posypała i Świątek zwyciężyła 
6:0. Do fatalnego serwisu Niemki do-
szło aż 14 niewymuszonych błędów. 
W całym meczu popełniła ich 42, 
wobec 31 Świątek. Spotkanie trwało 
dwie godziny i 24 minuty.
Po meczu Polka stwierdziła, że bar-
dziej niż 19. „bajgiel” w sezonie 
ucieszyła ją inna rzecz: „Fizycznie 
wytrzymałam lepiej niż moja prze-
ciwniczka, a to jest najważniejsze 
w takich meczach. Cieszę się też, że - 
mimo iż ten mecz był długi - byłam 
w stanie grać coraz bardziej solidnie. 
Wiadomo, że na tę chwilę czuję ten 
mecz w nogach, ale jestem zadowo-
lona. Byłam lepiej przygotowana, wy-
trzymałam jego trudy i na końcu to ja 
wygrałam” – powiedziała rozstawio-
na z jedynką tenisistka, która ma już 
tylko sześć wygranych do zera setów 
mniej niż rekordzistka tej klasyfikacji 
Serena Williams (uczyniła to w sezo-
nie 2013).

CZAS NA PEGULĘ
Kolejną przeciwniczką 21-latki z Ra-
szyna będzie trzecia w turnieju ry-
walka z USA, Jessica Pegula, która 
łatwo poradziła sobie w 1/8 finału 
z Czeszką Petrą Kvitovą (21) 6:3, 6:2. 
Polka z siedem lat starszą Amery-
kanką grała wcześniej trzy razy. 
Uległa jej w 2019 roku w Waszyng-
tonie, ale w obecnym sezonie poko-
nała ją w półfinale Indian Wells oraz 
ćwierćfinale French Open.
„Wygodniej jest ułożyć taktykę 
pod przeciwniczkę, którą dobrze 
się zna, ale wiem, też, że Jessie, która 
jest bardzo dobrą, solidną i równie 
grającą tenisistką, też będzie myślała 
o tym jak zagrać i co zmienić. Te kor-
ty tutaj też jej bardzo odpowiadają, 
więc muszę być gotowa na różne wa-
riacje. Sama też muszę coś zmienić, 
żeby mimo wszystko jakoś zasko-
czyć moją przeciwniczkę. Na pew-

no będziemy pod tym kątem ana-
lizować poprzednie mecze. Ale nie 
chcę powiedzieć, czego można się 
spodziewać. Przede wszystkim sku-
pię się na swojej dobrej dyspozycji 
mentalnej i fizycznej” – zakończyła 
Świątek, którą pierwszy w karierze 
awans do ćwierćfinału US Open bar-
dzo ucieszył. Zaszła bowiem dalej niż 
rok temu. 

JABEUR PIERWSZĄ 
PÓŁFINALISTKĄ

Pierwszą półfinalistką została 
we wtorek Ons Jabeur. Rozstawiona 
z numerem „5” Tunezyjka (WTA 5), 
która wyeliminowała w 1/8 finału 
Rosjankę Wieronikę Kudiermieto-
wą (WTA 18) 7:6 (7-1), 6:4,.pokonała 
w pierwszym ćwierćfinale pogrom-
czynię Sereny Williams, Australijkę 
Ajlę Tomljanović (WTA 46) 6:4, 7:6 
(7-4), która w czwartej rundzie wy-
grała z Rosjanką Ludmiłą Samsono-
wą (WTA 35) 7:6 (10-8), 6:1.
Do najlepszej „ósemki” awansowały 
także Coco Gauff i Caroline Garcia, 
które zagrają ze sobą o półfinał. Wy-
stępująca z numerem „12” reprezen-
tantka gospodarzy (WTA 12) poko-
nała Chinkę Zhang Shuai (WTA 36) 
7:5, 7:5, natomiast Francuzka (WTA 
17) – turniejowa „17” – zwyciężyła 
Amerykankę Alison Riske-Amritraj 
(WTA 29) 6:4, 6:1. 
W poniedziałek ćwierćfinałową 
stawkę uzupełniły Czeszka Karoli-
na Pliskova (22) oraz Białorusinka 
Aryna Sabalenka (6). Pierwsza od-
prawiła inną Białorusinkę Wiktorię 
Azarenkę (26) 7:5, 6:7 (5-7), 6:2, druga 
wyeliminowała Amerykankę Daniel-
le Collins (19) 3:6, 6:3, 6:2.
Wcześniej Nowy Jork nie służył 
w tym roku najlepszym tenisistkom 
na świecie. Pierwsza runda US Open 
nie zebrała takiego żniwa wśród roz-
stawionych zawodniczek od ponad 
pięciu lat. Szerokim echem odbiły 
się zwłaszcza porażki mistrzyń wiel-
koszlemowych – Simony Halep (7), 
Emmy Raducanu (11), Jeleny Osta-

penko (16) oraz Jeleny Rybakiny 
(25).
Halep sensacyjnie przegrała z debiu-
tującą w Wielkim Szlemie Ukrainką 
Dariją Snihur (WTA 124). Równie 
dużym zaskoczeniem była porażka 
Rybakiny. Mistrzyni tegorocznego 
Wimbledonu poległa z francuską 
kwalifikantką Clarą Burel (131). Z ko-
lei Raducanu i Ostapenko nie spro-
stały odpowiednio Alize Cornet (40) 
oraz Qinwen Zheng (39).
W drugiej rundzie z turniejem po-
żegnały się Greczynka Maria Sak-
kari (3) po porażce z Chinką Wang 
Xiyu 6:3, 5:7, 5:7 oraz Estonka Anett 
Kontaveit (2), pokonana przez Sere-
nę Williams 7:6 (7-4), 2:6, 6:2. Ich los 
podzieliły także Kanadyjka Leylah 
Fernandez (14), Brazylijka Beatriz 
Haddad Maia (15) i Czeszka Barbora 
Krejcikova (23) 2:6, 6:4, 6:2.

OWACJA DLA SERENY
Zapowiadająca rychły koniec ka-
riery 40-letnia Serena Williams 
przegrała w trzeciej rundzie z To-
mljanovic 5:7, 7:6 (7-4) i 1:6. Najwięk-
szy na świecie kort im. Arthura 
Ashe’a opuszczała jednak jako boha-
terka, a kibice zgotowali jej owacyjne 
pożegnanie.
Williams niedawno w magazynie 
„Vogue” zasygnalizowała zamiar 
zakończenia kariery i od tego mo-
mentu zapanowała w USA prawdzi-
wa gorączka z tym związana, choć 
osobiście nigdy nie ogłosiła, że US 
Open będzie jej ostatnim turniejem. 
Na Flushing Meadows odnotowała 
jednak pierwszy wielkoszlemowy 
triumf w 1999 roku i trudno sobie 
wyobrazić lepsze miejsce do poże-
gnania się z zawodowym sportem.
Była liderka światowego rankingu 
– prowadziła przez 319 tygodni – 
w czerwcu wróciła do gry po ponad-
rocznej przerwie. Przystąpiła do US 
Open jako 605. zawodniczka tego ze-
stawienia i odniosła dwa, dość zaska-
kujące, zwycięstwa, m.in. nad wiceli-
derką listy WTA Kontaveit z Estonii.

Świątek kontra Amerykanki
IGA ŚWIĄTEK AWANSOWAŁA DO 1/4 FINAŁU WIELKOSZLEMOWEGO TURNIEJU US OPEN NA KORTACH FLUSHING MEADOWS 

W NOWYM JORKU. ROZSTAWIONA Z NUMEREM JEDEN POLSKA TENISISTKA WYGRAŁA Z NIEMKĄ JULE NIEMEIER 2:6, 6:4, 6:0. 
W ŚRODĘ JEJ KOLEJNĄ RYWALKĄ BĘDZIE GRAJĄCA Z ÓSEMKĄ AMERYKANKA JESSICA PEGULA.

Polka w ćwierćfinale singla wielkoszlemowego US Open • Pożegnanie Williams i Nadala

Podopieczna trenera Toma-
sza Wiktorowskiego po raz 
pierwszy w karierze dotarła 
do ćwierćfinału US Open. 

Tym samym przerwała 42-letnie 
oczekiwanie na występ reprezen-
tanta Polski w najlepszej ósemce 
nowojorskiej imprezy. Poprzednim 
był Wojciech Fibak w 1980 roku. 
Agnieszka Radwańska pięć razy 
kończyła na 1/8 finału.

PROBLEMY Z NIEMEIER
W trzech pierwszych rundach Polka 
nie miała większych problemów. Wy-
grała z Włoszką Jasmine Paolini 6:3, 
6:0 oraz Amerykankami Sloane Ste-
phens 6:3, 6:2 i Lauren Davis 6:3, 6:4.
23-letnia Niemeier też nie wydawa-
ła się groźna. W światowym ran-
kingu zajmuje dopiero 108. miejsce, 
ale z dobrej strony zaprezentowała 
się już w tegorocznym Wimbledo-
nie. W londyńskiej imprezie dotarła 
do ćwierćfinału, jednak z powodu 
wykluczenia zawodników z Rosji 
oraz Białorusi nie przyznawano 
za nią punktów do rankingu. Świątek 
grała z nią po raz pierwszy.
Spotkanie z Niemeier, które moż-
na było śmiało nazwać „festiwalem 
błędów”, zaczęła jednak słabo, już 
w pierwszym gemie została przeła-
mana. Niemka dyktowała warunki 
na korcie, bardzo dobrze serwowała 
i w pierwszym secie Świątek nie mia-
ła nawet jednej okazji do przełama-
nia. W dodatku w siódmym gemie 
Polka ponownie przegrała swoje po-
danie i kilka minut później rywalka 
cieszyła się z wygranej partii 6:2.
Początek drugiego seta to konty-
nuacja problemów Świątek. Z tru-
dem wygrała otwierającego gema 
przy swoim serwisie, a w kolejnym, 
trwającym 10 minut, zmarnowała 
doskonałą okazję na przełamanie. 
Niemeier przewróciła się, ale Polka 
nie trafiła w kort. Chwilę później sie-
działa sfrustrowana z głową schowa-
ną pod ręcznikiem.
Gdy w następnym gemie Świątek 
została przełamana, jej sytuacja wy-
glądała źle. Jednak od tego momen-
tu serwis zaczął zawodzić Niemeier. 
Niemka już do końca spotkania nie 
wygrała gema przy swoim poda-
niu. W pierwszym secie procent 
jej pierwszego serwisu wyniósł 57, 
a w drugim i trzecim spadł do, od-
powiednio, 47 i 37 proc. Łącznie 
Niemeier popełniła 13 podwójnych 
błędów, wobec dwóch Świątek.
Świątek także kiepsko serwowała, 
ale udało jej się wygrać drugiego 
seta 6:4 i wyrównać stan meczu. 
„Nie poddałam się i próbowałam 
znaleźć inne rozwiązania. Robiłam 
mniej błędów i grałam bardziej solid-
nie, ale i ona zaczęła ten set od mniej 
agresywnej gry, co sprawiło, że ła-
twiej było mi posyłać piłki na drugą 
stronę siatki. Udało mi się także sku-
tecznie wykończyć parę akcji, czego 
nie potrafiłam zrobić w pierwszym 
secie szczególnie w momentach, 
gdzie byłam blisko przełamania 
rywalki. To wszystko było kluczem 
do wygrania drugiego seta” – wy-
znała na konferencji prasowej pod-
opieczna Tomasza Wiktorowskiego.
W trzeciej partii Polka przede 
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do ćwierćfinału US Open. W dwóch 
poprzednich edycjach odpadał 
w 1/8 finału.
Kolejnym rywalem Amerykanina 
będzie rozstawiony z numerem dzie-
wiątym Andriej Rublow. Rosjanin 
wygrał z Brytyjczykiem Cameronem 
Norrie (7) 6:4, 6:4, 6:4. 
Następnym rywalem Kyrgiosa bę-
dzie turniejowa „27” – Karen Chacza-
now. W 1/8 finału Rosjanin (ATP 31) 
pokonał Hiszpana Pablo Carreno-
-Bustę (ATP 15) 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.
Pierwszym półfinalistą został 
we wtorek Casper Ruud. Wystę-
pujący z „piątką” Norweg (ATP 7), 
po wyeliminowaniu w 1/8 finału 
Francuza Corentina Mouteta (ATP 
112) 6:1, 6:2, 6:7 (4-7), 6:2, poradził so-
bie w ćwierćfinale z Włochem Mat-
teo Berrettinim 6:1, 6:4, 7:6 (7-4), który 
wygrał w czwartej rundzie z Hisz-
panem Alejandro Davidovichem 
Fokiną (ATP 39) 3:6, 7:6 (7-2), 6:3, 4:6, 
6:2. Kolejnym rywalem Ruuda bę-
dzie zwycięzca pojedynku Kyrgiosa 
z Chaczanowem.
Grono ćwierćfinalistów skomple-
tował Hiszpan Carlos Alcaraz (3), 
który pokonał w 1/8 finału Chorwa-
ta Marina Cilica 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3. 
W ćwierćfinale rywalem Alcaraza 
będzie Włoch Jannik Sinner (11).

KRÓTKA PIŁKA HURKACZA
Rozstawiony z numerem ósmym Hu-
bert Hurkacz odpadł już w drugiej 
rundzie, przegrywając z Białorusi-
nem Ilją Iwaszką 4:6, 6:4, 6:7 (5-7), 3:6.
Iwaszka w światowym rankingu zaj-
muje 73. miejsce. Najwyżej w karie-
rze – na 40. pozycji – sklasyfikowany 
był w czerwcu.
W imprezach rangi ATP Hurkacz 
mierzył się z nim wcześniej dwa 
razy. W 2018 roku w Waszyngtonie 
górą był Polak, a rok później w Pune 
w Indiach wygrał Białorusin.
W pierwszej rundzie Hurkacz gład-
ko, w zaledwie siedem kwadransów, 
pokonał Niemca Oscara Otte 6:4, 
6:2, 6:4. Polak zaprezentował wów-
czas bardzo solidny tenis – świetnie 
serwował (18 asów), był niesamowi-
cie skuteczny przy grze przy siatce 
(14/15 udanych akcji) i popełniał 
mało niewymuszonych błędów. Tym 
razem jednak w każdym elemencie 
prezentował się gorzej.

W pierwszym secie do stanu 3:3 obaj 
tenisiści wygrywali gemy przy swo-
im serwisie. W siódmym jednak Hur-
kacz dał się przełamać i ostatecznie 
to zadecydowało o wygranej Iwaszki 
w pierwszej partii 6:4.
Druga zakończyła się takim samym 
wynikiem, ale na korzyść Polaka. 
Przełamać Iwaszkę udało mu się 
w dziesiątym gemie.
Trzeciego seta Hurkacz zaczął źle – 
od przegrania gema przy własnym 
podaniu. Później jednak przełamanie 
udało mu się odrobić i o losach par-
tii decydował tie-break. Po świetnej 
końcówce Białorusin wygrał go 7-5.
Początek czwartego seta także na-
leżał do Iwaszki, który szybko objął 
prowadzenie 3:0. Polak do końca 
ambitnie walczył i nawet w ostatnim 
gemie miał dwie okazje na odrobie-
nie przełamania. Białorusin wyszedł 
jednak z opresji i chwilę później wy-
korzystał pierwszą piłkę meczową. 
Spotkanie trwało nieco ponad trzy 
godziny.
Hurkacz miał 41 zagrań kończących, 
a rywal 33. Polak popełnił 59 niewy-
muszonych błędów wobec 53 Iwasz-
ki, a także miał pięć podwójnych błę-
dów, natomiast Białorusin sześć.

ĆWIERĆFINAŁ ZIELIŃSKIEGO
W ćwierćfinale debla Jan Zieliński, 
w parze z tenisistą z Monako Hugo 
Nysem, przegrali z najwyżej rozsta-
wionymi Amerykaninem Rajeevem 
Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisbu-
rym 4:6, 7:6 (7-3), 4:6.
W drugim secie, przy stanie 5:4 
dla rywali, Zieliński i Nys obronili 
cztery piłki meczowe i doprowadzili 
do remisu, a następnie do zwycię-
skiego dla nich tie-breaka. W pierw-
szym gemie trzeciej partii dali się 
jednak przełamać. Faworyci nie wy-
puścili już tego prowadzenia z rąk.
Awans do ćwierćfinału to i tak naj-
większy sukces 25-letniego Polaka 
w wielkim szlemie. Zieliński pierw-
szy raz w drabince głównej imprezy 
tej rangi wystąpił w styczniu w Au-
stralian Open. Wówczas w parze 
z Kazachem Aleksandrem Bubli-
kiem odpadł w 1. rundzie.
Zieliński był ostatnim reprezentan-
tem Polski w grze podwójnej w US 
Open. 

JG, (R)

SZACHY
▸ Monika Soćko zdobyła złoty medal 
szachowych mistrzostw Europy ko-
biet, zakończonych w ubiegłą środę 
w Pradze. Swój drugi sukces w im-
prezie tej rangi - po brązie z 2010 
roku - osiągnęła remisując białymi 
w 11., ostatniej rundzie z Lilit Mkrt-
czjan z Armenii. Rozstawiona z nu-
merem siódmym Soćko zakończyła 
turniej bez porażki. Wygrała sześć 
partii i pięć zremisowała, w tym trzy 
ostatnie, gromadząc 8,5 pkt. Srebr-
ny i brązowy medal zdobyły repre-
zentantki Azerbejdżanu - Gunay 
Mammadzada i Ulwija Fatalijewa, 
czwarta była Mkrtczjan, a piąta uro-
dzona w Rosji 20-letnia Aleksandra 
Malcewska, która od 22 maja star-
tuje w biało-czerwonych barwach. 
Wszystkie po 8 punktów.

BRYDŻ SPORTOWY
▸ Na osiem konkurencji w otwar-
tych mistrzostwach świata w bry-
dżu sportowym, które w sobotę 
zakończyły się we wrocławskiej 
Hali Stulecia, w aż czterech po złoto 
sięgnęli Polacy, zdobywając w sumie 
6 medali. Biało-Czerwoni w World 
Bridge Series 2022, bo taka była 
oficjalna nazwa imprezy, zwycięży-
li w turniejach par open, teamów 
seniorów, par mikstowych i par se-
niorów. Krzysztof Buras i  Piotr Lu-
tostański w konkurencji par open 
prowadzili od pierwszej do ostatniej 
z ośmiu sesji dwudniowych finało-
wych zmagań i triumfowali z bardzo 
dużą przewagą. W finale teamów 
seniorów (powyżej 63 lat) druży-
na Vytas nieoczekiwanie pokonała 
naszpikowany amerykańskimi ar-
cymistrzami zespół Goodman. Zwy-
cięzcy grali w składzie: Apolinary 
Kowalski, Michał Kwiecień, Jacek 
Romański i Włodzimierz Starkow-
ski oraz reprezentujący Litwę Woj-
ciech Olański i Vytautas Vainikonis. 
W tej samej konkurencji po brąz 
sięgnęła angielska drużyna Penfold 
oraz wielonarodowy Zimmermann, 
z Piotrem Tuszyńskim w składzie. 
Mistrzami świata par mikstowych 
zostali Justyna Żmuda i Michał 
Klukowski, który od kilku lat repre-
zentuje Szwajcarię. W tej samej kon-
kurencji brąz mogła zdobyć Zuzan-
na Moszczyńska i Artur Wasiak, 
ale stracili trzecie miejsce w ostatnim 
rozdaniu. Za to w finale par seniorów 
zwyciężyli Marek Blat i Piotr Bizoń. 
Z bardzo dobrej strony w MŚ poka-
zały się również Polki w konkurencji 
teamu kobiecego. Amerykańsko-pol-
ska drużyna, w której składzie zna-
lazły się: Katarzyna Dufrat, Danuta 
Kazmucha, Anna Sarniak i Justyna 
Żmuda, sięgnęła po brązowy medal.

ŻEGLARSTWO
▸ Aleksandra Melzacka i Sandra 
Jankowiak zajęły czwarte miejsce 
w zakończonych w kanadyjskim 
Halifaksie mistrzostwach świa-
ta w olimpijskiej żeglarskiej klasie 
49erFX. Triumfowały mistrzynie 
Starego Kontynentu Holenderki 
Odile van Aanholt i Annette Duetz, 
drugie były wicemistrzynie Europy 
Szwedki Vilma Bobeck i Rebecca 
Netzler, a trzecie Hiszpanki Tamara 
Echegoyen i Paula Barcelo. Ścigało 
się 36 duetów z 19 państw. Holendrzy 
stanęli także na najwyższym stopniu 
podium w klasie 49er, w której ry-
walizowało 65 ekip z 23 krajów. Zwy-
ciężyli srebrni medaliści mistrzostw 
Europy Bart Lambriex i Floris van 
de Werken, drudzy byli mistrzowie 
Starego Kontynentu Hiszpanie Diego 
Botin i Florian Trittel Paul, a trzeci bra-
cia Sime i Mihovil Fantela z Chorwa-
cji. Na piątej pozycji zakończyli regaty 
Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki, 
a Dominik Buksak i Szymon Wierz-
bicki zamknęli pierwszą dziesiątkę.

PŁYWANIE
▸ 14 medali - siedem złotych, jeden 
srebrny i sześć brązowych - zdobyli 
reprezentanci Polski podczas zakoń-
czonych w niedzielę pływackich mi-

strzostw świata juniorów w Limie. 
Znakomicie w stolicy Peru zapre-
zentowali się Ksawery Masiuk i Ka-
rolina Piechowicz. Masiuk sięgnął 
indywidualnie po dwa złote medale 
(50 i 100 m stylem grzbietowym), 
dokładając do tego brąz na 200 m 
stylem grzbietowym. Dodatkowo 
w sztafetach zdobył dwa złota (mie-
szana i męska - 4x100 m stylem 
zmiennym) oraz jeden brąz (4x200 
m stylem dowolnym). Piechowicz 
sięgnęła natomiast po trzy medale 
z najcenniejszego kruszcu (50 i 100 
m stylem klasycznym, mieszana 
sztafeta 4x100 m stylem zmiennym), 
a także po brąz w kobiecej sztafecie 
4x100 m stylem zmiennym. Indywi-
dualnie złoto w Limie zdobył także 
Krzysztof Chmielewski - na 200 m 
stylem motylkowym. 

KAJAKARSTWO
▸ Polscy kajakarze bardzo dobrze 
zaprezentowali się na zakończonych 
w niedzielę w węgierskim Segedy-
nie mistrzostwach świata junio-
rów i zawodników U23. Ostatniego 
dnia zawodów złote medale zdobyli 
Helena Wiśniewska w konkuren-
cji K1 na 500 m i mikst Jakub Ste-
pun i Martyna Klat na tym samym 
dystansie wśród młodzieżowców, 
a wśród juniorów kanadyjkarz Eryk 
Wilga na 5000 m. Biało-Czerwoni 
zakończyli zawody z 15 medalami, 
w tym 7 z najcenniejszego kruszcu.

WIOŚLARSTWO
▸ Trzy złote, dwa srebrne i dwa brą-
zowe medale wywalczyli polscy wio-
ślarze na zakończonych w niedzielę 
młodzieżowych mistrzostwach 
Europy w Hazewinkel w Belgii. Ty-
tuły mistrzowskie stały się udziałem: 
Piotra Płomińskiego w jedynkach, 
czwórki bez sternika w składzie: To-
masz Lewicki, Damian Józefowicz, 
Bartłomiej Sopoński i Kazmir Ziven 
Kujda oraz dwójki podwójnej wagi 
lekkiej - Jessika Sobocińska i Zuzan-
na Jasińska.

SUMO
▸ Reprezentanci Polski w sumo wy-
walczyli w zakończonych w Kro-
toszynie mistrzostwach Europy 
w konkurencji seniorów 25 medali 
- dwa złote, sześć srebrnych i 17 brą-
zowych. Mistrzynią Europy w wadze 
65 kg w konkurencji indywidualnej 
oraz w drużynowej została zawod-
niczka miejscowego klubu - Towa-
rzystwo Atletyczne Rozum - Alek-
sandra Rozum. Drużynę tworzyły 
ponadto Wioleta Kielar, Zuzanna 
Krystek i  Monika Skiba. W rywa-
lizacji zawodników do lat 23 Polacy 
wywalczyli 18 medali - 2 złote, 5 
srebrnych i 11 brązowych. Natomiast 
wśród sumoków do lat 21 Biało-Czer-
woni zdobyli 17 medali - 5 złotych, 3 
srebrne i 9 brązowych.

TENIS
▸ Organizacja WTA ogłosiła we wto-
rek, że kończący sezon turniej WTA 
Finals odbędzie się w Fort Worth 
w stanie Teksas. Osiem najlepszych 
tenisistek roku rozpocznie rywaliza-
cję 31 października, a zakończy ją 7 
listopada. 
▸ Polscy tenisiści będą sobie musie-
li poradzić bez Huberta Hurkacza 
w meczu Pucharu Davisa z Indo-
nezją, który zostanie rozegrany 
w dniach 16-17 września w Inowro-
cławiu. Najwyżej notowany polski 
tenisista, po odpadnięciu w drugiej 
rundzie US Open, zmienił swoje naj-
bliższe plany startowe i postanowił 
odpocząć od grania i solidnie przy-
gotować się do kolejnych turniejów. 
W składzie na Indonezję ostatecznie 
znaleźli się: Kamil Majchrzak, Kac-
per Żuk, Łukasz Kubot, Jan Zieliński 
i debiutujący w kadrze junior Olaf 
Pieczkowski. Stawką meczu z In-
donezją będzie prawo gry w przy-
szłorocznej fazie playoffs o miejsce 
w Grupie Światowej I, stanowiącej 
bezpośrednie zaplecze elity.
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Serena Williams zakończyła 81. występ w  Wielkim Szlemie 
i prawdopodobnie ostatni

Nadzieje na 24. wielkoszlemowy ty-
tuł w singlu i dogonienie rekordzistki 
wszech czasów pod tym względem 
Australijki Margaret Court były jed-
nak dość mgliste, a całkiem rozwiała 
je będąca ostatnio w niezłej dyspozy-
cji urodzona w Zagrzebiu, ale grają-
ca od kilku lat w barwach Australii 
Tomljanovic.
Williams po raz kolejny jednak wy-
kazała się sportową zawziętością 
i ambicją, nie poddawała się do koń-
ca, m.in. broniąc pięć meczboli. Od-
padła po ponadtrzygodzinnej bata-
lii, ale nie może czuć się przegrana, 
a na pewno nie pozwoliła na to no-
wojorska publiczność. W 1/8 finału 
tej imprezy zabrakło jej poprzednio 
w... debiucie w 1998 roku. W każdym 
z 19 późniejszych startów zawsze 
meldowała się co najmniej w 4. run-
dzie, a sześć razy sięgnęła po końco-
wy sukces.
W piątek zakończyła 81. występ 
w Wielkim Szlemie i prawdopodob-
nie ostatni. Dzień wcześniej w parze 
ze starszą siostrą Williams odpadły 
w 1. rundzie debla, w którym 14-krot-
nie zwyciężyły w imprezach tej 
rangi. Dzięki „dzikiej karcie” mogły 
zagrać wspólnie po raz pierwszy 
od French Open 2018.
„Nie byłabym tą Sereną, którą jestem, 
gdyby nie Venus, więc dziękuję, Ve-
nus” – zwróciła się w piątek do sio-
stry. Wspólnie przez lata dominowały 
na światowych kortach do tego stop-
nia, że często mówiono, iż ich ojciec 
i pierwszy trener Richard decydo-
wał o tym, która ma wygrać bezpo-
średnie starcia.
Kibice zgotowali Serenie owację, 
amerykańskie osobistości, gwiazdy, 
także sportu, i celebryci pospieszyli 
z gratulacjami i podsumowaniami.
Po spotkaniu na kanale WTA w ser-
wisie YouTube opublikowano wi-
deo, w którym Amerykankę żegnają 
gwiazdy tenisa. W tym gronie nie za-
brakło liderki światowego rankingu, 
Świątek.
„Mimo że nie rozmawiałyśmy zbyt 
wiele, chciałam powiedzieć, jak bar-
dzo jestem wdzięczna za wszyst-
ko, co zrobiłaś dla naszego sportu. 
I naprawdę życzę ci sukcesów, któ-
re już masz w tenisie, w biznesie 
i w życiu. Więc w zasadzie jeszcze 
większych sukcesów – powiedzia-
ła Świątek. – Mam tylko nadzieję, 
że będziesz szczęśliwa i zadowolona 
z tego, co osiągnęłaś. I naprawdę za-
inspirowałaś tak wielu ludzi. I chcę 
ci za to podziękować – dodała Polka.

BEZ „JEDYNKI” I „DWÓJKI”
Sypnęło niespodziankami także 
w turnieju mężczyzn. Rozstawiony 
z numerem „23” Australijczyk Nick 
Kyrgios (ATP 25) – finalista tegorocz-
nego Wimbledonu – wyeliminował 
w IV rundzie, po blisko trzygodzin-
nym pojedynku, lidera światowego 
rankingu, Rosjanina Daniiła Mied-
wiediewa 7:6 (13-11), 3:6, 6:3, 6:2, 
a Amerykanin Frances Tiafoe (22) 
rozstawionego z numerem drugim 
Rafaela Nadala 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
Nadal, 22-krotny zwycięzca imprez 
wielkoszlemowych, co jest rekordem, 
doznał pierwszej w tym roku poraż-
ki w imprezie tej rangi. Po triumfach 
w Australian Open i French Open 
wycofał się przed półfinałem Wim-
bledonu z powodu kontuzji mięśni 
brzucha. Zakończeniu uległa także 
seria Hiszpana, który w swoich 16 
poprzednich Wielkich Szlemach do-
cierał co najmniej do ćwierćfinału.
To było trzecie spotkanie tych tenisi-
stów w imprezie rangi ATP i pierw-
sze zwycięstwo Tiafoe. 24-latek 
po raz pierwszy w karierze dotarł 
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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

Pamiętasz o ich podręcznikach.
Pamiętasz o ich formularzach.
Pamiętasz o ich planie zajęć. 

Są one bezpieczne i zmniejszają ryzyko wystąpienia poważnych chorób, którym można 
zapobiec, takich jak odra, polio i ospa wietrzna. Szczepienia przeciw COVID-19 są obecnie 
zalecane dla dzieci od 6. miesiąca życia i starszych. Porozmawiaj z lekarzem rodzinnym 
swojego dziecka lub odwiedź nyc.gov/health i wyszukaj hasło „students vaccines” 
(szczepionki dla uczniów) lub zadzwoń pod numer 311, aby uzyskać informacje na temat 
wymogów dotyczących szczepień. 

Szczepionki są wymagane dla dzieci, aby mogły pozostać w szkole 
i placówce opieki dziennej.

Upewnij się, że pamiętasz o ich szczepionkach.

Eric Adams
Burmistrz

Ashwin Vasan, MD, PhD
Komisarz
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STRONY SPORTOWE REDAGUJE JERZY GIERUSZCZAK

LEKKOATLETYKA
▸ Wydarzeniem wieczoru zawodów 
Diamentowej Ligi w Brukseli była 
pierwsza od ponad roku (26 sierp-
nia 2021 w Lozannie) i po 20 zwycię-
stwach z rzędu porażka Armanda 
Duplantisa. 22-letni szwedzki tycz-
karz w tym roku wygrał wszystkie 
17 poprzednich konkursów ze swo-
im udziałem, w których 14-krotnie 
przekroczył granicę sześciu metrów, 
a do tego trzykrotnie poprawił re-
kord globu oraz został mistrzem 
świata i Europy. Tym razem zakoń-
czył występ z rezultatem 5,81, a póź-
niej trzykrotnie strącił poprzeczkę 
zawieszoną 10 cm wyżej. Z tą wy-
sokością poradził sobie w trzeciej 
próbie Ernest John Obiena z Filipin. 
Po raz pierwszy w sezonie przegrała 
również jamajska sprinterka Shel-
ly-Ann Fraserr-Pryce. 10-krotna 
mistrzyni globu, w tym tegoroczna 
na 100 m z Eugene, pokonała ten dy-
stans w 10,74 i była wolniejsza o 0,01 
od swojej rodaczki Shericki Jack-
son, najlepszej w świecie specja-
listki od biegu na 200 m. Najlepszy 
wynik w tym roku w skoku wzwyż 
uzyskała Jarosława Mahuczich. 
Ukrainka pokonała w drugiej próbie 
2,05 m, wyrównując rekord kraju. 
Najlepszy w tym sezonie rezultat 
w biegu na 5000 m osiągnął z kolei 
Jacob Krop. Kenijczyk pokonał ten 
dystans w 12.45,71. Pia Skrzyszow-
ska, mistrzyni Europy z Monachium, 
czasem 12,81 była siódma w biegu 
na 100 ppł. Wygrała złota medalistka 
olimpijska z Tokio Jasmine Cama-
cho-Quinn z Portoryko - 12,27. W bie-
gu na 400 m Annie Kiełbasińskiej, 
trzykrotnej medalistce niedawnych 
ME, nie udało się po raz 11. w sezonie 
zejść poniżej 51 sekund. Wynik 51,63 
wystarczył do siódmej pozycji. Wy-
grała z rekordem życiowym 49,80 
Fiordaliza Cofil z Dominikany. 

SIATKÓWKA
▸ Przygotowujące się do mistrzostw 
świata polskie siatkarki pokonały 
Bułgarię 3:1 (25:13, 25:18, 25:19, 16:25) 
w sparingu rozegranym w Katowi-
cach. Dzień wcześniej Biało-Czerwo-
ne też w Spodku wygrały z tym ry-
walem 4:0 (25:23, 25:21, 25:19, 25:22). 
MŚ rozegrane zostaną w Holandii 
i Polsce.w dniach 23 września - 15 
października. 
▸ Reprezentacja Polski siatkarek 
w meczu o brąz mistrzostw Europy 
do lat 19 w Skopje pokonała Holan-
dię 3:1 (25:16, 24:26, 27:25, 25:21). Zło-
to wywalczyły Włoszki, które wygra-
ły z Serbkami 3:2 (17:25, 27:25, 25:21, 
15:25, 17:15).

PIŁKA RĘCZNA
▸ Piłkarze ręczni Górnika Zabrze 
odpadli w 1. rundzie eliminacji Ligi 
Europejskiej. Zabrzanie przegrali 
na wyjeździe ze szwajcarską dru-
żyną GC Amicitia Zurych 23:32, 
a w dwumeczu ulegli różnicą jedne-
go gola - pierwsze spotkanie wygrali 
27:19.

HOKEJ NA LODZIE
▸ Hokeistki na lodzie Kanady obro-
niły mistrzostwo świata. W finale 
turnieju rozgrywanego w Danii po-
konały Stany Zjednoczone 2:1 (0:0, 
2:1, 0:0). To dwunasty w historii tytuł 
reprezentacji tego kraju. W meczu 
o brąz Czechy pokonały Szwajcarię 
4:2 (2:1, 2:0, 0:1). To pierwszy medal 
Czeszek w historii MŚ. 
• Hokeiści GKS Katowice w swo-
im drugim meczu grupy D Ligi 
Mistrzów wygrali u siebie po do-
grywce ze szwajcarskim ZSC Lions 
Zurych 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, d. 1:0). De-
biutujący w tych rozgrywkach ka-
towiczanie przegrali w czwartek 
na własnym lodowisku z bronią-
cym trofeum szwedzkim zespołem 
Roegle Angelholm 4:5 (2:1, 1:0, 1:4). 
W grupie D rywalem katowiczan 
jest jeszcze węgierski Fehervar 
AV19. W grupie D hokeiści Comarch 
Cracovii po porażce z niemieckim 
Straubing Tigers 0:4 (0:0, 0:3, 0:1), 

wygrali z austriackim Villach SV 
4:2 (1:1, 1:1, 2:0). To było pierwsze, 
historyczne zwycięstwo krakow-
skiego zespołu w tych rozgrywkach. 
W grupie D jest ponadto szwedzki 
Farjestad Karlstad.

ŻUŻEL
▸ Bartosz Zmarzlik (49 pkt) obronił 
tytuł indywidualnego mistrza Pol-
ski na żużlu. W poniedziałek wygrał 
w Rzeszowie ostatni z trzech turnie-
jów finałowych, wyprzedzając Jaku-
ba Miśkowiaka i Dominika Kuberę. 
Drugie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej cyklu zajął Kubera (41 pkt), 
a brązowy medal wywalczył Janusz 
Kołodziej (32 pkt). O triumfie w te-
gorocznej edycji decydowała suma 
punktów zdobyta we wszystkich 
zawodach. Poprzednie odbyły się 9 
lipca w Grudziądzu, gdzie najlepszy 
był Zmarzlik, a następnie 15 sierp-
nia w Krośnie - tam wygrał Kubera. 
Po raz pierwszy od 1956 roku indy-
widualny mistrz Polski był wyłania-
ny w formule trzech turniejów. 
▸ Żużlowcy Stali Gorzów awanso-
wali do finału ekstraligi. Półfinałowa 
rywalizacja gorzowian z Włóknia-
rzem Częstochowa była bardzo za-
cięta. Pierwszy mecz zakończył się 
remisem 45:45, a w rewanżu Stal 
triumfowała 48:42, do czego przede 
wszystkim przyczynił się duet Bar-
tosz Zmarzlik - Martin Vaculik. 
W finale rywalem zespołu z Go-
rzowa będzie Motor Lublin, który 
odrobił dziesięciopunktową stratę 
z pierwszego spotkania, wygrywa-
jąc w rewanżu z Apatorem Toruń 
54:36. Największy udział w wysokim 
zwycięstwie Motoru mieli Mateusz 
Cierniak, Jarosław Hampel, Duń-
czyk Mikkel Michelsen i Dominik 
Kubera. Każdy z nich miał dwucy-
frową zdobycz. Finał zaplanowano 
na 11 i 25 września, a zdobywcy 
brązowych medali (też dwumecz) 
zostaną wyłonieni 24 września.

WYŚCIGI MOTOCYKLOWE
▸ Włoch Francesco Bagnaia (Duca-
ti) wygrał w królewskiej klasie Mo-
toGP motocyklową Grand Prix San 
Marino na torze Misano, 14 rundę 
mistrzostw świata. Lider klasyfikacji 
generalnej Francuz Fabio Quartara-
ro (Yamaha) był piąty. Drugie miej-
sce zajął także Włoch Enea Bastiani-
ni (Ducati) ze stratą 0,034 s, a trzecie 
Hiszpan Maverick Vinales (Aprilia) 
- strata 4,212 s. Prowadzenie w mi-
strzostwach świata utrzymał Quarta-
raro - 211 pkt. Drugi jest Bagnaia - 181 
pkt. W klasie Moto2 najszybszy był 
Hiszpan Alonso Lopez (Boscoscu-
ro), trzecie miejsce wywalczył jego 
rodak Augusto Fernandez Guerra 
(Kalex), który utrzymał prowadze-
nie w klasyfikacji generalnej po 14 
z 21 wyścigów. W Moto3 najszybszy 
był kierowca teamu Honda Włoch 
Dennis Foggia. Trzecie miejsce 
ze stratą 0,334 s wywalczył Hiszpan 
Izan Guevara (Gasgas) i utrzymał 
pozycję lidera cyklu. 

KOLARSTWO
▸ Duńczyk Mads Pedersen (Trek-Se-
gafredo) wygrał 16. etap kolarskiego 
wyścigu Vuelta a Espana. Liderem 
klasyfikacji generalnej pozostał Belg 
Remco Evenepoel (Quick-Step Al-
pha Vinyl), który we wtorek po uster-
ce na ostatnich kilometrach dojechał 
99., ale zaliczono mu czas peletonu. 
Po pokonaniu 189 km z Sanucar de 
Barrameda do Tomares, drugi po fi-
niszu z grupy był Niemiec Pascal 
Ackermann (UAE Team Emirates), 
a trzecie miejsce zajął Holender Dan-
ny van Poppel (Bora-Hansgrohe). 
Na 65. miejscu do mety dojechał Łu-
kasz Owsian (Arkea-Samsic, +2.13). 
Evenepoel w klasyfikacji generalnej 
wyprzedza Słoweńca Primoza Rogli-
ca (Jumbo-Visma, +1.26) i trzeciego 
Hiszpana Enrica Masa (Movistar, 
+2.01). Owsian jest 97. (+2:37.57).
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MŚ 2022 W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
1/8 FINAŁU
sobota, 3 września - Lublana
Słowenia - Niemcy 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22)
Włochy - Kuba 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18)
niedziela, 4 września - Gliwice
USA - Turcja 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)
Polska - Tunezja 3:0 (25:20, 25:15, 25:20)
Polska: Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Aleksander Śliw-
ka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Mateusz Bie-
niek – Paweł Zatorski (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, 
Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Tomasz Fornal, Bartosz 
Kwolek.
poniedziałek, 5 września - Lublana  
Holandia - Ukraina 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)
Francja - Japonia 3:2 (25:17, 21:25, 26:24, 22:25, 18:16)
wtorek, 6 września - Gliwice
Serbia - Argentyna 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)
Brazylia - Iran 3:0 (25:17, 25:22, 25:23)

PARY ĆWIERĆFINAŁOWE:
środa, 7 września - Lublana
Słowenia - Ukraina
Włochy - Francja
czwartek, 8 września - Gliwice
Argentyna - Brazylia
Polska - USA
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py USA Micah Christenson. Zastąpił 
go wtedy Joshua Tuaniga. W nie-
dzielę zagrał w wyjściowej szóstce. 
Turcy trafili do 1/8 finału z grupy E, 
gdzie wyprzedzili ich Włosi. 
Pierwsze dwa sety, pewnie wy-
grane przez Amerykanów, nie 
wskazywały na późniejsze kłopoty 
faworytów. Zupełnie inny przebieg 
miał trzeci set. Co prawda początek 
był wyrównany, z wieloma akcjami 
obu drużyn nagradzanymi okla-
skami, ale potem wyraźnie pro-
wadzili Turcy. 15:10 i 17:11. „Pogoń” 
drużyny trenera Johna Speraw nie 
przyniosła efektu. 
Po zmianie stron Amerykanie na-
dal nie potrafili znaleźć recepty 
na zatrzymanie rozpędzonych 
przeciwników, których udane ak-
cje wywoływały aplauz blisko 7-ty-
sięcznej publiczności. W efekcie 
do rozstrzygnięcia spotkania ko-
nieczny był tie-break.
Był bardzo wyrównany, przy zmia-
nie stron Turcy prowadzili 8:7. 
W końcówce więcej dokładności 
zachowali siatkarze USA i awanso-
wali do ćwierćfinału.
Na sensację zanosiło się również 
w Lublanie. Francuzi, mistrzowie 
olimpijscy z Tokio, ostatecznie 
wygrali z Japonią 3:2 (25:17, 21:25, 
26:24, 22:25, 18:16) i w ćwierćfinale 
zagrają z Włochami, którzy w so-
botę pokonali Kubańczyków 3:1 
(25:21, 21:25, 26:24, 25:18).
Niespodziewanie łatwo poradzili 
sobie z Holendrami Ukraińcy, zwy-
ciężając 3:0 (25:16, 25:19, 25:18). 
W środowym ćwierćfinale zmierzą 
się ze Słoweńcami, którzy w sobo-
tę odprawili Niemców 3:1 (25:18, 
25:19, 21:25, 25:22).
Ostatnią parę ćwierćfinalistów wy-
łoniły wtorkowe mecze w Gliwi-
cach, w których Argentyna poko-
nała Serbię 3:0 (25:23, 25:21, 25:23), 
a Brazylia – Iran 3:0 (25:17, 25:22, 
25:23).
Biało-Czerwoni nie mają najlep-
szego bilansu z  drużyną z  Ame-

ryki Północnej w meczach o wy-
soką stawkę w  ostatnich latach. 
To właśnie USA zamknęło im drzwi 
do półfinału igrzysk olimpijskich 
w Rio De Janeiro w 2016 roku, 
a także Ligi Narodów dwa lata póź-
niej. W tegorocznej Lidze Narodów 
Amerykanie zdecydowanie poko-
nali Polaków w półfinale.
Ważne zwycięstwo z USA polska 
kadra odniosła jednak w mistrzo-
stwach świata w 2018 roku – wtedy 
drużyny te zmierzyły się w półfina-
le i po zaciętym, emocjonującym 
boju Biało-Czerwoni triumfowali 
3:2.
Ćwierćfinał Polaków z Amerykana-
mi zostanie rozegrany jako ostatni 
– w czwartek o godzinie 21. Wcze-
śniej w Gliwicach zmierzą się Ar-
gentyńczycy z Brazylijczykami. 
Później rywalizacja powróci do Ka-
towic – tam odbędą się decydujące 
spotkania. 10 września w katowic-
kim Spodku odbędą się półfinały, 
a mistrz świata wyłoniony zostanie 
w niedzielę 11 września. ◘

Czekając na powtórkę
POLSCY SIATKARZE POKONALI W ARENIE GLIWICE TUNEZJĘ 3:0 (25:20, 25:15, 25:20) 

W NIEDZIELNYM MECZU 1/8 FINAŁU MISTRZOSTW ŚWIATA, ROZGRYWANYCH W POLSCE 
I SŁOWENII. W CZWARTKOWYM ĆWIERĆFINALE ZMIERZĄ SIĘ W TYM SAMYM MIEJSCU 

Z REPREZENTACJĄ USA, Z KTÓRĄ WYGRALI W FAZIE GRUPOWEJ 3:1

Z Amerykanami o miejsce w półfinale mistrzostw świata siatkarzy

Kolejny skuteczny atak Jakuba Kochanowskiego w meczu z Tunezyjczykami

Broniący tytułu mistrzow-
skiego gospodarze 
wcześniej wygrali swoją 
grupę, tracąc jednego 

seta w trzech spotkaniach. Tune-
zyjczycy – z jednym zwycięstwem 
na koncie – zajęli trzecie miejsce 
za Serbią i Ukrainą, a przed Porto-
ryko.
Otwierający światowy ranking 
Polacy nie dali szans 19. drużynie 
tego zestawienia. Pierwszy set był 
wyrównany tylko na początku. 
Potem Tunezyjczycy mieli duże 
problemy z przyjęciem polskiej za-
grywki. Przewaga zespołu trenera 
Nikoli Grbicia rosła. Po „asie” Ja-
kuba Kochanowskiego było 21:16, 
a po chwili kibice Biało-Czerwo-
nych fetowali wygraną.
Mieli powody do radości także 
w kolejnej partii, kiedy Polacy 
do kąśliwej zagrywki dołożyli jesz-
cze dobry blok. Po takim zatrzyma-
niu ataku Tunezyjczyków ich szko-
leniowiec poprosił o przerwę przy 
stanie 20:13. Niczego to nie zmieni-
ło. Mocny atak Łukasza Kaczmarka 
zakończył seta.
„Polska wygra mecz” śpiewali sym-
patycy gospodarzy na początku 
trzeciej części, kiedy przewaga Po-
laków rosła – 8:3 po zagrywce Ma-
teusza Bieńka. Tunezyjczycy nie 
zamierzali „odpuścić”, zmniejszyli 
różnicę do jednego punktu (9:8, 
18:17). To było jednak wszystko, 
na co pozwolili przeciwnikom za-
wodnicy trenera Grbicia. Po błęd-
nym ataku gości mogli zacząć my-
śleć o ćwierćfinale z USA.
Wcześniejszy gliwicki mecz 1/8 fi-
nału dostarczył niespodziewanie 
dużo emocji, bo Amerykanie dopie-
ro w tie-breaku wygrali z Turcją 3:2 
(25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12).
Brązowi medaliści poprzedniego 
czempionatu byli faworytem tego 
starcia. W grupie C przegrali z Po-
lakami 1:3 i zajęli drugie miejsce. 
W tamtym meczu nie wystąpił kapi-
tan i podstawowy rozgrywający eki-



40 35/2022 SOBOTA 10 WRZEŚNIA – PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2022

POSTMASTER:  Send address changes to „Nowy Dziennik”, 10 Schindler Road, Clark, NJ 07066PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, September 7, 2022  

Polish Living History, Inc.

Auto Moto Klub PRL New York

Live Polish Music & DJ

Children Activities

Mayor Derek Armstead, Council President Michele Yamakaitis, 
the City of Linden, Uptown Linden, and The Department of Parks & Recreation

Bringing the Polish Community Together for one Big Event.

LINDEN PARKS & RECREATION DEPARTMENT 

2022
3rd Annual

For More Information Contact: Council President Michele Yamakaitis at (908) 494-0880 or Danuta Lisowska at (908) 601-8598 

Authentic Polish Food

Beer & Wine Tent

Polish Vendors

Polish Festival
THE CITY OF LINDEN

September 17th
Rain Date: September 18th

1:00 PM – 9:00 PM
In Front of Linden City Hall 

301 N. Wood Ave., Linden, NJ 07036

Raymond Wood Bauer Promenade
400 N. Wood Ave., Linden, NJ 07036

Honorary Patronage 
of the Consulate of the 
Republic of Poland in New York

Free
Event

Fun for 
All Ages


