
Naszym
zdaniem

26
ZDROWIE
Aktywność ruchowa dzieci jest ważnym 
warunkiem ich rozwoju. Zmniejsza też ry-
zyko wystąpienia wielu schorzeń w wie-
ku dorosłym. Zachęcajmy dzieci do ruchu.

24-25
HISTORIA
17 września 1939 wojska ZSRR bez wypo-
wiedzenia wojny przekroczyły granicę Pol-
ski. Kraj znalazł się w obliczu walki z dwo-
ma wrogami. Los jego był przesądzony.

27
TURYSTYKA
Piękna pogoda zachęca do korzystania 
z uroków jesieni. Może teraz zaplanować 
sobie urlop? Podajemy kilka miejsc, które 
warto odwiedzić o tej porze roku.

39
SPORT
Polscy siatkarze przegrali w katowic-
kim Spodku z Włochami 1:3 (25:22, 
21:25, 18:25, 20:25) w finale mistrzostw 
świata. Brązowy medal dla Brazylii.
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Wielka Brytania żegna nie 
tylko swoją zmarłą królową, 
ale całą epokę. Jej następ-
ca stanie przed wyzwania-
mi, które mogą wstrząsnąć 
Zjednoczonym Królestwem. 
Mimo symbolicznej roli 
monarchy w brytyjskim 
systemie sprawowania wła-
dzy, obecna zmiana na tro-
nie przynosi zagrożenia, 
jak chociażby wzbierające 
na sile dążenia separaty-
styczne.  A o Karolu krąży 
opinia, że jest bardziej upo-
lityczniony od Elżbiety II, 
i w odróżnieniu od niej może 
w większym stopniu dzielić, 
niż łączyć swoich podda-
nych. Na razie 62 procent 
społeczeństwa chce utrzy-
mania monarchii. Królowa 
bowiem przez 70 lat spajała 
Brytyjczyków będąc symbo-
lem ich narodowej tożsamo-
ści. Karol III może temu zada-
niu nie podołać. 

STRONY 4, 5, 17-19

NOWY DZIENNIK $2.00
ROK LI Nr 12 974  (344)

FO
T

O
: P

A
P/

M
A

RC
IN

 C
H

O
LE

W
IŃ

SK
I

W drodze do triumfu w No-
wym Jorku rozegrała sie-
dem meczów, 16 setów, 
z czego dwa przegrała, 

142 gemy, z których 53 padło łupem ry-
walek, oraz dwa zwycięskie tie-breaki, 
w tym jeden w finale z Jabeur. Na kor-
cie spędziła łącznie 12 godzin i 42 mi-
nuty, pokonując kolejno Włoszkę Jasmi-
ne Paolini 6:3, 6:0, Amerykanki Sloane 
Stephens 6:3, 6:2 i Lauren Davis 6:3, 6:4, 
Niemkę Jule Niemeier 2:6, 6:4, 6:0, kolej-
ną Amerykankę Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 
(7-4) oraz Białorusinkę Arynę Sabalen-
kę 3:6, 6:1, 6:4.
To trzeci wielkoszlemowy triumf 21-letniej 
Polki, która umocniła się na czele świa-
towego rankingu tenisistek. W czerw-
cu po raz drugi zwyciężyła w paryskim 
French Open.
Od czerwcowej wygranej w stolicy Fran-

cji prezentowała się jednak słabiej, m.in. 
odpadając już w 3. rundzie Wimbledonu.
"To był czas pełen wyzwań. Po wygraniu 
Szlema trudno wraca się do formy. Musia-
łam na nowo skupić się na celach. Poza 
tym to Nowy Jork – szalone miejsce pełne 
znanych ludzi, mnóstwo pokus. Jestem 
z siebie dumna, że mentalnie sobie z tym 
poradziłam" – powiedziała w krótkiej roz-
mowie na korcie.
Za triumf w US Open Świątek otrzyma-
ła 2,6 mln dolarów, a Jabeur połowę tej 
kwoty.
W finale singla mężczyzn Carlos Alcaraz 
pokonał Norwega Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 
7:6 (7-1), 6:3. 19-letni Hiszpan wywalczył 
pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemo-
wy. W poniedziałkowym notowaniu ob-
jął prowadzenie w światowym rankingu 
jako najmłodszy tenisista w historii.

STRONY 36-37

IGA – KRÓLOWA NOWEGO JORKU

Liderka światowego rankingu Iga Świątek pokonała rozstawioną 
z numerem piątym tunezyjską tenisistkę Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) 
w finale wielkoszlemowego turnieju US Open na kortach Flushing 
Meadows w Nowym Jorku. To jej trzeci w karierze triumf w im-
prezie ten rangi.

12-13

BIEG O UŚMIECH DZIECKA 
PO RAZ SZÓSTY
Oliver Dołęga wśród mężczyzn, Anna Grodz-
ki wśród kobiet, Mikołaj Paparoussopoulos 
wśród chłopców i Carolina Wolski wśród 
dziewczynek – to zdobywcy pierwszych 
miejsc w swoich kategoriach startowych 
w "Biegu o Uśmiech Dziecka". Sobotnie wyda-
rzenie zorganizowała Children’s Smile Foun-
dation ze stowarzyszeniem Polska Running 
Team.

8-9
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RAFAŁ PISARCZYK 
MARSZAŁKIEM Z PASSAIC, NJ
„Pragnę podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, 
że znalazłem się tu i teraz – powiedział 
po otrzymaniu szarfy marszałkowskiej Rafał 
Pisarczyk. – Jest to dla mnie wielki zaszczyt 
i nobilitacja. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy Pola-
kami. Bądźmy dla siebie życzliwi, kochajmy 
się i cieszmy się z tego, że jesteśmy razem” 
– podkreślił.  
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Jednym z kluczowych celów 
Wehrmachtu od pierwszych 
chwil po ataku na Polskę 
we wrześniu 1939 r. było zdo-

bycie Warszawy. Niemcy prowa-
dzili ofensywę z kilku kierunków, 
zmierzającą ku stolicy. Na czele 
nacierającej z kierunku Śląska 
Grupy Armii „Południe” stał gen. 
Rundstedt. W jej skład wchodziła 
8. Armia gen. Blaskowitza oraz 10. 
Armia gen. Reichenau, wspierane 
przez oddziały pancerne i lotnic-
two. Rundstedt miał do dyspozycji 
12 dywizji piechoty i 5 dywizji pan-
cernych; łącznie ponad 420 tys. 
żołnierzy.
Przeciw najeźdźcom do walki stanę-
li żołnierze Armii „Poznań” gen. Ta-
deusza Kutrzeby. Pod jego komendą 
znalazła się również Armia „Pomo-
rze” gen. Władysława Bortnowskie-
go. Połączone armie liczyły ok 200 
tys. żołnierzy, wspartych niewielką 
liczbą samolotów oraz czołgów.
9 września marszałek Edward 
Rydz-Śmigły wydał rozkaz gen. 
Kutrzebie uderzenia na Grupę 
Armii „Południe”. W pierwszej fa-
zie Grupa Operacyjna „Zachód” 
pod dowództwem gen. bryg. 
Edmunda Knolla-Kownackiego 
uderzyła na oddziały niemieckie 
w okolicy Strykowa. 11 września 
z powodzeniem wsparła go Grupa 
Operacyjna „Wschód” gen. bryg. 
Mikołaja Bołtucia. Udało się mu 
zdobyć Łowicz i zmusić siły nie-
mieckie do wycofania. Stoczono 

den z najbardziej inteligentnych 
i najskuteczniejszych generałów. 
„Co prawda nie udało mu się wy-
grać bitwy nad Bzurą, ale osiągnął 
zamierzony cel, jakim było ode-
rwanie wojsk polskich od atakują-
cych wojsk niemieckich” – powie-
dział.
Dodał, że Kutrzeba „jak mało któ-
ry z generałów potrafił krytycznie 
ocenić swoje działania. W szkicu 
historycznym ‘Bitwa nad Bzurą’ 
napisał wprost, że przegrał bitwę, 
która mogła być do wygrania. Taka 
postawa zasługuje na wysoką oce-
nę”.
Sam Kutrzeba analizując po za-
kończeniu wojny kampanię pol-
ską 1939 r. i bitwę nad Bzurą (T. 
Kutrzeba „Wojna bez walnej bi-

twy”) pisał: „Gdy przyszłe roczniki 
Wyższej Szkoły Wojennej Polski 
dla studiów taktycznych wyjeżdżać 
będą na pole bitwy nad Bzurą, 
niech nie przeoczą, że formy dzia-
łań wojennych ulegają zmianom 
i zależą od techniki uzbrojenia, 
ale że prawa wojny pozostają nie-
zmienne. Spośród wielu tych praw 
najbardziej zasadnicza jest tak pro-
sta, a tak trudna do zrealizowania 
prawda, że nie ma zwycięstwa bez 
bitwy. A przechodząc koło grobów 
poległych nad Bzurą żołnierzy pol-
skich, niech ci, którzy kształcą się 
na przyszłych dowódców, wspo-
mną, że leżą tu żołnierze, którzy 
starali się wykonać niewykonalny 
wówczas obowiązek obrony Polski”.

MR (PAP)

też szereg zwycięskich potyczek 
w okolicach Celestynowa, Góry św. 
Małgorzaty oraz Mąkolic. We wcze-
snych fazach walki działania ofen-
sywne strony polskiej odznaczały 
się dużą skutecznością. Impet ude-
rzenia zaskoczył przeciwnika.
W dniach 13-16 września oddziały 
Armii „Pomorze” toczyły ciężkie 
walki obronne w okolicy Socha-
czewa, gdzie poniosły straty sięga-
jące ponad 75 procent. Niepowo-
dzeniem zakończyło się również 
natarcie 26. DP pod komendą gen. 
Bortnowskiego na wschodnim 
przedpolu Łowicza. Gen. Bortnow-
ski wydał rozkaz wycofania się 
Armii „Pomorze” za Bzurę. Tę fa-
talną w skutkach decyzję podjął 
po otrzymaniu meldunku o poja-
wieniu się silnych niemieckich od-
działów pancernych między Bło-
niem a Sochaczewem. 16 września 
oddziały polskie były już w odwro-
cie, tracąc początkową przewagę. 
Zaatakowały jeszcze w okolicach 
Sochaczewa, lecz nieprzyjaciel był 
silniejszy.
W tej sytuacji polskie oddziały wy-
cofały się w rejon Puszczy Kampi-
noskiej, a gen. Bołtuć 22 września 
podjął próbę przebicia się w kie-
runku stolicy. Pod jego dowódz-
twem pozostawali żołnierze z roz-
bitych Armii „Pomorze” i „Poznań”. 
Do walki z Niemcami doszło po-
między Dąbrową Leśną a Łomian-
kami, gdzie generał zginął, prowa-
dząc natarcie na bagnety.
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BITWA NAD BZURĄ
NAJWIĘKSZA BATALIA KAMPANII WRZEŚNIOWEJ ROZEGRAŁA SIĘ NAD BZURĄ. PO TRWAJĄCYCH NIEMAL DWA TYGODNIE WALKACH 

– OD 9 DO 18/22 WRZEŚNIA – ZAKOŃCZYŁA SIĘ PORAŻKĄ, SPEŁNIAJĄC JEDNAK WAŻNE ZADANIE – ZDEZORGANIZOWAŁA NIEMIECKIE NATARCIE 
W KIERUNKU WISŁY ORAZ ODCIĄŻYŁA OBLĘŻONĄ JUŻ WÓWCZAS WARSZAWĘ.

Ustawione na prawym brzegu Wisły granitowe kamienie z nazwami 
armii, dywizji i mniejszych jednostek, które brały udział w Bitwie nad 
Bzurą
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23
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1 9 3 9

Walki w rejonie Puszczy Kampi-
noskiej były ostatnim, tragicznym 
aktem bitwy nad Bzurą. Jej bilans 
to 15 tys. poległych, w tym trzech 
generałów (Franciszek Wład, Sta-
nisław Grzmot-Skotnicki i Mikołaj 
Bołtuć) oraz 50 tys. rannych. Oko-
ło 100 tys. uczestniczących w bi-
twie żołnierzy Wojska Polskiego 
z gen. Bortnowskim na czele trafiło 
do niewoli. Straty niemieckie sza-
cuje się na 8 tys. zabitych oraz kil-
kadziesiąt zniszczonych czołgów.
Walkę w obronie Warszawy kon-
tynuował gen. Roman Abraham, 
dowódca Wielkopolskiej Bryga-
dy Kawalerii z Armii „Poznań”. 
Do Warszawy przedostał się także 
gen. Kutrzeba oraz gen. Knoll-Kow-
nacki. Bitwa nad Bzurą – najwięk-
sza bitwa wojny obronnej 1939 r. 
– zakończyła się rozbiciem Armii 
„Pomorze” i „Poznań”. Ich działa-
nia skutecznie jednak zahamowa-
ły postęp niemieckiego natarcia 
w kierunku Warszawy. Opóźniło 
to kapitulację stolicy, co miało klu-
czowe znaczenie dla morale pol-
skich oddziałów na całym froncie. 
Początkowe fazy bitwy uznaje się 
za największą ofensywę lądową 
przeciw wojskom hitlerowskim 
na wczesnym etapie II wojny świa-
towej.
Dr Marek Piotr Deszczyński z Insty-
tutu Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego oceniając dzia-
łania głównodowodzącego gen. 
Kutrzeby podkreślił, że był to je-
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TEREN NIEOGRODZONY

rowała instytucję korony na coś 
w rodzaju przylądka nadziei i sta-
łości w świecie, gdzie wszystko 
staje się coraz bardziej niestałe 
i rozmyte. 
– No dobra, w tym coś jest – zasta-
nowiła się Starsza. – Ale, żeby było 
jasne. Nie jestem zachwycona, 
że jesteś monarchistką.
– Może jestem, może nie jestem. 

Pierwsza powiem, że jeśli korona 
ma przetrwać, musi się poważnie 
ogarnąć i zainwestować w mnó-
stwo zmian. 
– No to zupełnie jak ja z moją nogą! 
– dostrzegła podobieństwo moja 
córka. 
– A żebyś wiedziała! – podchwyci-
łam jej pomysł. – Śmierć królowej 
to jak otwarte złamanie. Szok i ból. 
Na razie trzeba się skoncentrować 
na tym, żeby wszystko pozbierać 
do kupy, czyli przez jakiś czas 
gips, moduł przetrwania i niepew-
ność. Ale za jakiś czas, gdy przyj-
dzie właściwy moment –rekonwa-
lescencja pod znakiem nowych 
wyborów. Jak to powiedział twój 
lekarz? Które mogą się okazać 
kluczowe dla całej przyszłości. 
I wisienka na torcie, twoje własne 
odkrycie z ostatniego czasu: nie 
wiesz co masz, dopóki tego nie 
stracisz! 
Dojechałyśmy do domu. Starsza 
powolutku wytaszczyła się z auta.
– No i dałaś mi do myślenia – oznaj-
miła.  
– Chyba o to w życiu chodzi? 
– O to, o to. Ale nie zapominajmy, 
że również o to, by chodzić w ogóle! 
– westchnęła i poruszając się, jakby 
stąpała po rozbitym szkle, zaczęła 
wspinać się po schodach. ◘
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Zwłaszcza w  swoich starszych latach królowa Elżbieta wykierowała 
instytucję korony na  coś w  rodzaju przylądka nadziei i  stałości 
w świecie, gdzie wszystko staje się coraz bardziej niestałe i rozmyte

Polski Dom Narodowy
na Greenpoincie, Brooklyn NY

zaprasza na  
Zebranie Akcjonariuszy,  

które odbędzie się  
w środę 26 października 2022 r. 

o godz. 19:00  
w siedzibie własnej 

przy 261 Driggs Avenue

DOM Incorporated, Polish National Home

261-7 Driggs Avenue, Brooklyn NY 11222
718.387.5252

admin@polishnationalhome.com

Eliza Sarnacka-Mahoney

CZY MONARCHIA SIĘ ZROŚNIE?

„Już umarła? Kiedy? Te-
raz podali? Ale na pew-
no? Na pewno już? Przed 

chwilą? A co ty się tak ekscytujesz, 
Brytyjką jesteś?” – głosy przekrzy-
kiwały się i nakładały na siebie. 
Niedowierzanie, szok, ironia, pod-
śmiewajki – melanż doskonały.
Informacja o śmierci królowej za-
stała mnie i Starszą w poczekalni 
u ortopedy, pomieszczeniu prze-
pierzonym od stanowiska perso-
nelu tylko cienkim parawanem. 
Czekałyśmy na wyniki prześwie-
tlenia stopy Starszej, które miały, 
używając własnych słów mojej 
córki, odmienić jej życie. Noga 
w gipsie przez wakacje każdemu 
da się we znaki. Starsza złamanie 
miała paskudne, bo w stopie, i za-
lecenie, by przez długie tygodnie 
nawet nie myśleć o tym, aby pró-
bować używać tej stopy w jakim-
kolwiek stopniu. Ryzyko, że kość 
nie zrośnie się tak powinna i trze-
ba będzie poddać ją operacji, le-
karz ocenił na 30 procent. Przez 
półtora miesiąca Starsza woziła 
się więc wszędzie medycznym 
skuterkiem, przez następne dwa 
tygodnie kuśtykała w ortopedycz-
nym bucie rozsiewając wokół 
siebie żal i złość na cały świat, 
ale i złote mądrości w stylu „nie 
wiesz, co masz, dopóki tego nie 
stracisz”.
Z lamentu koleżanek na wieść 
o zgonie brytyjskiej monarchi-
ni najbardziej podśmiewała się 
pielęgniarka, która chwilę potem 
przyszła zawołać nas z powrotem 
do gabinetu. 
– No i królowa odeszła – zagadnę-
łam ją pociągając nosem.
 Wzruszyła ramionami, jasny znak, 
że temat w ogóle ją nie obchodzi. 
Zmierzyła Starszej ciśnienie i wy-
szła. Starsza niemal zapowietrzyła 
się z oburzenia.
– Płaczesz? No nie wierzę.  Po ta-
kim przeżytku?
– Uważaj na słowa – ostrzegłam ją. 
 – No nie mów mi, że jesteś za mo-
narchią. W dzisiejszych czasach! 
Świat na niczym nie stracił, że od-
szedł kolejny symbol kolonializmu, 
opresji i niezasłużonych przywile-
jów. Oh boy, oh boy, no któż teraz 
będzie jeździł złotą karetą po Lon-
dynie! – Starsza nie miała zamiaru 
zamilknąć. 
 – Sama wymyśliłaś tę karetę? 
 – Nie. Już krąży po internecie 
– Podsunęła mi pod nos telefon 
z asortymentem królewskich, a ra-
czej antykrólewskich memów i kil-
ku całkiem świeżych screensho-
tów. Na jednym z nim wymiana 
tweetów między oddziałami Do-
mino’s Pizza. DP UK: „Przyłączamy 
się do żałoby po śmierci królowej”. 
DP Irlandia: „My się nie przyłącza-
my”. 
Nadejście lekarza przerwało na-
sze tête-à-tête. Wieści były bardzo 
dobre. Stopa się zrosła, można już 
nawet było zrzucić but, choć o ko-
rzystaniu z ostatków dobrej pogo-
dy w górach, a nawet na szlakach 
po mieście wciąż nie było mowy. 
Starszą czekał teraz okres przej-
ściowy pod znakiem rehabilitacji, 

który jednak, na co zwrócił uwagę 
lekarz, może okazać się kluczowy 
dla reszty jej życia. 
– Gdy wracamy do sprawności 
i robimy to świadomie, dajemy 
sobie szansę, po pierwsze, na lep-
sze poznanie własnego ciała, 
po drugie, na reset w całym na-
szym systemie ruchu i myślenia 
o ruchu. Mamy okazję zbudować 
od podstaw nowe, zdrowe nawyki 
w zgodzie z naszymi możliwościa-
mi i wydolnością! – wyjaśnił.
 W drodze powrotnej do domu 
wróciłyśmy do najważniejsza 
newsa dnia. 
– Jest mi przykro, bo nie lubię, gdy 
wysycha źródło, które dawało na-
dzieję – oczy wciąż mi się moczyły, 
a tu na dodatek radio emitowało 
„Everybody’s Changing” mojego 
ulubionego bandu Keane.  
– Angielska królowa dawała ci na-
dzieję? Na co? Na lepszy, sprawie-
dliwszy świat, gdzie wszyscy żyją 
w tej samej rzeczywistości? – Star-
sza znów nie posiadała się z obu-
rzenia.
Słusznie. Musiałabym chyba mieć 
rebound covida i znów gorączkę 
ponad 40 st. C, żeby śniły mi się 
takie rzeczy.
– Jak tak to ujmujesz, to oczywi-
ście nie. Ale ja patrzę na to inaczej. 
Dla mnie ta osoba była instytucją. 
Instytucja to autorytet, a autory-
tet to wiedza i, jakkolwiek to za-
brzmi, nadzieja. Nadzieja, która 
ma to do siebie, że broni się rękami 
i nogami, żeby nie umrzeć. I chwa-
ła jej za to. Nadzieja, że w chwilach 
naszej największej słabości istnieje 
ktoś, kto być może wie lepiej. A na-
wet jeśli nie wie i też nie ma poję-
cia, jak rozwiązać problem, może 
przynajmniej będzie potrafił zna-
leźć właściwe słowa, jak skutecz-
nie pocieszyć i wesprzeć. Pomyśl 
tylko, każdy przywódca, o którym 
historia mówi, że był „wielki”, za-
wdzięcza ten chlubny przydomek 
temu, że w pewnym momencie 
zyskał status instytucji. Udało mu 
się przekonać ludzi, że otaczający 
ich chaos przestanie być chaosem, 
jeśli wyznaczą sobie cel i skupią 
siły na jego realizacji. I to jest dru-
ga nieoceniona funkcja każdej 
instytucji. Kreowanie w ludziach 
poczucia wspólnoty i wspólnego 
interesu. Jeśli cele służą ludziom, 
a nie ambicjom dyktatorów, służą 
pokojowi i rozwojowi. 
– Wow – Starsza pokręciła głową, 
ale nie odmówiła sobie sarkazmu. 
– Ty weź napisz o tym książkę. 
A może przypomnieć ci, dlacze-
go Irlandczycy nie przepadają 
za Windsorami? „Sąsiedztwo 
brytyjskiej korony to dla Irland-
czyków jak sąsiadować z ludźmi, 
którzy kochają klownów, tylko 
że ci klowni zamordowali twojego 
dziadka” – „Irish Times” – Starsza 
wsparła się materiałem z interne-
tu.
– Myślisz, że Elżbieta II popierała 
te zbrodnie? 
– Szczerze to myślę, że nie, ale ich 
nie powstrzymała.
– Mogła powstrzymać?
– Nie wiem.

– Struktura współczesnej bry-
tyjskiej państwowości wska-
zuje, że raczej nie, ale pewno-
ści nie mamy. Punkt dla ciebie. 
Za to mamy pewność, że w wielu 
krytycznych dla świata momen-
tach ta instytucja potrafiła zacho-
wać się jak latarnia morska w cza-
sie burzy. Zwłaszcza w swoich 
starszych latach Elżbieta wykie-

NIE TRZEBA BYĆ BRYTYJCZYKIEM, ŻEBY ZROZUMIEĆ ZNACZENIE INSTYTUCJI, JAKĄ BYŁA KRÓLOWA ELŻBIETA II. NIE TYLKO W ŻYCIU 
BRYTYJCZYKÓW, W PEWNYM SENSIE CAŁEGO ŚWIATA. INSTYTUCJĄ, KTÓREJ – W PEWNYM SENSIE! – WSZYSCY POTRZEBOWALIŚMY.    
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Zmiana na brytyjskim tro-
nie to ceremoniał sięga-
jący czasów średniowie-
cza. Cały świat będzie 

nim żył jeszcze przez kilka dni. 
Ale konsekwencje odejścia Elż-
biety II po 70-letnim panowaniu 
będą dużo poważniejsze. I nie 
chodzi tylko o to, że w kolejnym 
filmie z agentem 007 (jeśli tako-
wy w ogóle powstanie) James 
Bond nie będzie znajdował się 
w służbie jej królewskiej mości. 
Wielka Brytania zmieni swój 
hymn, a nawet pieniądze, bo wi-
zerunki królowej Elżbiety II 
na banknotach i monetach będą 
stopniowo wymieniane na środ-
ki płatnicze z podobizną Karola 
III. I mimo symbolicznej roli mo-
narchy w systemie sprawowania 
władzy, zmiana na tronie przyno-
si bardzo poważne zagrożenia. 

SYMBOL CIĄGŁOŚCI KORONY
Politolodzy i historycy nie mają 
wątpliwości, że Elżbieta II potra-
fiła z archaicznej instytucji mo-
narchii uczynić symbol, bez któ-
rego nie sposób wyobrazić sobie 
Wielkiej Brytanii. To nie udało 
się w innych krajach, takich jak 
Francja, Rosja, Niemcy czy Au-
stria, gdzie władców obalano, 
a nawet mordowano. Królowa 
podkreślała swoją osobą wiel-
kość Korony Brytyjskiej wzmac-
niając to, co określa się dziś jako 
soft power. Była też świadec-
twem ciągłości państwa, nawet 
w dobie radykalnych zmian i re-
wolucji cywilizacyjnych. I to przy 
wszystkich słabościach człon-
ków rodziny królewskiej, obser-
wowanej obsesyjnie przez bul-
warowe media. 
Sporo racji ma Clive Irving, au-
tor książki „Ostatnia królowa: tak 
Elżbieta II uratowała monarchię“: 
to zmarłej monarchini Windsoro-
wie zawdzięczają, że utrzymali 
się na tronie w dobie burzliwych 
wydarzeń drugiej połowy XX 
wieku i pierwsze dekady obec-
nego stulecia. W tym czasie 
Wielka Brytania przestała być 
imperium kolonialnym, w któ-
rym słońce nigdy nie zachodziło, 
a społeczeństwo musiało sobie 
poradzić zarówno z rewolucją 
obyczajową, jak i postimperialną 
traumą. Zjednoczone Królestwo 
z różnym skutkiem próbowało 
znaleźć swoje miejsce w jedno-
czącej się Europie i prowadzić 

Dyskretny urok MONARCHII
WIELKA BRYTANIA ŻEGNA NIE TYLKO SWOJĄ ZMARŁĄ KRÓLOWĄ, ALE CAŁĄ EPOKĘ. JEJ NASTĘPCA KAROL III Z PEWNOŚCIĄ NIE BĘDZIE RZĄDZIŁ 

TAK DŁUGO JAK MATKA. CO WIĘCEJ – MOŻE STANĄĆ PRZED WYZWANIAMI, KTÓRE MOGĄ WSTRZĄSNĄĆ W POSADACH USTROJEM ZJEDNOCZONEGO 
KRÓLESTWA. 

Tomasz Deptuła

politykę zagraniczną, jako mo-
carstwo nuklearne, ale już nie 
tego kalibru co USA czy ZSRR.  
Już pierwszy duży konflikt za pa-
nowania Elżbiety II – kryzys su-
eski z 1956 roku – odsłonił słabo-
ści powojennej Wielkiej Brytanii. 

PONAD SKANDALAMI
Królowej udało się też podtrzy-
mać zainteresowanie Brytyjczy-
ków i sympatię świata dla domu 
panującego. O jej sukcesie może 
świadczyć fakt, że w żadnym 
momencie jej panowania istnie-
nie monarchii nie było zagrożo-
ne, mimo że Elżbieta II wręczała 
nominacje premierom labourzy-
stowskich rządów, w których 
zasiadali zdecydowani republi-
kanie. Dom Windsorów rządził 
pomimo skandali w rodzinie 
królewskiej i często złych emo-
cji, jakie towarzyszyły relacjom 
Elżbiety II z pierwszą żoną Karo-

la – księżną Dianą, którą Brytyj-
czycy pokochali chyba bardziej 
od swojej władczyni. 
Elżbiecie udało się także pokazać 
Brytyjczokom, że monarchia się 
opłaca – generuje dla gospodarki 
większe zyski, niż wynosi koszt 
utrzymania królewskiego dwo-
ru.To około miliard funtów, jakie 
zarabia przede wszystkim sektor 
turystyczny. Z kolei w 2021 roku 
utrzymanie monarchii kosztowa-
ło podatników 87,5 miliona fun-
tów, i to wraz z kosztami remontu 
pałacu Buckingham. 

WYZWANIA DLA KAROLA III 
Czas panowania monarchini się 
jednak skończył, a kolejni władcy 
i osoby znajdujące się w linii dzie-
dziczenia to mężczyźni. Zmiana 
na tronie przychodzi w trud-
nym dla monarchii momencie, 
za co mimowolną winę ponosi 
paradoksalnie sama Elżbieta II 

przez sam fakt tak długiego pano-
wania. O Karolu, który na objęcie 
tronu oczekiwał całe swoje życie, 
krąży wykreowana przez media 
opinia, że jest dużo bardziej upo-
lityczniony od swojej matki, jest 
często przemądrzały i w odróż-
nieniu od Elżbiety może w więk-
szym stopniu dzielić, niż łączyć 
swoich poddanych. Jego życie 
zostało prześwietlone na wylot. 
Utrzymanie dystansu i unikanie 
politycznych kontrowersji będzie 
dla niego dużo trudniejszym wy-
zwaniem niż dla jego matki. Tym 
bardziej że Elżbieta II na budowę 

swojego wizerunku pracowała 
przez siedem dekad zasiadania 
na tronie. Z racji wieku Karol III 
z pewnością nie będzie miał po-
dobnej szansy na długie panowa-
nie. A jeśli w większym stopniu 
będzie pozycjonował się jako po-
lityk niż jako celebryta, nastroje 
republikańskie na Wyspach Bry-
tyjskich będą tylko narastać. 

KRUCHA WSPÓLNOTA 
NARODÓW

Nad Karolem III i jego następcą 
księciem Williamem gromadzą 
czarne chmury. Mimo że po-
nad 60 proc. Brytyjczyków nie 
wyobraża sobie innego ustroju, 
przyszłość monarchii nie jest 
sprawą oczywistą. 
Tendencje odśrodkowe zagraża-
ją także pozostałościom po daw-
nym imperium kolonialnym. 
Elżbieta II była łącznie głową 
15 krajów, a w 33 była symbo-
licznym zwierzchnikiem. Część 
z tych państw nie ukrywało, 
że decyzję o zerwanu więzów 
z koroną odkłada do momen-
tu zmiany na tronie, ze wzglę-
du na szacunek do panującej 
monarchini. Dni jej panowania 
dobiegły jednak kresu – za pa-
nowania Karola III Wspólnota 

Narodów może się więc za-
cząć kurczyć. W ubiegłym roku 
na rozwód z Commonwealthem 
zdecydował się Barbados, na-
stępna w kolejce jest Jamajka, 
a po niej najprawdopodobniej 
także inne kraje karaibskie. 
W krajach tamtego regionu oraz 
w Afryce gorącym tematem jest 
także kwestia reparacji za nie-
wolnictwo, która może ożyć 
w czasie panowania Karola III.  
Zwolenników zerwania z Wind-
sorami nie brakuje także w Ka-
nadzie czy w Australii, gdzie 
nad poczuciem przynależności 

do rodziny brytyjskiej może 
wziąć górę pragmatyzm. 
Jeśli dodamy, że tendencje se-
paratystyczne znów narastają 
w Szkocji, a także w Irlandii Pół-
nocnej, której status po brexicie 
mocno się skomplikował, to ła-
twiej będzie zrozumieć, że wy-
magania stawiane przed nowym 
królem nie będą sprowadzały 
się jedynie do pilnowania przy-
słowiowych żyrandoli w pałacu 
Buckingham. 
Na razie 62 proc. Brytyjczyków 
chce utrzymania monarchii, 
a tylko 22 proc. opowiada się wy-
łanianiem głowy państwa w dro-
dze wyborów. Jednak 10 lat temu 
odsetek zwolenników monarchii 
wynosił aż 75 proc. Tendencja 
spadkowa jest więc widoczna, 
a wśród młodych mieszkańców 
Zjednoczonego Królestwa jest 
jeszcze jeszcze wyraźniejsza. 
Nawet najzagorzalsi zwolennicy 
monarchii przyznają też, że ro-
dzina królewska odgrywa dziś 
mniejszą rolę niż na początku 
panowania Elżbiety II. Jednak 
przez 70 lat to królowa spajała 
Brytyjczyków będąc symbolem 
ich narodowej tożsamości. Karol 
III może temu zadaniu nie podo-
łać. ◘

Wielka Brytania zmieni swój hymn, a nawet 
pieniądze, bo wizerunki królowej Elżbiety II 
na banknotach i monetach będą stopniowo 
wymieniane na środki płatnicze z podobizną Karola 
III. I mimo symbolicznej roli monarchy w systemie 
sprawowania władzy, zmiana na tronie przynosi 
bardzo poważne zagrożenia.

O Karolu, który na objęcie tronu oczekiwał całe swoje życie, krąży 
wykreowana przez media opinia, że jest dużo bardziej upolityczniony 
od swojej matki, i w odróżnieniu od niej może w większym stopniu 
dzielić, niż łączyć swoich poddanych
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ROZMOWA NOWEGO DZIENNIKA

Od 24 lutego 2022 roku, czy-
li od chwili napaści Rosji 
na Ukrainę, musicie zajmować 
się rozwiązywaniem proble-
mów związanych z dużym na-
pływem ukraińskich uchodź-
ców wojennych do Szczecina. 
W jaki sposób pomagacie tym 
przymusowym emigrantom?
Katerina Zavizhenets: Od po-
czątku musieliśmy codziennie, 
od rana do wieczora, wspierać 
rzeczowo naszych uchodźców. 
Zbieraliśmy dla nich dary i szyb-
ko je rozdawaliśmy. Wydajemy 
je nadal dla nowo przybyłych 
z Ukrainy w specjalnie przygoto-
wanych pakietach z żywnością, 
kosmetykami, chemią. Do na-
szego punktu przychodzą tysią-
ce ludzi. Udzieliliśmy wsparcia 
rzeczowego ponad 8 tysiącom 
ukraińskich rodzin, sprawdza-
jąc przy wydaniu pakietów po-
mocowych ich paszporty i pie-
czątki przekroczenia granicy. 
Jeżeli granica ukraińsko-polska 
została przekroczona po 24 lu-
tego, to znaczy, że są naszymi 
beneficjentami kwalifikującymi 
się do pomocy humanitarnej. 
Wielkość przekazywanych przez 
nas i naszych wolontariuszy pa-
kietów uzależniona jest ciągle 
od liczby ludzi w rodzinie. Dla ro-
dzin, które musiały wyjechać 
z Ukrainy szybko, bez możliwo-
ści zabrania ze sobą większe-
go bagażu, rozdajemy pakiety 
żywnościowe plus kosmetyki 
z chemią, a także ubrania i buty. 
Pomoc rzeczową można ode-
brać w punkcie charytatywnym 
naszego Stowarzyszenia. Po rze-
czowe wsparcie przyjeżdżali też 
Ukraińcy z pobliskich gmin nie-
mieckich. Chcieli się z nami spo-
tkać, porozmawiać i nas poznać. 

MI-GRACJA POMAGA  
uciekinierom z Ukrainy

“NA PLACU SOLIDARNOŚCI ZJAWIŁO SIĘ NAPRAWDĘ DUŻO NASZYCH PRZYJACIÓŁ: UKRAIŃCÓW, POLAKÓW I BIAŁORUSINÓW. CHCIELIŚMY POKAZAĆ 
WSZYSTKIM, ŻE JESTEŚMY EMIGRANTAMI Z UKRAIŃSKIMI KORZENIAMI I WSPIERAMY DUCHOWO SWOICH RODAKÓW, CHOĆ FIZYCZNIE JESTEŚMY 

OD NICH DALEKO” – MÓWIĄ PRZEWODNICZĄCA KATERINA ZAVIZHENETS I SOFIA TSARIV – SEKRETARZ STOWARZYSZENIA MI-GRACJA W SZCZECINIE.

Są to głównie osoby, które nie 
znalazły miejsca dla siebie w sa-
mym Szczecinie i dostały propo-
zycję wyjazdu za Odrę. Okazało 
się jednak, że wielu z nich wola-
łoby zostać po polskiej stronie, 
bliżej swojego domu w Ukrainie, 
do którego będą chciały kiedyś 
wrócić. Za Polską przemawiają 
też bardziej zrozumiały język 
i słowiańska kultura.                                                                                                                                     

Jesteście organizacją poza-
rządową. Wcześniej, przed 

wojną, zajmowaliście się 
głównie doradztwem, pomocą 
i wsparciem obcokrajowców 
ze Wschodu, którzy zamiesz-
kują w Szczecinie oraz na te-
renie województwa zachod-
niopomorskiego. Rozumiem, 
że w dzisiejszych realiach 
ta działalność musiała ulec 
zmianie.  
Katerina Zavizhenets: Zrzesza-
my obywateli Ukrainy, Białorusi, 
Rosji oraz Ormian i Gruzinów 
pomagając im zaadaptować się 

w naszym regionie. Działamy 
oficjalnie od listopada 2019 roku. 
Teraz musieliśmy szybko zwięk-
szyć zakres naszej działalności. 
Stwierdziliśmy bowiem, że musi-
my zająć się najpierw podstawo-
wymi potrzebami nowo przyby-
łych, których jest już w Szczecinie 
ponad 40 tysięcy. Zmieniło się 
naprawdę dużo, praktycznie 
prawie wszystko. Zdecydowanie 
urosły nasze potrzeby. Urośliśmy 
też sami. Wzrosła nasza świado-
mość i dojrzałość wspólnej trage-
dii ukraińskiej i połączyła nasze 
siły tak mocno, że bez żadnego 
finansowego wsparcia daliśmy 
radę wesprzeć wiele tysięcy ro-
dzin. 
Uważam, że to jest ogromny 
wysiłek i bezcenne wsparcie 
dla uchodźców, które zorgani-
zowaliśmy naprawdę własnymi 
siłami. I dzięki temu, że dyspo-
nowaliśmy pomieszczeniami 
oraz społecznemu wsparciu lu-
dzi przynoszących do nas dary. 

Wcześniej segregowaliśmy dary 
charytatywne w dwóch miej-
scach, teraz robimy to w jednym. 

Ciekawe o czym opowiadają 
Wam ludzie, którym pomaga-
cie?                                                                   
Katerina Zavizhenets: Mówią 
nam najczęściej, że wzięli tylko 
dziecko za rękę i tak dojechali 
do Szczecina. Opowiadają też 
często, że po długiej podróży, 
trwającej nawet 30 i więcej go-
dzin, kiedy tu dotarli, byli bardzo 
zmęczeni. Bywały też przypadki, 
jak z moimi znajomymi z Odessy, 
że ta podróż trwała nawet kilka 
dni. Oni przeszli długą podróż 
do Szczecina przez Mołdawię, 
Rumunię i Niemcy. Tam, niestety, 
nie znaleźli żadnego wsparcia 
i nie zostali przyjęci do domu, 
gdzie mieszkała ich ciotka, 
bo była chora na COVID. I byli tak 
zmęczeni po tej tygodniowej po-
dróży, że kiedy do mnie wreszcie 
dotarli, to chcieli się tylko poło-
żyć, odpocząć i wyspać w czy-
stej pościeli. Nauczeni tymi do-
świadczeniami, dodajemy teraz 
do naszych pakietów dodatkową 
pościel, poduszki, koce i kołdry. 
I aktualnie w NETTO Arenie, 

wielofunkcyjnym obiekcie wido-
wiskowo-sportowym, wydajemy 
codziennie ponad 300 takich pa-
kietów. Ciągle też stoją tam w ko-
lejkach ludzie, a ich liczba wcale 
nie maleje. Przychodzą do nas 
ze swoimi potrzebami i proble-
mami, które w miarę możliwości 
staramy się rozwiązywać. 

A co z pomocą duchową, psy-
chologiczną dla potrzebują-
cych? Wielu z nich przecież 
przeżyło prawdziwe piekło 
na Ukrainie…
Sofia Tsariv: Dlatego właśnie 
wspieramy też uchodźców 
psychologicznie. Od 26 lutego, 
na dworcu kolejowym przy ulicy 
Kolumba wspiera nowo przybyłe 
osoby, w ich języku ojczystym, na-
sza ukraińska psycholożka Irina 
Diachenko. Na tę działalność do-
staliśmy dofinansowanie z urzę-
du marszałkowskiego. I wciąż 
do naszej psycholożki zgłaszają 
się dziesiątki osób czy rodzin 
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Katerina Zavizhenets (z lewej) i Sofia Tsariv 

Manifestacja Solidarności z Ukrainą, która odbyła się 1 maja 2022 roku na placu Solidarności w Szczecinie 

Strona tytułowa Stowarzyszenia Mi-Gracja na Facebooku
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mieścić się będzie w śródmie-
ściu Szczecina. Zbieramy teraz 
fundusze, aby móc zatrudnić 
w nim fachową kadrę.  Chcemy, 
aby w naszym ośrodku stworzo-
ne zostały odpowiednie warunki 
dla dzieci, aby czuły się tam do-
brze i bezpiecznie, a dla doro-
słych, aby wystrój naszego lokalu 
przypominał im strony rodzinne. 

Kto jest Waszym sojusznikiem 
w Szczecinie?
Katerina Zavizhenets: Naszym 
głównym sojusznikiem są zwykli 
ludzie. Wspierają nas mieszkańcy 
Szczecina oraz Polonia w Niem-
czech, Anglii i Niderlandach. 
Popierają nas również Ukraińcy 
z zagranicy. Wszystkie dary, które 
do nas trafiały, to głównie daro-
wizny od różnych wspierających 
nas organizacji. Korzystamy też 
obecnie z dofinansowania na ko-
ordynację wolontariatu i wsparcie 
psychologiczne z Zachodniopo-
morskiego Urzędu Marszałkow-
skiego oraz Urzędu Miasta Szcze-
cina. Dostaliśmy od władz 
miejskich pomieszczenia w Netto 
Arenie, w których zbieramy i wy-
dajemy dary. Staramy się jedno-
cześnie o granty na bardzo ważną 
działalność integracyjną, wspiera-
jącą czy językową.

Wspieracie jednocześnie du-
cha uchodźczego organizując 
ciekawe imprezy w mieście. 
Jedną z ostatnich było nagranie 
flash mobu.
Sofia Tsariv: Zauważyliśmy, 
że w internecie słynna stała się 
pieśń pt. „Oj u łuzi czerwona ka-
łyna”, którą śpiewana jest już 
w wielu językach. „Czerwona 
kalina” to pieśń o wyzwoleniu 
Ukrainy spod rosyjskiego jarz-
ma. Utwór ma ludowe korze-
nie, powstał prawdopodobnie 
w roku 1914. Chcieliśmy zrobić 
taki nasz ukraiński flash mob 
na placu Solidarności, aby w ten 
sposób wesprzeć naszą Ukrainę. 
I to się już wydarzyło. 1 maja zja-
wiło się naprawdę dużo naszych 
przyjaciół: Ukraińców, Polaków 
i Białorusinów. Chcieliśmy poka-
zać wszystkim, że jesteśmy emi-
grantami z ukraińskimi korzenia-
mi i wspieramy duchowo swoich 
rodaków, choć fizycznie jesteśmy 
od nich daleko.

Uchodźcy z Ukrainy pochodzą 
z różnych jej części – wschod-
niej i zachodniej, ze Lwowa 
i np. z Odessy. Czy między 
wami da się to czasem odczuć?
Katerina Zavizhenets: Odes-
sa to „miasto-mama”, w którym 
mieszka dużo optymistów, ludzi 
pełnych humoru. Nie widzę zbyt 
dużych różnic w mentalności po-
między Odessą i Lwowem. Przez 
jakiś czas wynajmowaliśmy z So-
fią wspólnie mieszkanie i bardzo 
dobrze się w nim dogadywały-
śmy. Teraz też nie odczuwamy 
większych różnic ze względu 
na wcześniejsze miejsce za-
mieszkania w Ukrainie. I czy po-
chodzimy ze Lwowa, Odessy 
czy Kijowa, to wszyscy  jesteśmy 
przecież uchodźcami czy mi-
grantami – i to nas właśnie łączy..                                                                                             
A co sądzicie o nas, Polakach?
Sofia Tsariv: Różnice między 
Ukraińcami i Polakami są nie-

aby ukraińskie dzieci poczu-
ły się w Szczecinie jak u siebie 
w domu.                        

Z jakimi jeszcze problemami zma-
ga się Wasze Stowarzyszenie?
Katerina Zavizhenets: Aby roz-
począć stałą działalność, po-
trzebujemy własnego miejsca. 
Znaleźliśmy wreszcie taki lokal, 
o który staraliśmy się bardzo 
długo. Jego remont skończyli-
śmy w czerwcu. Jest to przytulna 
przystań dla integracji i edukacji 
naszych rodaków, w której pro-
wadzimy działania kompleksowe 
dla duchowego wsparcia emi-
grantów oraz nieodpłatne zajęcia 
logopedyczne dla dzieci – zarów-
no indywidualne, jak i grupowe. 
Organizujemy tam grupowe spo-
tkania, prowadzimy doradztwo 
indywidualne dla rodzin i samot-
nych kobiet. One będą mogły po-
dzielić się własnymi doświadcze-
niami i doradzić, jak się jeszcze 
bardziej usamodzielnić w nowej 
rzeczywistości. Jest tam również 
bezpłatny kurs języka polskie-
go. Są wreszcie spotkania inte-
gracyjne i kulturowe.  Chcemy 
ponadto kontynuować to, czym 
zajmowaliśmy się przez ostat-
nie lata, ale już zdecydowanie 
na większą skalę. Nasze centrum 

Nagrywanie flash mobu „Oj u łuzi czerwona kałyna” na placu Solidarności w Szczecinie (1 maja br.)

z dziećmi, które prześladują złe 
sny, brak apetytu lub pojawia się 
nagłe jąkanie. Zapotrzebowanie 
na taką pomoc jest ogromne.                                                                                                                

Jak konkretnie pomagacie tym 
dzieciom?
Sofia Tsariv: Pochodzę ze Lwo-
wa. Przyjechałam do Szczecina 6 
lat temu. Z wykształcenia jestem 
logopedą. W Stowarzyszeniu 
Mi-Gracja pełnię funkcję sekreta-
rza. Mam za sobą doświadczenia 
związane z faktem bycia emi-
grantką. Właśnie dlatego mam 
siłę i chęć pomagania innym, 
którzy przybyli tu po 24 lutego 
i czują się jeszcze ciągle zagu-
bieni – szczególnie ci z małymi 
dziećmi. Boli mnie fakt, kiedy 
widzę jak nowi emigranci boją 
się, są przerażeni i... zaczynają 
się jąkać. Chciałabym im wszyst-
kim pomóc. To mnie motywuje 
do pracy. W naszym nowym lo-
kalu, który otworzymy jeszcze 
w tym miesiącu, będziemy się 
starali urządzić kącik dla ma-
łych dzieci. I w nim będziemy 
mogli ich wspierać. Pierwszym 
problemem, jakim chcemy się 
tam zająć, jest rozwiązanie spra-
wy jąkania. Kolejnym, z jakim 
się zmierzymy, to nieznajomość 
języka polskiego i chęć porozu-
mienia się z nowym otoczeniem.                                                                                                                                      

Na pewno nie jest to łatwe za-
danie, bo dzieci po przejściach 
wojennych w Ukrainie są bar-
dzo przestraszone…
Sofia Tsariv: Szczególnie te z au-
tyzmem. Wszystkich przyczyn 
tej choroby, niestety, nie zna-
my. Indywidualna terapia, tylko 
dla jednego dziecka z jego rodzi-
cami, wymaga podejścia inter-
dyscyplinarnego i rozległej wie-
dzy z zakresu kompleksowości 
terapii dziecka. A do tego są one 
przestraszone nowymi zdarze-
niami i nowym miejscem. Nie 
problem w ich oczekiwaniach, 
ale w ich strachu, przeżyciach 
wcześniejszych – skąd uciekli 
przed ciągłym wyciem syren 
i gradem spadających pocisków.                                                                                                                                        
Poszerzam więc teraz swoją wie-
dzę pedagogiczną w Akademii 
Nauk Stosowanych Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Szcze-
cinie, gdzie studiuję pedagogi-
kę wychowawczo-opiekuńczą 
z resocjalizacją. Uważam po-
nadto, że dzieci ukraińskie i pol-
skie powinny się zintegrować. 
Są pewne różnice w naszych 
mentalnościach, ale chcemy, 

wielkie. Można je porównać 
do różnic panujących w kuch-
ni czy zwyczajów związanych 
z porami roku lub świętami 
kościelnymi. Osobiście postrze-
gam Polaków, w moim otocze-
niu jako osoby bardzo otwarte 
i nas wspierające. Kiedy przyje-
chałam do Szczecina, to nic nie 
rozumiałam i to mnie bardzo 
stresowało. Nie mogłam pójść 
do sklepu, choć bardzo tego 
chciałam. Potem zaczęłam ro-
zumieć, ale jeszcze nie rozma-
wiałam. I wreszcie rozumiałam 
i zaczęłam rozmawiać. Dla mnie 
język polski jest piękny i cieszę 
się, że go poznałam.

Czego można Państwu i Ukra-
inie życzyć?
Katerina Zavizhenets: Zwycię-
stwa i cierpliwości. To, co teraz 
robimy, to ogromny wysiłek, 
zajmujący nam dużo czasu 
i pochłaniający wiele energii. 
Koordynujemy przecież pracę 
charytatywną oraz przyjmuje-
my i wydajemy dary. Zbieramy 
też datki finansowe do puszek. 
Dochodzi do tego kontrola ma-
gazynów, aby wiedzieć, co się 
nam niedługo skończy, a czego 
już brakuje i co trzeba doku-
pić. Tych działań jest naprawdę 
dużo. Musimy jeszcze pracować 
zawodowo, aby się utrzymać. 
Pomagają nam w tym wszystkim 
wolontariusze. W naszej bazie 
mamy około 250 osób, ale chęć 
i motywacja wielu z nich jest co-
raz mniejsza. Początkowo wszy-
scy spontanicznie i z wielkim 
zapałem rzucili się, aby poma-
gać. Później wolontariusze do-
chodzili do wniosku, że można, 
a nawet trzeba, trochę zwolnić. 
A teraz słyszymy, że niektórzy 
mają dość. Świetnie to rozumie-
my i nikogo za taką decyzję nie 
przekreślamy.

Rozmawiał Leszek Wątróbski

Stowarzyszenia można wesprzeć poprzez wpłaty na konto bankowe:
Stowarzyszenie Mi-Gracja

mBank, IBAN: PL 06 1140 2004 0000 3102 7967 2934; 
SWIFT: BREXPLPWMBK;

tytuł przelewu: darowizna
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Oliver Dołęga wśród męż-
czyzn, Anna Grodzki 
wśród kobiet, Mikołaj Pa-
paroussopoulos wśród 

chłopców i Carolina Wolski wśród 
dziewczynek – to zdobywcy pierw-
szych miejsc w swoich kategoriach 
startowych. Oliver Dołęga uzyskał 
również najlepszy czas wśród 
wszystkich uczestników "Biegu 
o Uśmiech Dziecka".

Szósta edycja dorocznej imprezy 
organizowanej przez Children’s 
Smile Foundation w kooperacji 
ze stowarzyszeniem Polska Run-
ning Team oraz pod honorowym 
patronatem Konsulatu General-
nego RP w Nowym Jorku odbyła 
się w sobotę, 10 września, i miała 
miejsce w Highland Park na po-
graniczu Queensu i Brooklynu. 
Charytatywna akcja, z której do-
chód przeznaczony jest na pomoc 
potrzebującym dzieciom, powró-
ciła po przerwie spowodowanej 
pandemią. Dlatego też zarówno 
jego organizatorzy, jak i uczestni-
cy byli bardzo zadowoleni z faktu, 
że w końcu wszystko powróciło 
do normalności i chętnie wzięli 
udział w sportowej rywalizacji. 
W parku prócz biegaczy pojawiło 
się wiele rodzin z dziećmi, ale była 
też młodzież, a nawet seniorzy. 
W sumie wokół bieżni rozciąga-
jącej się wzdłuż zbiornika wod-
nego znanego jako Ridgewood 
Reservoir zebrało się około 120 
osób. W biegu wzięło udział ponad 
60 zawodników. Przeprowadzono 
go na dwóch dystansach – dzieci 
miały do pokonania 1000 metrów, 
natomiast pozostali biegacze trasę 
wynoszącą 5 km. 

PRZEMOWY I GOŚCIE
Oficjalną część "Biegu o Uśmiech 
Dziecka" rozpoczął Mariusz Śnia-
rowski, prezes Children’s Smi-
le Foundation, który przywitał 
wszystkich uczestników sporto-
wej imprezy oraz przedstawił go-
ści specjalnych. Wśród nich było 
dwóch nowych konsulów – Jan 
Końsko i Wawrzyn Warkocki – 
którzy dopiero od kilku dni pełnią 
swoją misję w polskiej placówce 

dyplomatycznej w Nowym Jorku. 
Była także Małgorzata Leniartek, 
menedżerka oddziału PSFCU 
na Maspeth, oraz kapelan funda-
cji, ks. Grzegorz Markulak. Mariusz 
Śniarowski złożył podziękowania 
sponsorom wspierającym bieg 
oraz stowarzyszeniu Polska Run-
ning Team, będącym jego współ-
organizatorem. Z kolei konsul Jan 
Końsko odczytał list przesłany 
przez konsula generalnego Adria-

na Kubickiego. Szef nowojorskiej 
placówki dyplomatycznej wyraził 
w nim radość z faktu, że dorocz-
ny charytatywny bieg powrócił 
po przerwie spowodowanej pan-
demią. "Teraz bardziej niż kiedy-
kolwiek wcześniej takie działania 
są potrzebne dla naszych społecz-
ności, które ogromnie ucierpia-
ły przez te trudne lata. Wspólna 
sprawa, jaką jest pomoc potrze-
bującym dzieciom, to wspaniały 
sposób na łączenie ludzi, dodawa-
nie im otuchy i dawanie poczucia 

sprawczości" – napisał konsul ge-
neralny. Następnie ks. Grzegorz 
Markulak udzielił wszystkim bło-
gosławieństwa oraz wygłosił krót-
ką przemowę. Nawiązał w niej 
do słów konsula generalnego i wy-
raził nadzieję, że bieg mimo rywa-
lizacji, z którą jest związany, będzie 
wszystkich łączył, a nie dzielił. 
"Biegnijcie i dobiegnijcie" – dodał 
na zakończenie proboszcz parafii 
św. Stanisława Kostki z Greenpo-
intu i zarazem kapelan Children’s 
Smile Foundation. Tuż po nim kilka 

6. edycja "Biegu o Uśmiech Dziecka" 
POBIEGLI, DOBIEGLI... WSPARLI I POMOGLI

OLIVER DOŁĘGA WŚRÓD MĘŻCZYZN, ANNA GRODZKI WŚRÓD KOBIET, MIKOŁAJ PAPAROUSSOPOULOS WŚRÓD CHŁOPCÓW I CAROLINA WOLSKI 
WŚRÓD DZIEWCZYNEK – TO ZDOBYWCY PIERWSZYCH MIEJSC W SWOICH KATEGORIACH STARTOWYCH. OLIVER DOŁĘGA UZYSKAŁ RÓWNIEŻ 

NAJLEPSZY CZAS WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW "BIEGU O UŚMIECH DZIECKA".
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Uczestnikom 6. edycji "Biegu o Uśmiech Dziecka" dopisywały wyśmienite humory

Najszybsi biegacze z organizatorami i konsulem (od lewej): prezes Polska Running Team Paweł Myśliwiec, 
konsul Jan Końsko, Andrzej Siciarz (3. miejsce), Oliver Dołęga (1. miejsce), prezes Children’s Smile Foundation 
Mariusz Śniarowski (z tyłu), Zbigniew Szczerba (2. miejsce) i Christian Kowalczuk (4. miejsce)

Najszybsze biegaczki. Od lewej: Julia Czech (3. miejsce), Anna Grodzki 
(1. miejsce) i Urszula Musik (2. miejsce)

Wojtek Maślanka
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Najlepsi biegacze wśród dzieci do lat 12 wraz z Małgorzatą Leniartek, menedżerką oddziału PSFCU na 
Maspeth (od lewej): Carolina Wolski (1. miejsce), Lena Olk (2. miejsce), Alec Krakowski (2. miejsce), Mikołaj 
Paparoussopoulos (1. miejsce), Amelia Tyszuk (3. miejsce) i Alex Ryndak (3. miejsce)

Stoisko Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – głównego 
sponsora wydarzenia – było chętnie odwiedzane przez dzieci

Wolontariusze swoją pracą wsparli organizatorów (od lewej): Grażyna 
Ozga, Beata Jakubowska i Ewa Węglarz

Niektórzy uczestnicy biegu mieli bardzo silny doping 

Wśród biegaczy była nawet mama z małym dzieckiem w wózku

zasad związanych z biegiem prze-
kazał Paweł Myśliwiec, prezes Pol-
ska Running Team.
Wszystkim uczestnikom, jak rów-
nież kibicom dopisywały wyśmie-
nite humory, a doping był bardzo 
duży, można było nawet zauważyć 
transparent z hasłem mobilizują-
cym jedną ze startujących osób. 
Wśród biegaczy była nawet mama, 
która trasę 5 km pokonała z wóz-
kiem, w którym znajdowało się jej 
małe dziecko. Tak więc bieg speł-
nił swoje zadanie charytatywne, 
ale również jednoczące i integru-
jące Polonię. Na mecie na zwycięz-
ców czekały medale i trofea, a tak-
że nagrody przygotowane przez 
Polsko-Słowiańską Federalną Unię 
Kredytową. Wszyscy biegacze 
otrzymali okolicznościowe koszul-
ki, a dzieci w wieku od 5 do 12 
lat zostały nagrodzone pamiątko-
wymi medalami. Był także słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
Syrena Bakery oraz kawa i woda. 

WYNIKI I ZWYCIĘZCY
Najszybszym biegaczem okazał 
się 16-letni Oliver Dołęga, który 
dystans 5 km przebiegł w ciągu 
18 minut i niespełna 22 sekund 
(18:22:50). Wśród mężczyzn dru-
gi był Zbigniew Szczerba a trzeci 
Andrzej Siciarz. Z kolei najszybszą 
kobietą okazała się Anna Grodz-
ki (25:03:20), druga była Urszula 
Musik, a trzecia Julia Czech. Wśród 
chłopców – na odcinku 1 km – naj-
szybciej finiszował Mikołaj Papa-
roussopoulos, tuż za nim był Alec 
Krakowski, a miejsce trzecie zajął 
Alex Ryndak. Natomiast wśród 
dziewczynek najlepsza okazała się 
Carolina Wolski, druga była Lena 
Olk, a trzecia Amelia Tyszuk.  

OPINIE I PODZIĘKOWANIA
Na zakończenie sportowej impre-
zy odbyła się pamiątkowa sesja 
zdjęciowa, a uczestnicy biegu mieli 
okazję lepiej się poznać i poroz-
mawiać na różne tematy. Ogólnie 
panowała bardzo przyjazna i miła 
atmosfera, a wielu uczestników 
6. edycji "Biegu o Uśmiech Dziec-
ka" obiecało wziąć w nim udział 
za rok. 
Bardzo pozytywne o tej chary-
tatywnej imprezie wypowiadali 
się przedstawiciele Konsulatu Ge-
neralnego, dla których była ona 
pierwszym bezpośrednim spotka-
niem z Polonią. "Cieszę się bardzo, 

że ta szlachetna inicjatywa znów 
powróciła po przerwie spowodo-
wanej pandemią i mam nadzieję, 
że w przyszłości ten bieg będzie 
się odbywał bez zakłóceń i o stałej 
porze. Gratuluję wszystkim uczest-
nikom i cieszę się, że frekwencja 
dopisała, oraz że w biegu wzięło 
udział dużo dzieci i młodzieży. 
Gratuluję organizatorom tego wy-
darzenia, ponieważ spełniło ono 
swoje zadanie. Myślę, że wszyscy 
byli zadowoleni z powodu wy-
śmienitej atmosfery, która towa-
rzyszyła uczestnikom. Dlatego też 
z przyjemnością wrócę tu za rok 
i wezmę udział w charakterze 
biegacza" – zapewnił konsul Jan 
Końsko. Dodał, że bardzo kibico-
wał swojemu koledze z konsulatu 
Wawrzynowi Warkockiemu, który 
już w tym roku stanął w szranki 
z pozostałymi zawodnikami. Oka-
zało się, że mimo braku wcześniej-
szego przygotowania osiągnął bar-
dzo dobry wynik i zajął 8. miejsce 
w ogólnej klasyfikacji, a w katego-
rii męskiej znalazł się na pozycji 
6. "Staraliśmy się, żeby Konsulat 
Generalny zaznaczył tutaj swoją 
obecność zarówno od strony re-
prezentacyjnej, jak i czynnej. Dlate-
go wziąłem udział w biegu, mimo 
że właściwie od kilku lat nie biega-
łem. Bardzo się cieszę, że miałem 
okazję skorzystać z takiej możli-
wości, za co serdecznie dziękuję 
organizatorom i czekam z niecier-
pliwością na kolejny bieg za rok" – 
podkreślił konsul Warkocki. 
Zadowolenia nie kryli także orga-
nizatorzy "Biegu o Uśmiech Dziec-
ka". "Pogoda dopisała, frekwencja 
również, a poza tym była świet-
na atmosfera, więc impreza była 
bardzo udana – podkreślił prezes 
Polska Running Team. – Myślę, 
że na pewno jest duży potencjał 
w tym biegu i śmiało można go roz-
winąć. Uważam, że akcja spełniła 
swoje zadanie, ponieważ przycią-
gnęła zarówno dużo dzieci, mło-
dzieży oraz osób starszych, którzy 
nie bali się pobiec z członkami na-
szej grupy. Cieszę się, że wszyscy 
walczyli do końca, co pokazuje, 
że bieganie staje się coraz popu-
larniejsze. To świadczy o tym, 
że właśnie jest duży potencjał w tej 
imprezie i na pewno w przyszłości 
można ją jeszcze bardziej rozwi-
nąć" – stwierdził Paweł Myśliwiec. 
Z kolei prezes Children’s Smile Fo-
undation wyraził podziękowania 

wszystkim, którzy przyczynili się 
do sukcesu tej charytatywnej akcji. 
"Bardzo się cieszę, że po przerwie 
spowodowanej pandemią mogli-
śmy powrócić do naszej corocz-
nej imprezy, którą organizujemy 
wspólnie z Polska Running Team. 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom biegu oraz naszym 
sponsorom, dzięki którym ta im-
preza mogła się odbyć" – podkreślił 
Mariusz Śniarowski. 
Głównym sponsorem imprezy cha-
rytatywnej była Polsko-Słowiańska 
Federalna Unia Kredytowa. Poza 
tym wsparli ją również: ETS Con-
tracting, Inc., Perecman Firm PLLC, 
Belvedere Bridge, Pulaski Associa-
tion of Business and Professional 
Men, All State-Robert Dworniczak, 
AMN Corporation, Arthur's Fune-
ral Home, Block O’Toole & Murphy 
LLP-Paweł Wierzbicki, Cobalt Me-
chanical, Inc., Forteca Estate, Green 
& Szymanski, Grzegorz Wolski 
PTPC, JEPOL, Victoria Consulting 
& Development i Vision Finan-
cial Planning. Patronat honorowy 
nad biegiem sprawował Konsulat 
Generalny Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Nowym Jorku, a medialny: 
"Nowy Dziennik", "Biały Orzeł", "Ku-
rier Plus", "Super Express" oraz por-
tale: www.bazarynka.com i www.
poland.us. Prezes Children’s Smile 
Foundation słowa wdzięczności 
skierował także do wolontariuszy, 
wśród których prócz przedstawi-
cieli jej Rady Dyrektorów – Beaty 
Jakubowskiej i Aldony Trzeciak 
– byli także wieloletni przyjaciele 
fundacji m.in. Ewa Węglarz, Graży-
na Ozga i Anna Koziołek.

Zestawienie zwycięzców:
Kategoria męska(5K):
1. Oliver Dołęga
2. Zbigniew Szczerba
3. Andrzej Siciarz

Kategoria żeńska (5K):
1. Anna Grodzki
2. Urszula Musik
3. Julia Czech

Kategoria chłopięca (1K):
1. Mikołaj Paparoussopoulos
2. Alec Krakowski
3. Alex Ryndak

Kategoria dziewczęca (1K):
1. Carolina Wolski
2. Lena Olk
3. Amelia Tyszuk ◘
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roku: marszałek Ewie Molter oraz 
Miss Polonii Annie Jazgarskiej 
i Junior Miss Polonii Nicole Zarę-
bie, a także powitali ich następ-
ców. Po krótkim przedstawieniu 
ich sylwetek nastąpiła ceremonia 
szarfowania oraz wręczenia ko-
ron. 

Marszałkiem Ozone Park został 
Stanisław Chmura, wieloletni 
działacz społeczny związany 
z tą dzielnicą oraz funkcjonują-
cą w niej polską parafią św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika. 
Tytuł Miss Polonii z Ozone Park 
otrzymała Victoria Konieczny, 
a Little Miss Polonii Victoria Bigas. 
Szarfy zarówno tegorocznemu 

OZONE PARK
gotowe na bankiet i Paradę Pułaskiego

STANISŁAW CHMURA, WIELOLETNI DZIAŁACZ SPOŁECZNY ZWIĄZANY Z PARAFIĄ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA NA OZONE PARK, 
STANIE NA CZELE KONTYNGENTU TEJ DZIELNICY PODCZAS 85. PARADY PUŁASKIEGO. JAKO MISS POLONII I LITTLE MISS POLONII BĘDĄ MU 

TOWARZYSZYŁY VICTORA KONIECZNY I VICTORIA BIGAS. 

Bal Marszałkowski na Ozo-
ne Park połączony z szar-
fowaniem marszałka oraz 
wręczeniem koron naj-

ładniejszym dziewczynom mają-
cym za zadanie reprezentowanie 
tej dzielnicy na Piątej Alei pod-
czas Parady Pułaskiego odbył się 
w sobotę, 10 września, w pięknie 
odnowionym audytorium kościo-
ła św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika. Uroczystość prowadził 
prezes Komitetu Parady Pułaskie-
go z Ozone Park Michał Kulawik 
wraz z żoną Dorotą.

CZĘŚĆ OFICJALNA
Tradycyjnie, jak na patriotyczną 
uroczystość przystało, bal rozpo-
czął się od odśpiewania polskie-
go i amerykańskiego hymnu na-
rodowego, odtańczenia poloneza 
oraz przywitania gości. Wśród 
nich był m.in. Wielki Marszałek 
Parady Pułaskiego 2022 Marcin 
Luc z żoną Magdaleną, Leokadia 
Juszczak z Komitetu Głównego 
Parady Pułaskiego oraz ks. Sta-
nisław Półtorak. Pojawili się rów-
nież przedstawiciele organizacji 
działających przy parafii św. 
Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka, m.in.: Ligi Morskiej Oddział 
"Pomorze II" im. św. Jana Pawła 
II, Towarzystwa Serca Jezus, Pol-
skiej Szkoły Dokształcającej im. 
św. Faustyny oraz Klubu Sokol-
nia. Licznie stawili się także mar-
szałkowie z lat wcześniejszych, 
wśród których były nawet dwie 
seniorki – Helena Ćwikła i Józefa 
Kula. Dużą reprezentację stano-
wiły również byłe Miss Polonii 

z Ozone Park reprezentujące 
w przeszłości tę dzielnicę na Pią-
tej Alei. Tuż po rozpoczęciu czę-
ści oficjalne specjalną inwokację 
wygłosił oraz błogosławieństwa 
zebranym udzielił ks. Stanisław 
Półtorak. Następnie prowadzący 
bal – Dorota oraz Michał Kulawi-
kowie – złożyli podziękowania re-
prezentantom Ozone Park z 2019 

Wojtek Maślanka

Zd
ję

ci
a:

 W
O

JT
EK

 M
A

ŚL
A

N
K

A
/N

O
W

Y
 D

ZI
EN

N
IK

marszałkowi, jak i Miss Polonii 
oraz Little Miss Polonii nałożył 
Marcin Luc, Wielki Marszałek 
Parady Pułaskiego 2022. Z kolei 
korony najładniejszym dziewczy-
nom założyły ich ubiegłoroczne 
poprzedniczki – Anna Jazgarska 
i Nicole Zaręba. Dodatkowo mar-

szałek otrzymał specjalny dy-
plom, a obie miss trofea i certyfi-
katy pieniężne ufundowane przez 
Klub Sokolnia, które wręczył 
im Dariusz Drzewicki, prezes tej 
organizacji. Po oficjalnym przeka-
zaniu szarf marszałkowskich oraz 
koron dla najładniejszych dziew-

czyn głos zabrał tegoroczny Wiel-
ki Marszałek Parady Pułaskiego 
2022. Marcin Luc zaprosił wszyst-
kich do licznego udziału w paź-
dziernikowej manifestacji polsko-
ści na Piątej Alei, a także na Balu 
Marszałkowskim, który w tym 
roku odbędzie się 17 września 
i będzie miał miejsce w sali ban-
kietowej hotelu Marriott Marquis. 
"Parada Pułaskiego jest pięknym 
świętem i manifestacją polskości, 
naszej kolorowej kultury, a także 
tego, skąd pochodzimy i kim jeste-
śmy. To będziemy świętować już 
2 października, a dzisiaj świętu-
jemy na Ozone Park” – podkreślił 
Wielki Marszałek  2022. Zwró-
cił uwagę na dodatkową okazję 
do celebracji związaną z osiągnię-
ciem naszej i zarazem najlepszej 
tenisistki na świecie Igi Świątek. 
"Jest dzisiaj jeszcze jedno ważne 
wydarzenie, które możemy świę-
tować, jako że mamy pierwszą 
Polkę, która wygrała US Open" – 
powiedział z dumą Marcin Luc. 
Nawiązał do tego historycznego 
sukcesu nie bez kozery, bowiem 
wraz z Komitetem Głównym Para-
dy Pułaskiego od dwóch miesięcy 
prowadzi rozmowy z jej trenerem 
odnoście udziału "pierwszej ra-
kiety świata" na sobotnim Ban-
kiecie Marszałkowskim w hotelu 
Marriott Marquis na Times Squ-
are. "Powiedziano nam, że nie do-
staniemy oficjalnej odpowiedzi, 
dopóki nie skończy się US Open. 
Tak więc mam nadzieję, że w cią-
gu najbliższych paru dni będzie-
my wiedzieć, czy uda się Idze 
dojechać w sobotę na nasz bal, 

Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2022 Marcin Luc (pierwszy z prawej) z marszałkiem Ozone Park 
Stanisławem Chmurą oraz Miss Polonii Victorią Konieczny i Little Miss Polonii Viktorią Bigas

Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2022 Marcin Luc z najstarszymi 
marszałkami z Ozone Park – Heleną Ćwikłą i Józefą Kulą 

Tegoroczna reprezentacja kontyngentu z Ozone Park z Wielkim Marszałkiem 2022 Marcinem Lucem (wszyscy 
klęczą) oraz m.in. przywódcami kontyngentu z roku 2019 (stoją w środku) i osobami prowadzącymi poloneza 
(stoją po bokach)
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z parafią św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika oraz z działającą 
przy niej Polską Szkołą Dokształ-
cającą im. św. Faustyny, do któ-
rej uczęszczała przez 12 lat. 
Obecnie studiuje pielęgniarstwo 
na Adelphi University i już za rok 
otrzyma dyplom ukończenia stu-
diów. W przyszłości zamierza 
kontynuować naukę i pracować 
na oddziale pediatrycznym. Te-
goroczna Miss Polonii z Ozone 
Park angażuje się w działalność 
społeczną swojej uczelni. Ra-
zem z bratem Filipem założyli 
na Adelphi University pierwszy 
polski klub, którego celem jest 
dzielenie się naszą kulturą i tra-
dycjami z innymi studentami. Jed-
ną z jej pasji jest taniec, bowiem 
przez 12 lat tańczyła w Studiu 
Tanecznym Józefa Pałki. Victo-
ria uwielbia dzielić się tą swoją 
pasją, dlatego udziela lekcji tań-

ca osobom w każdym wieku. 
Reprezentowanie Ozone Park 
i parafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika na 85. Paradzie Pu-
łaskiego jest dla niej ogromnym 
wyróżnieniem i przyjemnością. 
"Od bardzo dawna związana je-

na który oczywiście wszystkich 
zapraszam" – podkreślił Wielki 
Marszałek 2022. 
Głos zabrała także Leokadia 
Juszczak, reprezentująca Komi-
tet Główny Parady Pułaskiego. 
W jego imieniu złożyła wszyst-
kim gratulacje związane z nomi-
nacją reprezentacji Ozone Park, 
z pięknym przygotowaniem balu 
oraz atmosferą, jaka na nim pano-
wała. Zwróciła też uwagę na bar-
dzo duże zróżnicowanie wiekowe 
uczestników tej imprezy. "Za każ-
dym razem, jak tutaj jestem, ba-
wicie się jeszcze lepiej. Widać, 
że młodzi ludzie przejmują pa-
łeczkę, i o to chodzi. Kontynuujcie 
tę pracę dalej" – powiedziała Le-
okadia Juszczak. 
Również nowi reprezentanci kon-
tyngentu z Ozone Park mieli oka-
zję powiedzieć parę słów o sobie, 

wyrazić słowa wdzięczności oraz 
zachęcić wszystkich do wsparcia 
ich w pracy na rzecz jak najlep-
szego reprezentowania parafii 
i dzielnicy na Piątej Alei podczas 
październikowej biało-czerwonej 
manifestacji. Stanisław Chmura, 
podziękował także lokalnemu Ko-
mitetowi Parady Pułaskiego za za-
ufanie i nominację na marszałka 
Ozone Park, a wszystkim gościom 
za przybycie na bal. "Trzy lata 
czekałem na ten moment, 
ale warto było, bo widzę tutaj 
same uśmiechnięte twarze. Będę 
się starał, żeby was nie zawieść" 
– podkreślił Stanisław Chmura. 
Również Victoria Konieczny po-
dziękowała za nominację na Miss 
Polonii 2022 i stwierdziła, że jest 
za to bardzo wdzięczna, tym bar-
dziej, że 14 lat wcześniej pełniła 

funkcję Little Miss Polonii. "Dzię-
kuję za możliwość reprezentowa-
nia Polonii z Ozone Park na Para-
dzie Pułaskiego. To jest dla mnie 
wielki zaszczyt" – podkreśliła 
Victoria. Także jej młodsza kole-
żanka nie kryła radości i dumy. 
Victoria Bigas powiedziała parę 
słów o sobie, o szkole i swoich 
zainteresowaniach. Podkreśliła, 
że jest bardzo szczęśliwa z powo-
du wyboru na Little Miss Polonii. 
"Od wczoraj nie mogłam się do-
czekać tej zabawy, nie mogłam, 
się doczekać tak bardzo, że na-
wet nie zauważyłam, jak się tutaj 
znalazłam" – powiedziała wzbu-
dzając tym samym salwę braw 
i śmiechu. Warto podkreślić, 
że obie miss, mimo że urodziły 
się i wychowały w Stanach Zjed-
noczonych, posługują się piękną 
polszczyzną. 

Poza zakończeniu prezentacji 
rozpoczęła się zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu The Ma-
sters, która trwała do późnych go-
dzin nocnych. W jej trakcie prze-
prowadzono także loterią fantową 
z atrakcyjnymi nagrodami.  

MARSZAŁEK OZON PARK
"Propozycję zostania marszał-
kiem otrzymałem trzy lata temu, 
czym byłem bardzo zaskoczony, 
ale jednocześnie ogromnie z tego 
powodu zadowolony. Byłem 
szczęśliwy, że z grona licznej Po-
lonii zostałem wyselekcjonowa-
ny i obdarzony zaufaniem. Będę 
się starał robić wszystko całym 
moim sercem, żeby nikogo nie 
zawieść" – zapewnił w rozmowie 
z "Nowym Dziennikiem" Stani-
sław Chmura. 

Obecni i byli marszałkowie oraz Miss Polonii z Ozone Park

Tegoroczni przywódcy kontyngentu Ozone Park z Wielkim Marszałkiem 2022 oraz przedstawicielami 
lokalnego i Głównego Komitetu Parady Pułaskiego (od lewej): Stanisław Chmura, Dorota Kulawik, Marcin 
Luc, Magdalena Luc, Viktoria Bigas, Leokadia Juszczak, Michał Kulawik i Victoria Konieczny 

Wśród uczestników Balu Marszałkowskiego na Ozone Park było bardzo 
dużo młodzieży

Miss Polonii z Ozone Park Victoria Konieczny ze swoimi rodzicami 
Anną i Andrzejem Koniecznymi

Tegoroczny marszałek Ozone 
Park jest osobą doskonale znaną 
w tej dzielnicy. Zamieszkał w niej 
zaraz po przyjeździe do Stanów 
Zjednoczonych, co miało miej-
sce w 1990 roku. Miał wówczas 
23 lata. Od razu zaczął też dzia-
łać przy parafii św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika. Osiem lat 
później kupił dom i przeprowa-
dził się na Howard Beach, jednak 
wraz z rodziną dalej pozostał pa-
rafianinem tego kościoła. Pracuje 
w firmie budowlanej Northeast 
Company, gdzie pełni funkcję 
kierownika (tzw. foremana) mu-
rarzy. Ma żonę Katarzynę oraz 
troje dzieci: Wiolę, Arkadusza 
i Julię, która w 2014 roku była 
Junior Miss Polonii z Ozone Park. 
Poza tym ma troje wnucząt: Jan-
sona, Aleksandrę i Elianę. Pomi-
mo upływu czasu i życia w Sta-
nach Zjednoczonych pozostaje 
zagorzałym patriotą oraz czyn-
nie uczestniczy we wszystkich 
uroczystościach związanych 
z pielęgnowaniem polskości. 
Jest zawsze uśmiechnięty i po-
mocny. Uwielbia podróże, piesze 
wędrówki i poznawanie świata. 
Regularnie odwiedza Polskę i ro-
dzinne strony.

MISS POLONII OZONE PARK
Victoria Konieczny ma 21 lat 
i od urodzenia związana jest 

stem z Ozone Park. Chodziłam 
tutaj do szkoły przez wiele lat 
oraz do polskiego kościoła, w któ-
rym byłam ochrzczona. Dlatego 
pełnienie funkcji Miss Polonii 
z Ozone Pakk i reprezentowanie 
tej dzielnicy jest dla mnie wiel-
kim zaszczytem" – powiedziała 
"Nowemu Dziennikowi" Victoria 
Konieczny.

LITTLE MISS 
POLONII OZONE PARK

Viktoria Bigas ma niespełna 6 
lat i jest córką Jadwigi Kryl i Ar-
kadiusza Bigasa. Wraz z rodzi-
cami obecnie mieszka w Sel-
den na Long Island, gdzie jest 
uczennicą pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Victoria uwielbia 
pływanie, czytanie książek, ta-
niec i śpiew. Od ponad roku, jest 
najmłodszą chórzystką w koście-
le św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika na Ozone Park, gdzie 
śpiewa razem z mamą i babcią. 
Od bardzo dawna lubi bawić się 
w lekarza, uwielbia leczyć swoje 
lalki oraz pluszaki, i jak twierdzi, 
w przyszłości chce zostać panią 
doktor. ◘
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The Central of Polish Or-
ganizations Passaic, 
Clifton & Vicinity zorga-
nizowała uroczysty ban-

kiet, podczas którego odbyło się 
szarfowanie marszałka, młodych 
marszałków i miss, w ciekawym 
obiekcie The Brownstone w Pa-
terson, NJ. Zbudowany w XIX 
wieku przyciąga kunsztem wyko-
nania i historyczną przeszłością. 
Zachowane w nim zostały au-
tentyczne elementy kolonialne, 
takie jak ręcznie ociosane belki 
i otwarte kominki. W tej pięknej 
posiadłości odbywają się dzisiaj 
wesela, przyjęcia i bankiety.

SPECJALNI GOŚCIE
Uroczysty bankiet prowadzili: 
Anetta Sroka – prezes The Cen-
tral of Polish Organizations Pas-
saic, Clifton & Vicinity, Bożena 
Jaworska – Marszałek 2018 kon-
tyngentu z Passaic i okolicy oraz 
Karol Sochacki, odpowiedzialny 
za wydanie pamiątkowego biu-
letynu. 
Wzięli w nim udział specjal-
ni goście: Marcin Luc – Wielki 
Marszałek Parady Pułaskiego 

2022 z żoną Magdaleną, Jadwi-
ga Kopala – Wielka Marszałek 
2020/2021, Bill Pascrell – członek 
Partii Demokratycznej, przed-
stawiciel 8. okręgu wyborczego 
w stanie New Jersey w Izbie Re-
prezentantów Stanów Zjednoczo-
nych, Richard Berdnik – szeryf 
Passaic County, Ray Grabowski 
– radny miasta Clifton i Pasquale 
„Pat“ Lepore – komisarz powiatu 
Passaic. Było też wielu marszał-
ków, którzy w minionych latach 
prowadzili kontyngent z Passaic 
i Clifton 5 Aleją. Wśród nich był 
najstarszy Jan Kaczmarek, któ-
ry otrzymał szarfę w 1978 roku 
(to on założył w Passaic w 1953 

RAFAŁ PISARCZYK MARSZAŁKIEM 
kontyngentu Passaic

CENTRALA POLSKICH ORGANIZACJI PASSAIC, CLIFTON & VICINITY (OKOLIC) WYBRAŁA RAFAŁA PISARCZYKA NA SWOJEGO MARSZAŁKA. 
UROCZYSTE SZARFOWNIE ODBYŁO SIĘ W SOBOTĘ, 10 WRZEŚNIA. DOSKONALE ZNANY ARTYSTA I SPOŁECZNIK POPROWADZI WIĘC 5 ALEJĄ 

POLONIĘ Z NEW JERSEY PODCZAS 85. PARADY PUŁASKIEGO NA MANHATTANIE. 

Janusz M. Szlechta
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Od lewej: Young Marshal Passaic 2022 Mateusz Wagner, Young Marshal 2018 Alex Mróz, Junior Marshal Jan 
Pylak, Miss Polonii Passaic 2022 Amanda Modła, Junior Miss Polonii Gabriela Czyżak, Audrey Kapturski 
– Little Miss Polonii Passaic, Sophia Sardo – Little Miss Polonii 2019 i Rafał Pisarczyk, który czeka na 
szarfowanie

Na zdjęciu od lewej: Anna Wagner, jej syn Mateusz – Young Marshal 
Passaic, Clifton i okolicy 2022, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 
2022 Marcin Luc i Andrzej Wagner

Szeryf Passaic County Richard Berdnik pogratulował Rafałowi Pisarczykowi wyboru na Marszałka Passaic. 
Pogratulował też miss i młodym marszałkom. Obok niego stoją komisarz Pasquale „Pat“ Lepore i Ray 
Grabowski, radny miasta Clifton 

r. słynną piekarnię Polonia Ba-
kery), oraz jego syn Andrzej, 
który był marszałkiem w roku 
2013, a teraz prowadzi piekarnię 
po ojcu. 
Wielki Marszałek 2022 Marcin 
Luc pogratulował Rafałowi Pisar-
czykowi wyboru. Złożył też gra-
tulacje Miss Polonii Passaic, ma-
łym miss i młodym marszałkom. 
Marszałek Passaic podziękował 
Wielkiemu Marszałkowi i wrę-
czył mu koszulkę z fragmentem 
muralu powstańczego, który oso-
biście namalował na Greenpoin-
cie. 
Ksiądz Wacław Sokołowski, pro-
boszcz parafii św. Jana Kante-

go w Clifton, NJ, również złożył 
życzenia wszystkim tym, któ-
rzy poprowadzą kontyngent 5 
Aleją. Zaprosił też uczestników 
tego szczególnego spotkania 
do wspólnej modlitwy za wy-
branych i za Paradę Pułaskiego. 
Po modlitwie wszyscy zaśpiewali 
hymn amerykański, a potem pol-
ski.

SZARFY I KORONY 
DLA WYBRANYCH

No i nadszedł ten najważniej-
szy moment – wręczenia szarf 

wybrańcom. Najpierw koronę 
i szarfę otrzymała Audrey Kap-
turski – Little Miss Polonii Passaic 
2022. Junior Miss Polonii Passaic 
została Gabriela Czyżak, a Miss 
Polonii – Amanda Modła. Tytuł 
Junior Marshal otrzymał 11-letni 
Jan Pylak, a Young Marshal – Ma-
teusz Wagner. Szarfę Marszałka 
2022 Passaic-Clifton & Vicinity 
otrzymał Rafał Pisarczyk. Wrę-
czyła mu ją Marszałek 2019 Nan-
cy Shook-Garretson. 
„Pragnę podziękować wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do tego, 
że znalazłem się tu i teraz – po-
wiedział po otrzymaniu szarfy 
marszałkowskiej Rafał Pisarczyk. 
– Najpierw chciałem podzięko-
wać moim rodzicom i rodzinie 
za to, że zawsze są blisko i mogę 
na nich polegać. To z domu wy-
niosłem szacunek dla drugiego 
człowieka. Dziękuję wszystkim 
osobom z Centrali Organizacji 
Polonijnych za nominację. Jest 
to dla mnie wielki zaszczyt i no-
bilitacja. Chcę też podziękować 
zarządowi Wspólnoty Frydmana 
w  USA. To jest organizacja, która 
robi fajne imprezy w lesie i in-
nych miejscach, podczas których 
tańcują górale. Cieszę się, że jest 
dzisiaj z nami pan Józef Bryncz-
ka z małżonką, bo to oni zapo-
czątkowali tradycje frydmańskie 
na terenie Ameryki. No i pragnę 
podziękować moim przyjacio-
łom, którzy wspierają mnie. 
A są to: Bogdan i Adriana Woś-
-Myśliwiec z mamą Aleksandrą 
Woś, którzy oddali mi swe ser-
ca; Gerard Czyżak, tata Gabry-
si – Junior Miss Polonii, spotka-
łem go przypadkowo i uważam 
go za swojego brata. Chciałbym 
też podziękować każdemu z was 
za to, że jesteście tutaj i że razem 
coś pozytywnego tworzymy. To, 
co czujemy w naszych sercach, 
jest najważniejsze, ponieważ 
w sercu wszystko się zaczyna 
i wszystko się kończy. Moim ży-
czeniem jest, abyście odczuwali 
spokój w swoich sercach, bo tam 
gdzie jest spokój, tam jest pokój. 
Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy Pola-
kami. Bądźmy dla siebie życzliwi, 
kochajmy się i cieszmy się z tego, 
że jesteśmy razem“ – podkreślił.  
Kongresman Bill Pascrell w swo-
im wystąpieniu stwierdził, 
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! 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

 
w w w. g e s t r a n s l a t i o n . c o m

Nie trzeba
przychodzić do biura

Wystarczy zadzwonić, wysłać
faks lub e-mail

Andrzej Kaczmarek (z lewej) Marszałek Passaic i Clifton 2013 i jego 
ojciec Jan Kaczmarek, który był Marszałkiem kontyngentu w roku 
1978. W środku siedzi żona Jana Kaczmarka

Rafał Pisarczyk z zarządem Wspólnoty Frydmana w USA. W drugim rzędzie stoją (od lewej): Anna Biedroń 
z synami, Rafał Pisarczyk, Karol Dewera, Franciszek Pawlik, Ryszard Biedroń, Paweł Pacyga. W pierwszym 
rzędzie siedzą (od lewej): Agata Jurgowska, Tomasz Jurgowski, Dariusz Brynczka, Roko, Patryk Markowski 
i Monika Pacyga

Zespoł Bez Szefa (od lewej): Eweryst Maleszewski, Grażyna Dziubek 
i Piotr Wyrzykowski

że Parada Pułaskiego to wielkie 
wydarzenie i cieszy się, iż jest or-
ganizowana. Cieszy go również 
to, że ma wielu przyjaciół Pola-
ków, a są to wspaniali lekarze, 
muzycy czy nauczyciele. „Musi-
my być blisko siebie, wspierać 
się nawzajem i wspierać Amery-
kę“ – zaznaczył. 
Szeryf Passaic Richard Berdnik 
również pogratulował wszystkim 
wyróżnionym, uściskał im dło-
nie, a Rafałowi wręczył pamiąt-
kową plakietę.
Po zakończeniu tej pięknej cere-
monii Anetta Sroka poprosiła jej 
uczestników o uczczenie minu-
tą ciszy tych wszystkich, którzy 
zginęli i zostali ranni w wyniku 
zamachów na World Trade Cen-
ter. 21. rocznica tych zamachów 
przypadała dzień później, w nie-
dzielę, 11 września.

ZA TO RAFAŁ 
ZOSTAŁ DOCENIONY

Rafał Pisarczyk jest autorem mu-
rali pokazujących ważne postaci 
i nawiązujących do wydarzeń 
z historii Polski. Jako pierwszy, 
w 2013 roku na Brooklynie, na-
malował mural rotmistrza Wi-

tolda Pileckiego. Niestety, już nie 
istnieje, gdyż został zniszczony 
po dwóch latach. Potem stworzył 
mural poświęcony powstańcom 
warszawskim – w 2014 roku, 
w 70. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, został 
odsłonięty na ścianie Polskiego 
Domu Narodowego „Warsaw“ 
przy Driggs Avenue na Greenpo-
incie. Namalował wizerunek św. 

Jana Pawła II na skrzyżowaniu 
noszącym imię polskiego pa-
pieża w Bridgeport, CT, a w Chi-
copee, MA – mural poświęcony 
ojcu Łucjanowi Królikowskiemu, 
polskiemu duchownemu, który 
stał się opiekunem ponad setki 
polskich dzieci ewakuowanych 
z Syberii.
Rafał Pisarczyk stworzył też dwa 
murale w Ameryce Południowej, 
a konkretnie w Peru. Pierwszy 
znajduje się w malutkiej wiosce 
Canco, na dnie najgłębszego ka-
nionu świata Colca. Przedstawia 
zamek w Niedzicy, który nazy-
wa się „Dunajec“ i znajduje się 
na prawym brzegu Zbiornika 
Czorsztyńskiego na Spiszu, blisko 
miejsca, gdzie artysta dorastał. 
Mural ten przypomina, że ten 
najgłębszy kanion na świecie 
został odkryty przez grupę pol-
skich kajakarzy w 1981 r. Drugi 
mural, dedykowany polskiemu 
geniuszowi inżynierii Ernestowi 
Malinowskiemu, Rafał Pisarczyk 
namalował w Limie, stolicy Peru, 
w sercu Universidad Nacional de 
Ingenieria, czyli politechniki, któ-
rej Ernest Malinowski był współ-
założycielem.

W grupie, która odkryła kanion 
Colca, był Jurek Majcherczyk. On 
był też inicjatorem stworzenia obu 
murali. Rafał – co wyraźnie pod-
kreślił po otrzymaniu szarfy – za-
chwycił się tą ideą i ją zrealizował. 
Rafał Pisarczyk angażuje się 
także w życie lokalnej Polonii. 
Od 2015 r. jest prezesem Wspól-
noty Frydmana w USA i założy-
cielem zespołu folklorystycznego 

go. Kiedy wszyscy pojedli, opa-
dły emocje, na parkiet porwał 
uczestników tego spotkania ze-
spół Bez Szefa w składzie: Gra-
żyna Dziubek – śpiew, Ewaryst 
Maleszewski – gitara i Piotr Wy-
rzykowski – keyborad. 
„W styczniu dowiedziałem się 
o tym wyróżnieniu. Jest dla mnie 
wielką przyjemnością otrzyma-
nie szarfy i tytułu Young Marshal. 
Jest to wyraz uznania dla mojej 
pracy na rzecz polskiego śro-
dowiska – powiedział „Nowemu 
Dziennikowi“ 17-letni Mateusz 
Wagner, uczeń Passaic County 
Technical Institute w Wayne, NJ.  
„Bardzo się cieszę, że nasz syn 
został wyróżniony. Urodził się 
w USA, ale ceni swe polskie ko-

ZOR. Frydman to jedna z naj-
starszych wsi na polskim Spiszu 
i Podtatrzu. To właśnie przez imi-
grantów z tej miejscowości zosta-
ła założona Wspólnota Frydma-
na w USA, której jednym z celów 
było wspieranie rodzinnej wsi. 

WSPÓLNA ZABAWA 
TO JEST TO!

Po zakończeniu części oficjalnej 
na wszystkich czekał wspania-
ły posiłek. Potem był oczywiście 
deser i lampka wina dla każde-

rzenie. Przez wiele lat uczył się 
w polskiej szkole w Clifton, skoń-
czył ją w ubiegłym roku. Promuje 
polskie tradycje i wartości, z cze-
go jesteśmy, jako rodzice, bardzo 
dumni“ – dodała mama Mate-
usza, Anna Wagner. ◘

Sponsorami bankietu byli: Polo-
nia Bakery w Passaic (Andrzej 
Kaczmarek), Panorama Tours 
w Wallington, NJ (Joseph Żak), 
Polsko-Słowiańska Federalna 
Unia Kredytowa (reprezentowała 
Unię Marzena Fernandes, mene-
dżer oddziału w Clifton, Marsza-
łek 2015 kontyngentu z Passaic) 
oraz Shook Funeral Home, Inc. 
w Clifton. 

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
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GREENPOINT GOTOWY 
DO PARADY PUŁASKIEGO 

Elżbieta Popławska

Balowe spotkanie poprowa-
dził Ryszard Mazur, znany 
w tej dzielnicy polonijny 
społecznik, inwokację wy-

głosił ks. proboszcz z parafii św. 
Stanisława Kostki na Greenpoin-
cie Grzegorz Markulak, ulubiony 
opiekun duchowy lokalnej Polonii. 
Zgodnie z tradycją nie zabrakło 
wspólnego odśpiewania hymnów 
Polski i USA, pod kierunkiem zna-
komitej polonijnej solistki Pauliny 
Posłuszny.
Uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnoścją przedstawiciele 
wszystkich niemal polonijnych 
lokalnych organizacji, nie tylko 
z okolic Greenpointu, ale Manhat-
tanu, New Jersey, Rockland Coun-
ty. Przybyły rodziny nominowa-
nych i wyróżnionych. Honorowym 
gościem spotkania był Wielki 
Marszałek Parady Pułaskiego Mar-
cin Luc z rodziną. W uroczystości 
wziął udział Mirosław Michalski, 
syn Grażyny Michalskiej, wraz 
żoną Christine i synem Mateo. 
Syn pani marszałek z dumą opo-
wiedział o swojej mamie, jej pracy 
dla rodziny i Polonii.
Grażyna Michalska przybyła 
do Stanów Zjednoczonych w 1969 
roku, na zaproszenie rodziny, tuż 
po ukończeniu studiów. Życie 
nowicjuszki emigrantki nie było 
łatwe, ale zdobyte wykształce-
nie w Polsce bardzo jej ułatwiło 
życiowy start w USA. Po otrzy-
maniu wizy do Stanów była już 
absolwentką polonistyki, płynnie 
również posługiwała się językami 
angielskim i rosyjskim. I jak sama 
potwierdziła w rozmowie „to był 
mój cały majątek, z którym przy-
byłam”. Szybko się okazało, jak 
wielka była jego wartość. Począt-

mym czasie podjęła pracę rzecz-
nika praw pacjenta na pełny etat 
w Bellevue Hospital Center, kilka 
przecznic od miejsca zamiesz-
kania. Rodzina się powiększyła, 
na świat przyszła dwójka synów: 
Mirosław i Andrzej. W poszukiwa-
niu lepszych szkół i bezpieczniej-
szego miejsca dla dorastających 
chłopców rodzina przeprowadziła 
się na Greenpoint. Nie było tu pro-
blemu ze szkołami i blisko było pol-
skiej parafii św. Stanisława Kostki.  
W soboty synowie uczęszczali 
do Polskiej Szkoły Dokształcającej 
im. Marii Konopnickiej, w której 
i pani Grażyna niemal natychmiast 
otrzymała propozycję pracy jako 
nauczycielki. W dość krótkim cza-
sie została zastępcą kierownika tej 
placówki, a od roku 1987 do 2005 
pełniła funkcję jej kierowniczki. 
Kiedy jednak obowiązków w sta-
łym miejscu pracy, czyli szpitalu, 
zaczęło jej przybywać, zrezygno-
wała z tego stanowiska. Nie opuści-
ła jednak szkoły, nadal w niej bywa 
i jest w stałym kontakcie z gronem 
pedagogicznym i uczniami, gdyż 
od kilku lat pełni funkcję prezesa 
Towarzystwa Oświatowego im. 
Marii Konopnickiej. Towarzystwo 
Oświatowe to organ wspierający 
szkołę, który sprawuje nad nią 
opiekę merytoryczną. Pani Graży-
na jest członkiem Instytutu Piłsud-
skiego, Fundacji Kościuszkowskiej, 
Polskiego Muzeum w Chicago, 
członkiem Zjednoczenia Polsko-
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Aleksander Luc – Junior Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2022, Marcin Luc – Wielki Marszałek Parady 
Pułaskiego 2022, Paulina Forys – Little Miss, Anabelle Renee Dybanowski – Junior Miss, Maria Mioduszewski 
– Miss Polonii Greenpointu, Grażyna Michalska – Marszałek Greenpointu 2022 

Wielcy Marszałkowie Parady Pułaskiego z ubiegłych lat z tegorocznymi (od lewej): Artur Dybanowski – Wielki 
Marszalek 2015, Marcin Luc – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2022, Aleksander Luc – Junior Wielki 
Marszałek 2022, Grażyna Michalska – Marszałek 2022, Dariusz Knapik – Wielki Marszalek 2011

Miss Polonii Greenpointu Maria Mioduszewski z  rodzicami, siostrą 
i Marszałkiem Grażyną Michalską

NA BALU W RESTAURACJI PRINCESS MANOR, POŁOŻONEJ W CENTRUM GREENPOINTU, ODBYŁA SIĘ 9 WRZEŚNIA CEREMONIA PRZEKAZANIA SZARFY 
MARSZAŁKOWSKIEJ GRAŻYNIE MICHALSKIEJ, KTÓRA POPROWADZI KONTYNGENT GREENPOINCKI NA 85. PARADZIE PUŁASKIEGO. SZARFY WRĘCZONO 

RÓWNIEŻ WYBRANYM MISS POLONII MARII MIODUSZEWSKI, JUNIOR MISS ANABELLE RENEE DYBANOWSKI I LITTLE MISS PAULINIE FORYS. 

kowo mieszkała na dolnym Man-
hattanie, w pobliżu polskiej parafii, 
poprzez którą nawiązała kontakty 
z okoliczną Polonią. Często odwie-
dzała pobliski Społeczny Ośrodek 
–gdzie w ramach wolontariatu po-

magała nowo przybyłym polskim 
emigrantom, szczególnie w tłuma-
czeniach dokumentów czy szuka-
niu pracy. Większość przybyłych 
emigrantów w tamtym okresie nie 
mówiła po angielsku. W tym sa-
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Mirosław Michalski – syn Grażyny Michalskiej – z  żoną Christine 
i synem Mateo 

Grażyna Michalska z wnukiem Mateo 

Z  kartką w  ręku Barbara Jananis, która dla Grażyny Michalskiej napisała wiersz, 
w towarzystwie uczniów pani Grażyny 

Przyszłość naszej Polonii: Anabelle Renee 
Dybanowski Junior Miss Greenpointu 2022 oraz 
Aleksander Luc – Junior Wielki Marszałek Parady 
Pułaskiego 2022 

Od lewej: Magdalena Luc, Richard Mazur, Aleksander Luc, Zofia Rębisz 
– przedstawicielka Rockland County

-Narodowego i wiceprezeską 
Kongresu Polonii Amerykańskiej 
na dolny stan NY. Jest dumną mat-
ką Polką, która wykształciła dwóch 
synów – obydwaj ukończyli studia 
i doskonale poznali rodowe korze-
nie, język polski i historię Polski. 
Jako polonijna nauczycielka pani 
Grażyna otrzymała Medal Komisji 
Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania, 
Honoris Gratia miasta Krakowa 
za współpracę między szkołami, 
Złoty Medal od Wspólnoty Polskiej 
za promowanie kultury polskiej 
oraz wyróżnienie i statuetkę im. Ja-
niny Igielskiej za zasługi dla polo-
nijnej oświaty od prezesa Centrali 
Polskich Szkół w Nowym Jorku.
Po uroczystym przekazaniu szarf 
marszałkowskich głos zabrała 
przedstawicielka młodego poko-
lenia Junior Miss Anabelle Renee 

Dybanowski, która zwróciła uwa-
gę nie tylko swoim pięknym wy-
glądem, ale znakomitą znajomo-
ścią języka polskiego. Przekazała 
pozdrowienia i wyraziła radość 
z otrzymanego wyróżnienia.
Marszałek Grażyna Michalska 
w swojej przemowie, a właściwie 
mowie dziękczynnej, nie ukrywa-
ła wzruszenia dziękując za przy-
bycie tak licznej grupy przyjaciłów 
i znajomych. Wyjątkowo radosnym 
akcentem dla pani marszałek było 
przybycie jej uczniów i ich dzieci, 
które też uczyła. Jedna z pań spe-
cjalnie na tę okoliczność napisała 
wiersz wspomnieniowy, nie dało 
się więc ukryć łez wzruszenia.
To był piękny wieczór, którego 
finałem będzie uroczysty prze-
marsz w tegorocznej, jubileuszo-
wej Paradzie Pułaskiego. Do zoba-
czenia na Piątej Alei!

CO, GDZIE, KIEDY
CZWARTEK, 15 WRZEŚNIA

GREENPOINT, NY - Centrum 
Polsko-Słowiańskie zaprasza 
na spotkanie z dr. Krzysztofem 
Langowskim, autorem książki 
pt. "O honor i sztandar, który nas 
skupia". Początek o godz. 6:30 
wiecz. Wstęp wolny. Jego książ-
ka poświęcona jest Instytutowi 
Badania Najnowszej Historii Pol-
ski Józefa Piłsudskiego w Ame-
ryce z siedzibą w Nowym Jorku, 
powołanemu w 1943 r. przez 
Wacława Jędrzejewicza, Henry-
ka Floyara-Rajchmana i Ignace-
go Matuszewskiego we współ-
pracy z polskim środowiskiem 
niepodległościowym w Stanach 
Zjednoczonych. Dr Krzysztof 
Langowski jest absolwentem 
Wydziału Historii Uniwersyte-
tu Warszawskiego, członkiem 
Rady Instytutu Piłsudskiego 
w NYC, pracownikiem Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz auto-
rem kilkudziesięciu tekstów po-
pularnonaukowych. 
CP-S, 176 Java St, Greenpoint, 
NY 11222

SOBOTA, 17 WRZEŚNIA
LINDEN, NJ - W Linden na Ray-
mond Wood Bauer Promenade 
odbędzie się 3. edycja Polish 
Heritage Day Festival 2022. 
W programie tradycyjne pol-
skie jedzenie, ogródek piwny, 
występ zespołów ludowych: Gó-
rali 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, który wraz z Armored 
Combat Sports oraz History Sla-
vic Invasion zaprezentuje słyn-
ne walki rycerskie. Poza tym, 
dzięki członkom Auto Moto Klub 
będzie można zobaczyć unika-
towe skarby polskiej motoryza-
cji. Organizatorzy zapewniają 
także wiele atrakcji dla dzieci, 
m.in.: przejażdżkę kucykami, 
zabawę z postaciami z Ulicy 
Sezamkowej, zajęcia plastyczne 
i artystyczne oraz konkursy. Nie 
zabraknie pysznego polskiego 
jedzenia i picia oraz licznych 
stoisk handlowych. Od godz. 1 
ppoł. do 9 wiecz. Wstęp wolny. 
UWAGA! W przypadku deszczu 
impreza odbędzie się w nie-
dzielę, 18 września, w tym sa-
mym miejscu i godzinach.
Raymond Wood Bauer Prome-
nade, 400 N Wood Ave, Linden, 
NJ 07036.

NIEDZIELA, 18 WRZEŚNIA
JERSEY CITY, NJ - Komitet 
Ochrony Pomnika Katyńskie-
go i Obiektów Historycznych 
zaprasza na uroczystość upa-
miętniając 83. rocznicę napaści 
Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich na Polskę. Uro-
czystość będzie miała miejsce 
przed pomnikiem Katyń 1940 
w Jersey City i rozpocznie się 
o godz. 3 ppoł. W programie: 
wspólna modlitwa, historycz-
ne odczyty, śpiew patriotyczny 
oraz złożenie kwiatów przez 
przedstawicieli organizacji po-
lonijnych.
Pomnik Katyń 1940, Exchange 
Pl., Jersey City, NJ 07302

UWAGA!
Redakcja "Nowego Dziennika" 
nie odpowiada za zmiany doty-
czące terminu i miejsca imprez 
wprowadzone przez organi-
zatorów w ostatniej chwili lub 
po oddaniu gazety do druku.
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Wyrazy głębokiego
współczucia oraz słowa

wsparcia i otuchy

idla Rodziny Bliskich

składają

Andrzej Kamiński

wraz z żoną
BożenąKamińską

Prezes
Kongresu Polonii Amerykańskiej

Dolny Nowy JorkOddział

Franka N.
Milewskiego
Śp.

Zmarł Frank N. Milewski

Frank Milewski,
były Prezydent Polish American Congress 

New York Downstate Division 
i członek Pulaski Association 

of Business & Professional Men 
zmarł w piątek, 2 września w Pensylwanii. 

Msza żałobna i pogrzeb odbędą się 
13 września o godz. 12:30 

w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Doylestown, PA.

Surdez & Perez, P.C. Steinway Street, Suite 401; Astoria, New York 11103
Prior results do not guarantee a similar outcome

Prawnik zajmujący się sprawami Prawnik zajmujący się sprawami 
uszkodzeń cielesnych i błędów medycznychuszkodzeń cielesnych i błędów medycznych

Aby uzyskać bezpłatną konsultację w języku polskim, Aby uzyskać bezpłatną konsultację w języku polskim, 
nie wahaj się zadzwonić: nie wahaj się zadzwonić: 

(347) 753-8389(347) 753-8389

MIKOŁAJ MATEUSZ MADEJ, ESQ. 
The Polish Crusader / Polski Wojownik

Surdez & Perez, P.C. przedkłada jakość ponad ilość. Jest to nasz priorytet nr 1. Surdez & Perez, P.C. przedkłada jakość ponad ilość. Jest to nasz priorytet nr 1. 
Otrzymasz indywidualną pomoc od członka zespołu Surdez & Perez, P.C. Otrzymasz indywidualną pomoc od członka zespołu Surdez & Perez, P.C. 

znającego każdy aspekt sprawy.znającego każdy aspekt sprawy.

Jesteśmy  rmą z 35-letnim doświadczeniem, zajmujemy się wypadkami losowymi: Jesteśmy  rmą z 35-letnim doświadczeniem, zajmujemy się wypadkami losowymi: 
potknięcie/upadek, poślizg/upadek; wypadkami samochodowymi; potknięcie/upadek, poślizg/upadek; wypadkami samochodowymi; 

wypadkami w pracy; na budowie; pomyłkami medycznymi; przypadkami nadużyć wypadkami w pracy; na budowie; pomyłkami medycznymi; przypadkami nadużyć 
w domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.w domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
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czona monarchini stała się bezcennym prze-
dłużeniem polityki zagranicznej kolejnych 
rządów.
Z biegiem czasu zmieniały się też relacje 
Elżbiety II z premierami – sytuacja, w któ-
rej to ona uczyła się od znacznie starszego 
i doświadczonego Churchilla, się odwróciła 
i później to kolejni szefowie rządów podczas 
cotygodniowych audiencji mogli czerpać 
z jej doświadczeń. Obecna premier Liz Truss 
jest 15. osobą pełniącą ten urząd w czasie pa-
nowania Elżbiety II – zdjęcia z wtorkowej au-
diencji na zamku Balmoral, na której królowa 
powierzyła jej utworzenie rządu, są ostatnimi, 
jakie zostały opublikowane za życia monar-
chini.
Coraz bardziej też Elżbieta II stawała się 
dla Brytyjczyków stałym punktem odnie-
sienia, osobą, która w czasie, gdy zmieniały 
się rządy, granice czy mody, jest stale. Po raz 
pierwszy można było to zauważyć przy oka-
zji obchodów 25-lecia panowania w 1977 r. 
To nie był dobry okres dla Wielkiej Brytanii, 
która zmagała się wówczas z inflacją, bezro-
bociem, strajkami, przerwami w dostawach 
energii i konfliktem w Irlandii Północnej i w tej 
sytuacji obchody Srebrnego Jubileuszu stały 
się wydarzeniem podnoszącym na duchu 
naród.
Co nie znaczy, że entuzjazm towarzyszący ko-
ronacji czy Srebrnemu Jubileuszowi trwał sta-
le. W czasie 70-letniego panowania Elżbiety II 
były też gorsze okresy. Takim była końcówka 
lat 80. i większość 90. Po części przyczyniły 
się do tego tabloidy, które zaczęły bezceremo-
nialnie wchodzić w życie rodziny królewskiej, 
po części jej członkowie, którzy sami dostar-
czali tematów tabloidom. Pomiędzy 1992 
a 1996 rokiem rozwiodła się trójka z czworga 
dzieci Elżbiety II i Filipa, w tym następca tronu 
książę Karol, którego nieudane małżeństwo 
z Dianą Spencer było szczególnie intensywnie 
śledzone.
To księżna Diana mimowolnie – bo pośmiert-
nie – wywołała największy kryzys w całym 
panowaniu Elżbiety II. W sierpniu 1997 r. roz-
wiedziona już księżna zginęła wraz ze swo-
im ówczesnym partnerem Dodim Fayedem 
w wypadku samochodowym w Paryżu. 
Brak publicznej reakcji na tragedię ze stro-
ny rodziny królewskiej mocno kontrastował 

z nieoczekiwanie emocjonalnym, zupełnie 
nietypowym dla Brytyjczyków, opłakiwaniem 
Diany i autentycznie wywołał falę gniewu. Jak 
się uważa, to ówczesny, urzędujący od kilku 
miesięcy premier Tony Blair miał nakłonić 
Elżbietę II do powrotu do Londynu i wygłosze-
nia przemówienia telewizyjnego do narodu, 

dok. s.18

CHOĆ W WIELKIEJ BRYTANII MONARCHA OD DAWNA NIE RZĄDZI, A JEDYNIE PANUJE, ZMARŁA W CZWARTEK W WIEKU 96 LAT KRÓLOWA ELŻBIETA 
II CAŁYM ŻYCIEM POKAZYWAŁA, ŻE PANOWANIE TO NIE TYLKO SPLENDORY, ALE GŁÓWNIE SŁUŻBA PUBLICZNA. PEŁNIŁA JĄ DŁUŻEJ NIŻ 

JAKIKOLWIEK BRYTYJSKI MONARCHA W HISTORII.

„Deklaruję przed wami wszystkimi, 
że całe moje życie, czy będzie ono 
długie, czy krótkie, będzie poświę-

cone służbie wam i służbie naszej wielkiej 
imperialnej rodzinie, do której wszyscy na-
leżymy” – powiedziała 21 kwietnia 1947 roku 
w przemówieniu radiowym w dniu swoich 
21. urodzin księżniczka Elżbieta. Wówczas 
nikt jeszcze nie przypuszczał, że tak szybko 
zostanie ona królową Elżbietą II, że jej życie bę-
dzie aż tak długie, ani że wspomniane przez 
nią imperium tak szybko się rozpadnie.
Gdy Elżbieta przychodziła na świat w 1926 
roku, nic nie wskazywało, że jej ojciec będzie 
kiedyś królem, a ona – następczynią tronu, 
a później królową, jednak nieoczekiwanie 
szybka abdykacja jej wuja Edwarda VII 
w 1937 r. sprawiła, że musiała się zacząć przy-
zwyczajać do myśli, że kiedyś obejmie tron.
Swoją publiczną służbę Elżbieta zaczęła jako 
14-latka, występując w nadawanej przez BBC 
audycji radiowej, która miała podtrzymywać 
na duchu dzieci ewakuowane za granicę 
z powodu wojny. Pod jej koniec zaangażowała 
się też bardziej bezpośrednio w wysiłek wo-
jenny, służąc w kobiecej Pomocniczej Służbie 
Terytorialnej, gdzie przeszła przeszkolenie 
jako kierowca ciężarówki i mechanik.
Jeszcze przed wojną, mając 13 lat, poznała 
swojego przyszłego męża, grecko-duńskiego 
księcia Filipa, który służył w brytyjskiej ma-
rynarce wojennej. Korespondowali ze sobą 
w czasie wojny, a po jej zakończeniu Filip po-
prosił Jerzego VI o rękę córki. Rodzina Elżbie-
ty początkowo była temu niechętna, ze wzglę-
du na obce pochodzenie i niewielki majątek 
Filipa, ale ostatecznie Elżbieta dopięła swego 
i Jerzy VI wyraził zgodę. Przebiegu ceremonii 
ślubnej, która odbyła się w listopadzie 1947 r. 
w opactwie westminsterskim, słuchało przez 
radio 200 mln osób na całym świecie. Rok 
po ślubie urodził się pierwszy syn Elżbiety i Fi-
lipa, książę Karol, a w roku 1950 – księżniczka 
Anna.

Bartłomiej Niedziński

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II zmarła 8 września br. w wieku 96 lat. Na tronie zasiadała przez ponad 70 lat – dłużej niż 
jakikolwiek brytyjski monarcha w historii. Następcą został Karol, jej najstarszy syn. 

ELŻBIETA II
– 70 lat panowania
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Tymczasem Jerzy VI coraz bardziej podupa-
dał na zdrowiu i 6 lutego 1952 r., gdy Elżbieta 
i Filip byli w podróży po krajach Wspólnoty 
Narodów, dotarła do nich wiadomość o jego 
śmierci. W wieku niespełna 26 lat Elżbieta 
została królową Wielkiej Brytanii, sześciu in-
nych niepodległych państw Wspólnoty Na-
rodów oraz kilkunastu kolonii i protektoratów 
na wszystkich kontynentach. Czyli – mimo 
że brytyjscy monarchowie nie rządzą, lecz 
panują – stała się wówczas najbardziej wpły-
wową kobietą na świecie.
Elżbieta była przygotowywana do roli kró-
lowej, tym niemniej objęcie przez nią tronu 
nastąpiło wcześniej, niż się spodziewano, 
i nieuniknione było to, że początkowo nieco 
brakowało jej doświadczenia. W pierwszym 
okresie jej panowania nieoceniona była po-
moc ze strony ówczesnego premiera Win-
stona Churchilla, która z czasem przerodziła 
się w swego rodzaju przyjaźń. Równie istotna 
była rola księcia Filipa, który jako członek oba-
lonej greckiej rodziny królewskiej rozumiał, 
że jeśli monarchia ma przetrwać, musi się 
dostosowywać do zmieniających się czasów 
i być bardziej otwarta. To np. Filip przeforso-

wał pomysł transmisji telewizyjnej z koronacji 
Elżbiety.
Świat tymczasem zmieniał się coraz szybciej 
i coraz szybciej rozpadało się Imperium Bry-
tyjskie. Nie było rolą Elżbiety II zatrzymywanie 
procesów, które i tak były nie do zatrzymania, 
natomiast przyczyniła się ona do tego, że daw-

ne kolonie wciąż chciały utrzymywać związ-
ki z Wielką Brytanią w ramach Wspólnoty 
Narodów, a Australia czy Kanada, gdzie cza-
sami pojawiały się tendencje republikańskie, 
ostatecznie nie zdecydowały się na zerwanie 
nieco anachronicznych więzów z dawną 
metropolią. Najpierw jako młoda, popularna 
królowa, a później jako szanowana, doświad-

„Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości Królowej, 
to moment największego smutku dla mnie i wszystkich członków 
mojej rodziny. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej 
władczyni i bardzo kochanej matki” – napisał w oświadczeniu 
nowy król Wielkiej Brytanii Karol III.

Królowa Wielkiej Brytanii z dynastii Windsorów (1952-2022 – koronowana 2 czerwca 
1953), córka króla Jerzego VI i jego małżonki Elżbiety Bowes-Lyon

Konstytucyjnie królowa jest ważnym 
elementem brytyjskiego systemu władzy, 
ale de facto jej rola jest symboliczna. 
Na zdjęciu: formalny portret królowej 
Elżbiety w roku 1959
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Wielki ekran na placu Piccadilly w Londynie informujący o śmierci królowej

Królowa Elżbieta II podczas wizyty w Szwajcarii, maj 1980

Królowa Elżbieta II przemawia w pałacu Westminster na otwarciu parlamentu 
brytyjskiego, czerwiec 2014

Książę Filip i królowa podczas wizyty w Australii, październik 2011

Książę Karol z małżonką Camillą podczas Platynowego 
Jubileuszu Elżbiety II, czerwiec 2022

Królowa na balkonie pałacu Buckingham z  synem Karolem 
i wnukiem Williamem, czerwiec 2012

Królowa z księżną Camillą i księżną Kate podczas 
obchodów Diamentowego Jubileuszu, czerwiec 2012

Rodzina królewska w czerwcu 2018 (od lewej): książę Karol, książę Andrzej, księżna Camilla, 
królowa Elżbieta II, księżna Meghan, książę Harry, książę William, księżna Kate
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Król Wielkiej Brytanii Karol III z królową-małżonką

Książę Karol – KRÓL KAROL III
73-letni król Karol III jest najstarszym monarchą, jaki kiedykolwiek wstępował na brytyjski bądź angielski 
tron. Żaden z jego poprzedników nie pełnił też funkcji następcy tronu tak długo. W przypadku nowego króla 
było to 70 lat.

Karol Filip Artur Jerzy urodził się 14 
listopada 1948 r., rok po ślubie swo-
ich rodziców – księżniczki Elżbiety 
i księcia Filipa. W związku z przed-

wczesną śmiercią swojego dziadka Jerzego VI 
jego matka została w 1952 r. królową, a Karol – 
w wieku zaledwie trzech lat – następcą tronu.
W przeciwieństwie do poprzednich następ-
ców tronu, którzy byli uczeni przez prywat-
nych korepetytorów, królowa i książę Filip 
zdecydowali, że ich najstarszy syn powinien 
pójść do szkoły. Został wysłany do szkoły z in-
ternatem Gordonstoun w Moray w Szkocji, 
gdzie nie miał żadnych ulg z racji swojego 
pochodzenia i którą opisywał jako „absolutne 
piekło”.
Wbrew królewskiej tradycji Karol po matu-
rze nie wstąpił do sił zbrojnych, lecz poszedł 
od razu na uniwersytet. W Cambridge począt-
kowo studiował archeologię i antropologię, 
ale następnie przeniósł się na historię.
W 1969 r. formalnie otrzymał tytuł księcia 
Walii, pod którym był znany przez większość 
życia. Przy tej okazji przeniósł się na semestr 
na uniwersytet w Aberystwyth, gdzie nauczył 
się mówić po walijsku. W 1970 r. stał się pierw-
szym następcą tronu, który zdobył dyplom 
uniwersytecki.
Dopiero później wstąpił do wojska – najpierw 
przeszedł przeszkolenie w RAF, a potem po-
szedł w ślady ojca, wstępując do marynarki, 
służył na niszczycielu HMS „Norfolk” i dwóch 
fregatach. Na ostatnie dziewięć miesięcy 
w marynarce książę objął dowództwo nad 
przybrzeżnym niszczycielem min HMS „Bro-
nington”.
W młodości Karol wiązał się z wieloma ko-
bietami i został swego czasu nazwany „naj-
bardziej pożądanym kawalerem na świecie”. 
Jego wielki wujek, lord Mountbatten, podobno 
doradził mu, że powinien mieć tyle roman-
sów, ile może, zanim się ustatkuje.
Książę miał 21 lat, kiedy po raz pierwszy spo-
tkał Camillę Parker Bowles (wtedy znaną jako 
Camilla Shand) na meczu polo w Windsorze. 
Jednak jego decyzja o wstąpieniu do Royal 
Navy w następnym roku zniweczyła ich roz-
wijający się związek i w 1973 roku Camilla 
wyszła za mąż za majora Andrew Parkera 
Bowlesa, przyjaciela Karola.
Swoją pierwszą żonę, lady Dianę Spencer, 
Karol po raz pierwszy spotkał w 1977 r., gdy 
ta miała 16 lat. W tym czasie 29-letni książę in-
teresował się podobno jej starszą siostrą Sarą. 
Z Dianą zaczęli się spotykać dopiero trzy lata 
później. Romans szybko się rozwinął i na po-
czątku 1981 r. zostały ogłoszone zaręczyny. 
Na pytanie podczas wywiadu telewizyjnego 
po wiadomości o ich zaręczynach, czy są „za-
kochani”, Diana odpowiedziała: „Oczywiście”, 
zaś Karol: „Cokolwiek oznacza zakochanie”. 
Diana później powiedziała, że była „absolutnie 
straumatyzowana” jego odpowiedzią.
Para pobrała się podczas wielkiej ceremonii 
w opactwie westminsterskim 29 lipca 1981 
r., którą oglądało około 750 milionów ludzi 
na całym świecie. Ich pierwszy syn William 
przyszedł na świat w czerwcu 1982 r., drugi 
– Harry, we wrześniu 1984. Karol był pierw-
szym członkiem rodziny królewskiej, który 
był obecny przy narodzinach swoich dzieci.
Jednak kłopoty w małżeństwie pary szybko 
stały się widoczne. Diana wiedziała, że Karol 
i Camilla mają romans, o czym powiedzia-
ła później w głośnym wywiadzie dla BBC 
w 1995 r.: „Było nas troje w tym małżeń-
stwie, więc było trochę tłoczno”. Przyznała 
też, że do 1986 r. była „głęboko zakochana” 
w kimś innym, a później rozpoczęła pięcio-
letni romans z majorem Jamesem Hewittem, 
który był jej instruktorem jazdy konnej, i krą-
żyły plotki, że to Hewitt był ojcem Harry’ego, 
co jednak on dementował.

Bartłomiej Niedziński

argumentując, że nastroje społeczne są takie, 
iż stawką jest przyszłość monarchii. Kryzys 
został uśmierzony, a pięć lat później, gdy Elż-
bieta II obchodziła Złoty Jubileusz, kraj znów 
ogarnęła fala monarchistycznego uniesienia.
Jakkolwiek to media śledząc na każdym 
kroku członków rodziny królewskiej – a cza-
sem wręcz wymyślając historie na ich temat 
– przyczyniły się do tego gorszego okresu, 
to również dzięki mediom, szczególnie współ-
czesnym, gdy pojawiły się nowe kanały komu-
nikacji, Brytyjczycy mogli dostrzec, że bycie 
monarchą jest służbą publiczną. A w szcze-
gólności to, że Elżbieta II pełniła ją z wyjątko-
wym zaangażowaniem. Że będąc królową 
nie zajmuje się jedynie swoimi końmi wyści-
gowymi czy psami corgi, lecz do niedawna 
co roku brała udział w setkach podróży, spo-
tkań czy okolicznościowych wydarzeń. I pod-
czas każdego z nich musiała zachowywać 
się zgodnie z wyznaczoną rolą, czyli godnie 
i uprzejmie, ale bez wyrażania nadmiernych 
emocji i własnych opinii.
Do czasu pandemii koronawirusa Elżbieta 
II, mimo zaawansowanego wieku, w nie-
znacznym tylko stopniu redukowała swoją 
publiczną aktywność. Owszem, coraz więcej 
obowiązków delegowała na księcia Karola, 
jego syna Williama i pozostałych członków ro-
dziny królewskiej, ale nadal brała udział w ok. 
300 oficjalnych wydarzeniach rocznie; np. 
w 2018 r., gdy skończyła 92 lata, było ich 282.
To zresztą nadmierne obciążenie obowiązka-
mi stało się jedną z przyczyn jej problemów 
ze zdrowiem, które pojawiły się jesienią ze-
szłego roku i przez które od tego czasu coraz 
rzadziej brała udział w wydarzeniach publicz-
nych. Choć z pewnością do pogorszenia się 
stanu zdrowia królowej przyczyniły się nowe 
problemy w rodzinie królewskiej od końca 
2019 r. Najpierw okazało się, że jej średni syn, 
książę Andrzej, jest uwikłany w znajomość 
z amerykańskim miliarderem i przestępcą 
seksualnym Jeffreyem Epsteinem, a jedna 
z jego ofiar złożyła pozew przeciw Andrzejo-
wi o wykorzystanie jej.
Niedługo później wnuk królowej, książę Har-
ry wraz ze swoją amerykańską żoną księżną 
Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiąz-
ków członków rodziny królewskiej, wyjechali 
do USA i zaczęli publicznie opowiadać, że Me-
ghan była dyskryminowana i nieakceptowa-
na w rodzinie. Na dodatek w kwietniu 2021 
– po 73 latach małżeństwa – zmarł książę Filip, 
o którym sama Elżbieta II mówiła, że jest jej 
„siłą i ostoją”.
Tym niemniej 6 lutego tego roku stała się 
pierwszą osobą w historii brytyjskiego, 
a wcześniej angielskiego tronu, która mogła 
obchodzić 70-lecie panowania i jest wysoce 
mało prawdopodobne, by w wyobrażalnej 
przyszłości którykolwiek z jej następców 
mógł się zbliżyć do tego osiągnięcia. Jest ono 
unikatowe nie tylko w skali kraju, bowiem 
tylko jeden monarcha w historii świata, bio-
rąc pod uwagę tych, których daty panowa-
nia są udokumentowane, rządził dłużej – król 
Francji Ludwik XIV.
„W naszej historii żaden monarcha nie słu-
żył temu krajowi tak długo jak ten, z pierw-
szym Platynowym Jubileuszem w historii, 
ale co ważniejsze, żaden monarcha nigdy nie 
służył mu tak dobrze. (...) Ta niezwykła kobie-
ta, która z woli Boga i zgodnie z prawem pro-
wadziła swój kraj w dobrych i złych czasach. 
Poświęciła swoje życie narodowi, ukochanej 
Wspólnocie Narodów i wyobrażeniu o tym, 
czym może i powinna być monarchia konsty-
tucyjna. (...) Żaden monarcha, dzięki swoim 
wysiłkom, poświęceniu i osiągnięciom, nie za-
sługuje lepiej na miano wielkiego. I dla mnie 
już teraz jest Elżbietą Wielką” – powiedział 
w Izbie Gmin tuż przed obchodzonym na po-
czątku czerwca Platynowym Jubileuszem ów-
czesny premier Boris Johnson. 
Z powodu problemów z poruszaniem się 
udział królowej w tych uroczystościach był 
zresztą bardzo ograniczony i na dobrą spra-
wę sprowadzał się do dwukrotnego pokaza-
nia się wraz z rodziną na balkonie pałacu Buc-
kingham. Dla większości Brytyjczyków była 
to ostatnia okazja, by zobaczyć monarchinię, 
która w ich życiu była obecna od zawsze. (PAP)

W grudniu 1992 r. ówczesny premier John 
Major ogłosił w parlamencie, że Karol i Diana 
rozstają się. Karol powiedział później, że był 
wierny Dianie do czasu, gdy małżeństwo „nie-
odwracalnie się rozpadło”. Para rozwiodła się 
w sierpniu 1996 r. Rok po rozwodzie z Karo-
lem Diana zginęła w wypadku samochodo-
wym w Paryżu wraz ze swoim partnerem 
Dodim Fayedem i kierowcą Henrim Paulem.
Karol i Camilla – która rozwiodła się z Andrew 
Parkerem Bowlesem w 1995 r. – zostali sfoto-
grafowani jako para po raz pierwszy w lon-
dyńskim hotelu Ritz w styczniu 1999 r., przy 
okazji 50. urodzin siostry Camilli, co stało się 
sygnałem, że ich długo trwający romans stał 
się „oficjalny”. Zaręczyli się w lutym 2005 r., 
a Karol podarował Camilli pierścionek zarę-
czynowy, który należał do jego matki.
Królowa i książę Filip nie uczestniczyli w ich 
cywilnym ślubie w Windsorze, ale byli na re-
ligijnym błogosławieństwie w kaplicy św. Je-
rzego w Windsorze. Po ślubie Camilla przyjęła 
tytuł księżnej Kornwalii.
W przeciwieństwie do swojej matki Karol wy-
wołał kilka kontrowersji. W 2005 r. usłysza-
no, jak Karol zapytany przez reportera BBC 
o nadchodzący ślub z Camillą, powiedział pół-
głosem: „Ci cholerni ludzie. Nie mogę znieść 
tego człowieka. On jest tak okropny, napraw-
dę”. W 2014 r. Karol wywołał dyplomatyczny 
zgrzyt, gdy porównał prezydenta Rosji Wła-
dimira Putina do Adolfa Hitlera. Podczas po-
dróży do Kanady książę powiedział Żydówce, 
która uciekła z Polski podczas II wojny świa-
towej, że na Ukrainie „Putin robi dokładnie 
to samo, co Hitler”.
Kontrowersje większego kalibru pojawiły się 
w 2021 r., gdy pojawiły się doniesienia, że jego 
fundacja przyjęła dotację od saudyjskiego biz-
nesmena w zamian za Order Imperium Bry-
tyjskiego, choć najprawdopodobniej wszystko 
to było załatwiane bez wiedzy Karola – przez 
jego prywatnego sekretarza. 
Innego rodzaju kontrowersje budziło jego 

zaangażowanie w sprawy ochrony środo-
wiska – stał się obiektem kpin, gdy przyznał 
w 1986 r., że rozmawiał z roślinami i drze-
wami. „Po prostu przychodzę i rozmawiam 
z roślinami, naprawdę – bardzo ważne, 
aby z nimi rozmawiać. One odpowiadają” 
– oświadczył. Choć tak naprawdę po raz 
pierwszy publicznie mówił o swoich oba-
wach dotyczących zanieczyszczenia i two-
rzyw sztucznych oraz ich wpływu na przy-
rodę już w 1970 r. Przed narodzinami 
księcia George’a w 2013 r. Karol powiedział, 
że perspektywa zostania dziadkiem jeszcze 
wzmocniła jego ekologiczne przekonania, 
ponieważ nie chce „przekazać coraz bar-
dziej dysfunkcyjnego świata”.
W ostatnich latach, wraz z wchodzeniem kró-
lowej w coraz bardziej zaawansowany wiek 
i w miarę jak z tego powodu stopniowo ograni-
czała ona swoją aktywność, Karol przejmował 
kolejne jej obowiązki, stając się do pewnego 
stopnia nieformalnym regentem, choć jak się 
uważa, to królowa do końca podejmowała de-
cyzje dotyczące rodziny królewskiej. W tym 
także tę dotyczące miejsca młodszego brata 
Karola, Andrzeja, który uwikłał się szkodzą-
cą reputacji monarchii aferę seksualną, oraz 
młodszego syna Karola Harry’ego, który wraz 
ze swoją amerykańską żoną Meghan postano-
wił się wycofać z rodziny. 
Pogarszające się relacje Karola z Harrym były 
w ostatnich latach w centrum uwagi. W ze-
szłym roku podczas głośnego wywiadu, któ-
ry Harry i Meghan udzielili Oprah Winfrey, 
Harry powiedział, że ojciec go zawiódł, oraz 
że przestał odbierać od niego telefony. 
Z kolei w ostatnich latach brytyjska opinia pu-
bliczna wyraźnie zaakceptowała początkowo 
nielubianą Camillę. Na kilka miesięcy przed 
śmiercią swoje ostateczne błogosławień-
stwo dała też Elżbieta II, która postanowiła, 
że po przejęciu tronu przez Karola jego żona, 
dotychczas nosząca tytuł księżnej Kornwalii, 
będzie królową-małżonką. (PAP)

WILLIAM – NOWY NASTĘPCA TRONU
Nowy następca brytyjskiego tronu książę William i jego żona księżna Kate 
będą nosić teraz tytuły księcia i księżnej Kornwalii i Cambridge.
William i Kate nosili do tej pory tytuły księcia i księżnej Cambridge, zaś tytuł 
księżnej Kornwalii miała żona dotychczasowego następcy tronu, Karola – Ca-
milla. Po śmierci królowej Elżbiety II jej najstarszy syn automatycznie przejął 
tron, przyjmując imię Karola III, z kolei jego starszy syn William został na-
stępcą tronu. (PAP)
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KULTURA

LEON FUKS
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

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

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

$

$

$

$

$

$

$

INCOME
TAX

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

KSIĘGOWYMÓWI POPOLSKU

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

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

 szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty.

 4820  5 Ave. Brooklyn, NY 11220        718.439.7070

 POPIERAJCIE SWOICH
 (718) 383-7910

 STOBIERSKI - LUCAS
 Gardenview Funeral Home, Ltd.

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

 Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

POLSKIE FILMY
NA GREENPOINT 
FILM FESTIVAL

PARKING: 211 Meserole Ave., 
Greenpoint, Brooklyn, NY 

11222
OPIS FILMU: Marlena zmaga 
się z poważnym kryzysem mał-
żeńskim, wywołanym przez al-
koholizm jej męża Zbigniewa. 
Za pośrednictwem internetu 
poznaje Senegalczyka Bruna, 
który przywraca Marlenie po-
czucie własnej wartości i ko-
biecości. Okazuje się jednak, 
że mężczyzna ma wobec niej 
nieco inne zamiary, niż stwo-
rzenie z nią związku. Film in-
spirowany jest prawdziwymi 
wydarzeniami i dotyka proble-
mu przemożnego dziś wpływu 
nowych technologii na życie 
ludzi. Film wygrał w czerwcu 
Brooklyn Film Festival.

17 WRZEŚNIA 
– POKAZY, WSTĘP WOLNY

12:00 wpoł. – „Magdalena”, film 
fabularny
2:00 ppoł. – „Babilon. Raport 
o stanie wojennym”, film fabu-
larny
4:00 ppoł. – „Chopin. Nie boję 
się ciemności”, film dokumen-
talny
5:30 ppoł. – „Marzec 1965”, film 
fabularny

18 WRZEŚNIA 
– POKAZY, WSTĘP WOLNY

12:00 wpoł. – „Maryla, tak ko-
chała”, dokument o Maryli Ro-
dowicz
2:00 ppoł. – „Krawczyk, całe 
moje życie”, dokument

FILM NOIR CINEMA, 122 
Meserole Ave., Greenpoint, 

Brooklyn, NY 11222
Moimi faworytami są filmy do-
kumentalne w tym roku. Szcze-
gólnie antywojenny „Chopin. 
Nie boję się ciemności”. Po po-
kazie filmu będą 30-minutowe 
warsztaty o pokojowym zapo-
bieganiu konfilktów.
OPIS FILMU: "Chopin. Nie boję 
się ciemności" to dokument 
splatający historie trzech wy-
bitnych pianistów, których poza 
pasją do muzyki Chopina łą-
czą trudne doświadczenia hi-
storyczne, odciskające piętno 
na życiu społeczeństw. W filmie 
mamy szansę poznać historie 
opowiedziane przez Leszka 
Możdżera, Wona Jae-Yeona 
oraz Faresa Marka Basmadjie-
go. Stajemy się też uczestnikami 
wyjątkowych koncertów, które 
bohaterowie zagrali w miej-
scach pamięci, m. in. w byłym 
nazistowskim obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Agata DrogowskaKadr z filmu dokumentalnego „Krawczyk, całe moje życie”

W tym roku polski film „Po miłość/Pour L’amour”, w reżyserii Andrzeja Mańkow-
skiego, otworzy amerykański festiwal. Pokaz planowany jest 15 września o godz. 6:30 
wiecz. Będzie to kino samochodowe; dla tych co nie mają samochodów, też będą miej-
sca siedzące. Link do biletów: https://filmfreeway.com/GreenpointFilmFestival/tic-
kets. Po filmie jest planowana rozmowa z reżyserem.
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KULTURA

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!!!

Vera Berthold (Agnieszka Sienkiewicz – druga od  lewej) poprosiła 
mecenas Arlettę Wildgruber (Ilona Chojnowska – pierwsza z  lewej) 
o przeprowadzenie rozwodu z mężem Thomasem (Paweł Małaszyński, 
pierwszy z  prawej). Bronił go  adwokat i  przyjaciel domu Marcus 
Knoser (Andrzej Andrzejewski) 

Na zakończenie spektaklu aktorzy pożegnali się z widzami (ood lewej): 
adwokatka Arlette Wildgruber (Ilona Chojnowska), Thomas Berhold 
(Paweł Małaszyński), Vera Berthold (Agnieszka Sienkiewicz) i Marcus 
Knoser (Andrzej Andrzejewski) 

TEATR KWADRAT  
ROZBAWIŁ 
POLONIĘ

Tribeca Performing Arts Center na Manhattanie zapełnił 
się w niedzielę, 11 września, Polakami. Miłośnicy teatru 
przyszli na spektakl „Małżeństwo do poprawki“, który 
zaprezentowali aktorzy warszawskiego Teatru Kwadrat. 

Ile lat facet może spędzić 
z jedną kobietą? Pięć? Dzie-
sięć? A może jednak więcej? 
Czy można wierzyć w miłość 

do grobowej deski? On i ona prze-
żywają wspólnie wzloty i upadki, 
sukcesy i porażki, chwile rado-
ści i załamania. Coraz częściej 
dochodzi do awantur. Bycie ra-
zem doprowadza do znudzenia 
i zniechęcenia. Mają siebie dość. 
On zakochany w sobie... Ona już 
go nie kocha i... chce rozwodu.
Czy można poprawić małżeń-
stwo? Okazuje się, że... moż-
na.  „Małżeństwo do poprawki“ 
to naszpikowana błyskotliwymi 
i pełnymi inteligentnego humoru 
dialogami komedia kryminalna 
autorstwa Michaela Englera. Wy-
reżyserował ją Andrzej Nejman, 
kierownik artystyczny Teatru 
Kwadrat w Warszawie. O choreo-
grafię zadbał Stefano Terrazzino. 
Sztuka podbiła stolicę Polski, 
więc dobrze się stało, że artyści 
zdecydowali się pokazać ją rów-

nież w Nowym Jorku. W sobotę, 
10 września, rodacy mieli okazję 
obejrzeć ją również w Plainville, 
w Connecticut.
W spektalu wystąpiło czworo 
wspaniałych aktorów. Paweł 
Małaszyński zagrał Thomasa 
Berholda, pisarza cieszących się 
ogromnym powodzeniem kry-
minałów, a Agnieszka Sienkie-
wicz – jego żonę Verę. Andrzej 
Andrzejewski wcielił się w rolę 
adwokata Marcusa Knosera, 
przyjaciela małżonków. Ilona 
Chojnowska zagrała adwokatkę 
Arlettę Wildgruber, którą Vera 
Berhold poprosiła o przeprowa-
dzenie rozwodu.
Spektakl z pewnością podobał 
się wszystkim. Aktorzy otrzyma-
li ogromne brawa za wspaniałą 
grę. Nie tylko bowiem rozbawi-
li widzów, ale też skłonili wielu 
do przemyślenia różnych sytu-
acji mających miejsce w ich mał-
żeństwach. 

JMS

ZD
JĘ

C
IA

: J
A

N
U

SZ
 M

. S
ZL

EC
H

TA
/N

O
W

Y
 D

ZI
EN

N
IK



24 36/2022 SOBOTA 17 WRZEŚNIA – PIĄTEK 23 WRZEŚNIA 2022

HISTORIA

„Może teraz nastąpić 
stabilizacja frontu, 
a jeśli rozpocznie 

się równocześnie i żywsza ak-
cja na Zachodzie, to przyszłość 
może się rozjaśnić” – 16 wrze-
śnia 1939 r. pisał w diariuszu Jan 
Szembek, wiceszef polskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. W tej nadziei było ziarno 
prawdy. Polskie wojska dzielnie 
walczyły nad Bzurą i pod Lwo-
wem. Ale nadzieja jest matką 
głupich. Polityczne karty były już 
rozdane.

17 WRZEŚNIA 1939
MOSKWA – 3:30 CZASU LO-

KALNEGO
W nocy z 16 na 17 września 1939 
roku polski ambasador w Mo-
skwie Wacław Grzybowski został 
wezwany do gmachu Ludowego 
Komisariatu Spraw Zagranicz-
nych. To nie mogło oznaczać nic 
dobrego. Władimir Potiomkin, 
zastępca szefa sowieckiej dyplo-
macji, odczytał Grzybowskiemu 
mrożące krew w żyłach oświad-
czenie:
„Wojna polsko-niemiecka odsło-
niła wewnętrzne bankructwo 
państwa polskiego. W ciągu dzie-
sięciu dni operacji wojskowych 
Polska straciła wszystkie swe 
zagłębia przemysłowe i ośrodki 
kulturalne. Warszawa jako sto-
lica Polski już nie istnieje. Rząd 
polski załamał się i nie okazuje 
oznak życia. Oznacza to, że pań-
stwo polskie i jego rząd faktycz-
nie przestały istnieć, tym samym 
traktaty zawarte przez ZSRR 

17 WRZEŚNIA 1939 ROKU PRZYPADAŁA NIEDZIELA. GDY DZIEŃ SIĘ ZACZYNAŁ, WOJSKA SOWIECKIE – BEZ WYPOWIEDZENIA WOJNY – NA CAŁEJ 
LINII PRZEKRACZAŁY GRANICĘ Z POLSKĄ. GDY DZIEŃ SIĘ KOŃCZYŁ, POLSKI RZĄD W PANICE UCIEKAŁ DO RUMUNII. BYŁ TO DZIEŃ KLĘSKI.

Michał Przeperski

17 września 1939 
DZIEŃ KLĘSKI
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IAi Polskę straciły swą moc. (…) 
Rząd radziecki nie może pozo-
stać obojętny, gdy bracia jednej 
krwi, Ukraińcy i Białorusini, za-
mieszkujący terytorium polskie, 
pozostawieni swojemu losowi, 
zostali pozbawieni obrony. Bio-
rąc pod uwagę tę sytuację, rząd 
radziecki polecił dowództwu Ar-
mii Czerwonej wydanie rozkazu 
przekroczenia granicy w celu 
wzięcia w opiekę życia i mienia 
ludności zachodniej Ukrainy 
i Białorusi. Jednocześnie rząd 
radziecki ma zamiar dołożyć 
wszelkich starań, aby wyzwolić 
naród polski od nieszczęść woj-
ny, w które wepchnęli go szaleń-
czy przywódcy, i pozwolić mu 
na spokojne życie”.
Grzybowski był zapewne jed-
nym z najgorszych dyplomatów, 
jakich miała II RP, ale w drama-
tycznej chwili zachował godność 
i zimną krew. Kategorycznie za-
protestował przeciwko wierut-
nym kłamstwom sowieckim. Ka-
tegorycznie odmówił przyjęcia 
noty.
Co właściwie stało się w środku 
nocy z 16 na 17 września? Wy-
pełniony został tajny protokół 
niemiecko-sowieckiego paktu 
Ribbentrop–Mołotow, zawarty 
w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. 
Wojska sowieckie bez wypo-
wiedzenia wojny na całej linii 
przekroczyły granicę z Polską. 
Oznaczało to jawne pogwałce-
nie paktu o nieagresji, zawartego 
przez Moskwę i Warszawę w le-
cie 1932 r. Twierdzenia sowiec-
kich dyplomatów, jakoby polski 

rząd nie istniał, a polskie wojska 
nie walczyły, były oszczerstwem 
i oczywistym kłamstwem.

RANEK I POPOŁUDNIE 17 
WRZEŚNIA 1939

„PRZEDMOŚCIE RUMUŃSKIE”
17 września 1939 roku rano Jan 
Szembek znajdował się, wraz 
z innymi najwyższymi dostojni-
kami, na tzw. przedmościu ru-
muńskim, w pobliżu miejscowo-
ści Kuty. Tak opisał w diariuszu 
poranek tego dnia:
„Między 5 a 6 rano zbudzono 
Zembrzuskiego [sekretarza mi-
nistra Szembeka] i wezwano 
go do Gminy. Po trzech kwadran-
sach wrócił ze straszną wiado-
mością, że wojska sowieckie 
przekroczyły na całej długości 
granicę polską i idą na Zachód. 
Kazałem natychmiast zawiado-
mić o powyższym dyr. Drymme-
ra [jeden z najbliższych współ-
pracowników Józefa Becka], 
amb. Lipskiego [ambasador Pol-
ski w Berlinie] i dyr. Potockiego 
[wicedyrektor departamentu 
politycznego MSZ]. Po czym po-
jechałem z nim do Gminy, gdzie 
mi min. Schaetzel [przedstawi-
ciel Naczelnego Wodza przy 
ministrze Becku] wiadomość 
tą w pełni potwierdził. Amb. Lip-
ski, dyr. Potocki (…) byli zdania, 
by nie zrywać natychmiast z So-
wietami, a raczej zacząć z nimi 
rokować, choćby robiąc pewne 
ofiary terytorialne. Osobiście tej 
opinii nie podzielałem”.
Nerwowe wyczekiwanie 
na skrawku wolnej polskiej ziemi 

trwały przez cały dzień. Prowa-
dzono ciągłe rozmowy. Począt-
kowo najwyższe polskie władze 
były gotowe podjąć decyzję 
o walce wszystkimi siłami z obo-
ma agresorami. Z czasem jednak 
uznano taki plan za szaleństwo. 
Zwyciężył pogląd o niemożliwo-
ści stawienia skutecznego opo-
ru. „To nie wojna, to katastrofa” 
– miał powiedzieć Józef Lipski. 
Przygnębieni i załamani polscy 
dostojnicy szybko zrozumieli, 
jak prawdziwe były słowa Lip-
skiego. Kroki polityczne władz 
ograniczyły się do protestu sy-
gnowanego przez premiera Fe-
licjana Sławoja-Składkowskiego 
oraz do instrukcji dla polskich 
dyplomatów wydanej przez Jó-
zefa Becka. Nie doszło jednak 
do oficjalnego wypowiedzenia 
wojny Związkowi Sowieckiemu. 
We wrześniu 1939 r. wydawało 
się to nie mieć większego zna-
czenia, ale przyszłość pokazała, 
że był to poważny błąd politycz-
ny.
Obecny na przedmościu ru-
muńskim marszałek Edward 
Rydz-Śmigły drogą radiową na-
dał swój ostatni rozkaz na ziemi 
polskiej: „Nakazuję ogólne wy-
cofanie się na Rumunię i Węgry 
najkrótszymi drogami. Z bolsze-
wikami nie walczyć, chyba w ra-
zie natarcia z ich strony albo 
próby rozbrojenia oddziałów (…) 

Miasta, do których podejdą bol-
szewicy powinny z nimi pertrak-
tować w sprawie wyjścia garni-
zonów do Węgier lub Rumunii”. 
Rozkaz Rydza-Śmigłego faktycz-
nie sparaliżował efektywny opór 
przeciwko wkraczającym od-
działom Armii Czerwonej.

WIECZÓR 17 WRZEŚNIA 1939
„PRZEDMOŚCIE RUMUŃSKIE” 
Kuty i całe przedmoście rumuń-
skie zostało zagrożone przez 
szybko prące naprzód czołgi so-
wieckie. Polacy stanęli przed wy-
borem: walczyć do końca albo 
przekroczyć granicę polsko-ru-
muńską na rzece Czeremosz.
Tak sytuację opisywał minister 
Józef Beck: „W czasie kolacji [17 
września], około godziny 20:15, 
Premier zatelefonował komu-
nikując, że wojska sowieckie 
pancerne i kawaleria znajdują 
się w odległości nie więcej 30 
km od Kut, wobec czego w cią-
gu paru godzin grozi ostateczne 
odcięcie od granicy rumuńskiej. 
Na moje pytanie, jakimi środka-
mi rozporządzamy dla zatrzy-
mania marszu wojsk sowieckich, 
otrzymałem odpowiedź, że żad-
nymi poza eskortą Prezyden-
ta, która według słów generała 
Schally składa się z 12 żandar-
mów obecnych w Kutach i około 
40 żołnierzy oddziału zamko-
wego z niewiadomym miejscem 

Żołnierze Armii Czerwonej wkraczają do Polski 17 września 1939 roku

Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej 20 września 1939 roku na wschód od Brześcia
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PSYCHIATRA
DAVID BROŻYNA, M.D.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie

LECZENIE
� ADHD
� DEPRESJI � LĘKÓW
� NERWIC � UZALEŻNIEŃ

EKSPERTYZY SĄDOWE
tel: 201-939-5500
85 Orient Way, 1 Piętro

Rutheford, NJ 07070
MÓWIMY PO POLSKU

www.DavidBrozynaMD.com

SAMOCHODY AMERYKAŃSKIE I ZAGRANICZNE

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

Tony’s Mufflers
Ogólna mechanika samochodowa

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

• Spawanie

postoju. Premier, powołując się 
na Naczelnego Wodza, żądał na-
tychmiastowego przejścia grani-
cy rumuńskiej przez Prezydenta 
i Rząd”.
Tak się rzeczywiście stało –wła-
dze polskie w pośpiechu prze-
kroczyły granicę. 
Ostatnie chwile na ojczystej zie-
mi tak opisał wspomniany wcze-
śniej Jan Szembek: „Do granicy 
rumuńskiej przez most na Cze-
remoszu mieliśmy niecałe dwa 
kilometry (…) droga była zap-
chana nieprzebraną ilością sa-
mochodów: licząc na oko, było 
ich niewątpliwie wyżej tysiąca. 
Mieszanina wozów rządowych, 
dyplomatycznych, prywatnych 
oraz samochodów ciężarowych 
zalegała i zatarasowywała wą-
ską drogę. Policja nie była w sta-
nie utrzymać porządku. Mimo 
okazywanej mi wielkiej uprzej-
mości, ciągłe zatory uniemożli-
wiały posuwanie się naprzód (…) 
przy wstępie na most graniczny 
oświadczono nam, ze strony na-
szych organów policji, iż Rumuni 
zamknęli szlabany i do rana nie 
będą nikogo przepuszczali. (…) 
Przeszliśmy piechotą przez most 
i przekonaliśmy się, że przejazd 
do Rumunii jest wolny, i że Ru-
muni dość szybko samochody 
przepuszczają. Po godzinie 9-ej 
wieczór pożegnaliśmy się z gra-
nicą Polski”.

W ten sposób w Rumunii zna-
lazł się wiceszef polskiego MSZ. 
Jego śladem postąpili wszyscy 
najwyżsi dostojnicy państwowi: 
wódz naczelny, prezydent, pre-
mier i ministrowie. W walczącej 
z dwoma okupantami Polsce nie 
pozostali już żadni członkowie 
najwyższych władz. Dlaczego 
polskie władze zdecydowały się 
na taki krok? „Trzeba utrzymać 
nasze miejsce w ramach koalicji 
– miejsce partnera, a nie obiektu, 
i zerwać z tą nieszczęsną polską 
tradycją zaczynania za każdym 
razem wszystkiego od nowa” – 
argumentował Józef Beck. Jego 
trzeźwa i logiczna argumentacja 
nie mogła zmienić tego, że wie-
lu Polaków uznało ewakuację 
do Rumunii za ucieczkę z wal-
czącego kraju.

EUROPA PATRZY
Jak komentowano klęskę II RP 
na salonach europejskiej dyplo-
macji? 
Szef włoskiego MSZ Galeazzo 

Defilada kawalerii sowieckiej po kapitulacji Lwowa 22 września 1939

Ciano pisał w swoim dzienniku: 
„Dzisiejszej nocy Rosjanie wtar-
gnęli do Polski. Pod pretekstem 
zapobieżenia chaosowi na gra-
nicach bolszewicy przekroczyli 
je. Polacy stawili sporadyczny 
opór, ale cóż mają teraz zrobić? 
Duce skomentował to wyda-
rzenie jako dalsze pogorszenie 
pozycji demokracji. Nie wierzy, 
aby Francja i Anglia, choć złą-
czone sojuszniczymi więzami, 
wypowiedziały wojnę Sowietom. 
Duce nie wierzy też, żeby Niem-
cy chciały najechać Rumunię. 
Ograniczą się do narzucenia 
jej zależności ekonomicznej. Ja 
za to pamiętam, że podczas roz-
mów w Berghofie Hitler wielo-
krotnie powtarzał, że Król Karol 
powinien drogo zapłacić za za-
mordowanie Codreanu, który 
po matce miał niemiecką krew. 
Nie zdziwiłbym się, gdyby dziś 
zechciał wyrównać te rachunki”. 
Ciano wiedział, że nota sowiecka 
jest pełna kłamstw. Przeczuwał 
też, że Rumunia bała się napa-
ści ze strony III Rzeszy. Miał ra-
cję. Bukareszt okazał się podat-
ny na naciski ze strony Berlina. 
W konsekwencji tego znaczne 
grono polskich dostojników zo-
stało internowane na terenie 
Rumunii, wbrew pierwotnym 
ustaleniom.
Josef Goebbels, naczelny kłam-
ca hitlerowskiej propagandy, 

zapisywał w swoim dzienniku: 
„Rząd polski ucieka do Rumunii. 
Wrażenie, jakie wywarło na ca-
łym świecie rosyjskie posunięcie 
przeciw Polsce, jest doprawdy 
piorunujące. (…) Rosjanie ma-
szerują. Zajęli już duży kawał 
wschodniej Polski, nie napoty-
kając żadnego oporu. Wydaje-
my z nimi wspólną deklarację, 
że nie chcemy sobie nawzajem 
wyrządzić żadnej krzywdy. Cały 
przebieg [wydarzeń] oddziału-
je na naszych wrogów, przede 
wszystkim w Londynie, szoku-
jąco”.
Rzeczywiście, świat był wstrzą-
śnięty inwazją sowiecką na Pol-
skę. Ale los Rzeczypospolitej był 
przesądzony już wcześniej. 12 
września w Abbeville Francuzi 
i Brytyjczycy wspólnie stwier-
dzili, że ofensywa przeciwko III 
Rzeszy na froncie zachodnim nie 
będzie kontynuowana. Czwarty 
rozbiór Polski był nie do uniknię-
cia.

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

przeszkód z patyków i bawić się 
z dzieckiem w omijanie go.
Wspieraj aktywności fizyczne star-
szego dziecka i zachęcaj go do nich. 
Dla młodzieży atrakcyjne mogą być 
zajęcia w klubach fitness, ścianka 
wspinaczkowa lub gry zespoło-
we. Podążaj za zainteresowaniami 
dziecka.
Namawiaj dziecko do  regular-
nego uczestniczenia w  dodatko-
wych zajęciach sportowych. Mogą 
to być zawody sportowe, olimpiady 
szkolne, zajęcia na basenie itp.
Pokazuj, że  sport jest przyjem-
nością i  zabawą. To nie będzie 
trudne, ponieważ podczas wysiłku 
fizycznego w organizmie człowie-
ka wytwarzane są endorfiny, które 
powodują doskonały nastrój. Są na-
zywane hormonem szczęścia.
Ciesz się nawet z  najmniejszych 
osiągnięć ruchowych czy  spor-
towych dziecka. W ten sposób 
pokażesz mu, że dzięki aktywno-
ści fizycznej może mieć powody 
do dumy z siebie i być podziwiane 
przez innych.
Opowiadaj dziecku o  znaczeniu 
ruchu dla zdrowia. Tylko nie wpa-
daj w ton mentorski! Pokazuj zalety 
aktywności fizycznej w formie cie-
kawych opowieści, np. o ludziach, 
którym ruch pomógł, o sportowcach.

ILE RUCHU
Brak ćwiczeń ruchowych, ale i ich 
nadmiar powodujący przeciąże-
nie, są dla organizmu niekorzyst-
ne. Optymalna dawka aktywno-

Aktywność dzieci jest 
ważnym warunkiem 
prawidłowego przebiegu 
procesów rozwojowych. 

Zmniejsza też ryzyko wystąpienia 
wielu schorzeń w wieku dorosłym. 
Dlatego warto zachęcać dzieci 
do ruchu.

ZALETY RUCHU
Ruch:
▸ rozwija umiejętności ruchowe, 
zdolności motoryczne, uczy właści-
wej postawy
▸ pomaga w hartowaniu ciała i na-
bieraniu odporności
▸ kształtuje i usprawnia wszystkie 
układy dziecka, zwłaszcza: rucho-
wy, krążenia, oddechowy, nerwo-
wy, wegetatywny i dokrewny
▸ pobudza dojrzewanie ośrodków 
ruchowych w mózgu, przez co po-
prawia szybkość przewodzenia 
bodźców nerwowych, koordynację 
ruchów oraz ekonomikę pracy
▸ pomaga w likwidacji lub zała-
godzeniu odchyleń rozwojowych 
▸ w przypadkach, w których jest 
to możliwe
▸ zapobiega wielu zaburzeniom 
rozwojowym i chorobom (np. oty-
łości, zaburzeniom układu ruchu, 
osteoporozie, miażdżycy, mózgo-
wemu porażeniu dziecięcemu, ast-
mie oskrzelowej) oraz jest częścią 
ich leczenia
▸ korzystnie wpływa na samo-
poczucie, ułatwia radzenie sobie 
ze stresem, wspomaga leczenie 
oznak depresji, jeśli takie się poja-
wiają
▸ poprawia sprawność umysło-
wą, np. szybkość podejmowania 
decyzji, umiejętność planowania, 
pamięć krótko- i długotrwałą, sku-
pienie, podzielność uwagi
▸ zmniejsza poczucie niepokoju, 
poprawia jakość snu
▸ rozwija odpowiedzialność, pew-
ność siebie i poczucie własnej war-
tości, pobudza empatię, kreatyw-
ność i zdolności społeczne.

SPOSOBY NA ZACHĘCANIE 
DO ĆWICZEŃ

Bądź wzorem. Nie uda Ci się prze-
konać dziecka do ruchu, jeśli sam 
nie będziesz aktywny fizycznie.
Spędzaj czas z  dzieckiem ak-
tywnie. Masz wiele możliwości. 
Z młodszym dzieckiem odwiedzaj 
place zabaw i boiska przeznaczo-
ne do różnych gier zespołowych. 
Chodźcie na spacery do parku 
i lasu, na rower, na rolki. Wymy-
ślaj zabawy. Możesz np. ułożyć tor 
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Zachęć dziecko do aktywności
RUCH JEST KLUCZEM DO ZDROWIA. SPRAW, BY TWOJE DZIECKO POKOCHAŁO AKTYWNOŚĆ OD NAJMŁODSZYCH LAT.

Bieganie to forma ruchu polecana i dzieciom, i rodzicom

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

ści fizycznej u dzieci i młodzieży 
to taka, która zaspokaja potrzeby 
ruchowe i stymuluje rozwój orga-
nizmu. Jak to dawka? American 
College of Sports Medicine zaleca 

dzieciom i młodzieży 60 minut lub 
więcej umiarkowanego do inten-
sywnego ruchu dziennie. Mowa 
o ogólnie zdrowych 5-18-latkach 
lub (według innych organizacji) 
6-17-latkach.
 
Umiarkowane formy ruchu
Spalanie kalorii jest od 3 do 6 razy 
wyższe niż podczas siedzenia. 
To np.:
▸ szybki spacer
▸ taniec
▸ gry i sporty bez współzawod-

nictwa (rekreacyjna gra w piłkę, 
siatkówkę)

▸ spokojna jazda na rowerze
▸ wolne pływanie
▸ tenis stołowy, tenis ziemny 

(debel).

Intensywne formy ruchu
Spalanie kalorii jest 6-krotnie 
większe niż podczas siedzenia. 
Powodują zwiększenie liczby od-
dechów i wzrost uderzeń serca. 
To np.:
▸ bieganie
▸ bardzo szybki marsz
▸ aerobic
▸ szybka jazda na rowerze
▸ gry sportowe o charakterze 

współzawodnictwa (piłka noż-
na, siatkówka itp.)

▸ tenis ziemny (singiel)
▸ jazda na nartach.

Pacjent.gov.pl
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TURYSTYKA

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

Oto lista miejsc, które 
warto odwiedzić jesie-
nią.

San Diego 
W San Diego przez cały rok pa-
nuje słoneczny i łagodny klimat, 
więc wiele drzew nie zrzuca li-
ści jesienią. Jest to świetne miej-
sce dla rodzin podróżujących 
z dziećmi. W październiku od-
bywa się tutaj coroczna impreza 
Free Kids San Diego, podczas któ-
rej dzieci otrzymują bezpłatny 
wstęp do różnych muzeów, par-
ków rozrywki, wycieczek i atrak-
cji w całym mieście. Jeśli chcesz 
zobaczyć kolory jesieni, wybierz 
się na wycieczkę do Parku Stano-
wego Cuyamaca Rancho, Volcan 
Mountain Wilderness Preserve, 
Mount Laguna lub Palomar Mo-
untain State Park.

Napa Valley
Jesień w Napa Valley to ekscy-
tująca pora roku do odwiedze-
nia, ponieważ sezon zbiorów 
winogron przynosi mnóstwo 
unikalnych doświadczeń. Jest 
to najbardziej pracowity okres, 
ale także obfituje on w różne 

imprezy towarzyszące zbiorom. 
Warto przyjechać i wziąć udział 
w Great Grape Stomp – „Wielkim 
Deptaniu Winogron”, degustacji 
wina i różnych imprezach do-
żynkowych.

Lake Michigan
Jezioro Michigan jest jednym 
z pięciu Wielkich Jezior w USA. 
Jezioro rozciąga się z północy 
na południe, granicząc ze stana-
mi Illinois, Wisconsin, Indiana i, 
jak sama nazwa wskazuje, Michi-
gan. Aby zobaczyć jesienne ko-
lory, wybierz się na drogę M-22. 
Jest to 116-milowa trasa biegnąca 
wzdłuż linii brzegowej jeziora Mi-
chigan wzdłuż półwyspu Leela-
nau.

Nowy Jork 
Jesień może być najlepszym cza-
sem na odwiedzenie Nowego 
Jorku. Zaplanujmy sobie w nim 
weekend, by pooglądać spekta-

kularne widoki, a także wziąć 
udział w wielu ekscytujących 
wydarzeniach. W całym Wielkim 
Jabłku jest wiele powodów do ra-
dości – od spacerów po Central 
Parku na Manhattanie po pysz-
ne jedzenie w każdej z dzielnic 
miasta. O wydarzeniach kultu-
ralnych w Nowym Jorku zawsze 
informujemy z wyprzedzeniem 
w naszym comiesięcznym Notat-
niku Kulturalnym.

Park Narodowy Yellowstone
Jesień to jeden z najlepszych 
okresów do odwiedzenia Parku 
Narodowego Yellowstone. W tym 
czasie powietrze jest przyjemnie 
rześkie, a malownicze krajobra-
zy przekształcają się w morze 
jesiennych odcieni. Co najlepsze, 
masy letnich turystów wróciły 
do domów, więc można spokojnie 
zwiedzać to cudowne miejsce. 
Jesień to również świetny czas 
na obserwowanie dzikich zwie-
rząt, ponieważ są one znacznie 
bardziej aktywne. W tym czasie 
łosie rozpoczynają sezon lęgowy, 
niedźwiedzie przygotowują się 
do hibernacji, a bizony migrują 
na swoje zimowe żerowiska.

Lake Champlain
Jezioro Champlain daje ci miej-
sce w pierwszym rzędzie do oglą-
dania słynnych na cały świat 
jesiennych liści w Nowej Anglii. 
Począwszy od połowy września 
do października lasy otaczające 
jezioro przebarwiają się, tworząc 
piękny widok dla wszystkich. 
Oprócz zapierającej dech w pier-
siach scenerii jest tu wiele moż-
liwości korzystania z uroków na-
tury. Możesz udać się na piesze 
wycieczki, przejażdżki łodzią, 
targi rolnicze i itp.

Mount Mansfield
Mount Mansfield to najwyższa 
góra w Vermont, której szczyt 
znajduje się na wysokości 4395 
stóp nad poziomem morza. Góra 
oferuje jedne z najbardziej ma-
lowniczych wędrówek w USA. 
Ze szlaków można podziwiać le-
gendarne lasy i naturalne piękno 
miasta Stowe.

Park Narodowy Yosemite
Yosemite to malowniczy park na-
rodowy znajdujący się w północ-
nej Kalifornii. Przyciąga turystów 
przez cały rok z powodu pięk-
nych wodospadów, gigantycz-

nych sekwoi, obfitej fauny i flory 
oraz inspirujących klifów. Yose-
mite oferuje zupełnie inne do-
świadczenia wizualne jesienią. 
Kolory liści są tu naprawdę osza-
łamiające, chociaż wiele drzew 

jest wiecznie zielonych. Jednym 
z najlepszych sposobów na do-
świadczenie zapierającej dech 
w piersiach scenerii jest spacer.

OPR. R

Napa Valley to znana na całym świecie kraina winnic i kalifornijskiego wina

Góra Mansfeld to jedno z trzech miejsc w stanie Vermont, gdzie 
prawdziwa alpejska tundra przetrwała z epoki lodowcowej

W TYM ROKU DZIEŃ ROZPOCZĘCIA JESIENI KALENDARZOWEJ I ASTRONOMICZNEJ PRZYPADA NA TĘ SAMĄ DATĘ – 23 WRZEŚNIA. A ŻE NADAL 
MOŻEMY CIESZYĆ SIĘ PIĘKNĄ POGODĄ, WARTO ZAPLANOWAĆ JESIENNY URLOP. 

NAJLEPSZY URLOP JESIENIĄ W USA
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OGŁOSZENIA DROBNE

W dniu publikacji w gazecie ogłoszenia umieszczone są na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

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

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

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

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

Elżbieta Popławska
Tel. (347) 341-2217

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

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

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

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

SPRZEDAM HOTEL
WOJ. PODKARPACKIE, OKOLICE JAROSŁAWIA

Doskonała inwestycja: 
820 m2, działka budowlana ma powierzchnię 28 arów. 

Dwupiętrowy hotel posiada duży parking oraz 3 miejsca garażowe, 
mieszkanie dla właściciela oraz magiel elektryczny. 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:
tel. 01148 501 746 225 e-mail: ellenn@onet.eu

Potrzebna dziewczyna z miłą apa-
rycją do pracy w biurze w Walling-

ton, NJ.                  
Język angielski obowiązkowy, tel. 
973-801-4766, email grace@cho-
iceagencyins.com, proszę wysłać 
resume.

ELECTRICIAN WANTED WITH 
3 YEARS MINIMUN 

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

EXPERIENCE ELECTRICIAN 
NEEDED. 

PLEASE CALL 917-807-2523.

Experienced plumbing mechanic 

Hair salon in Manhattan 
Soho area. Looking for a 

female barber/hairdresser.
Must have licenses. 

Call this number 
(917) 604-4949.

wanted. Must be able to communica-
te with the general public in a cour-
teous and professional manner. Must 
be neat, presentable and a good com-
municator, must speak good English. 
A valid driver's license is a plus. Most 
of our work is in New York Manhattan 
and the five boroughs. Please email 
resume to SylviaW@enobrac.com 
or Call 212-949-6606. The following 
requirements are necessary: Mini-
mum 7 years of plumbing experien-
ce for Mechanic // Minimum 3 years 
of plumbing experience for Helpers, 
Experience working with hand tools 
and power tools, must be eligible 
to work in the United States and pro-
vide documentation, OSHA SST 40 
hours, F60/ G60, SST4 hour scaffold, 
Driver’s License/ Clean driving re-
cord Must be able to work overtime 
hours.

PLASTIC INJECTION MOLD MA-
CHINE SHOP IN RAHWAY, NEW 

JERSEY.
Poszukuje pracowników na po-
zycję inspektora kontroli jakości 

z doświadczeniem.
Kandydaci bez doświadczenia, 
ale z dobrym przygotowaniem 
matematycznymz umiejętnością 
obsługi komputera jest możliwość 
przyuczenia. Znajomość rysunków 
technicznych jest pomocna, ale nie-
wymagana. Oferujemy konkurencyj-
ne wynagrodzenie, medyczne ubez-
pieczenie i 401K plan.
Proszę dzwonić w godzinach 8am-
-4pm pod  nr  732-381-1411, ask for 
Janusz.

Potrzebny mężczyzna do sprząta-
nia budynku na Manhattanie, 416 

W 13th Street. 
Wymagany legalny pobyt, angielski 
niekonieczny. 
Proszę dzwonić od  poniedziałku 
do  piątku pomiędzy 10am–5pm 
pod nr 212-989 7930.

WOOD FURNITURE MAKERS & 
CABINETMAKERS WANTED:                                               

We are a 102-year-old, established 
company searching for furniture 
makers that are experienced using 

professional woodworking machines. 
These furniture makers are expec-
ted to produce very high-end fine 
furniture and cabinetry. We are se-
arching for highly skilled individuals 
who wish to grow long-term with our 
company. There is also a possibility 
for partnership or partial ownership 
for the right individuals. ONLY EXPE-
RIENCED WOODWORKERS WILL BE 
ACCEPTED. Our company primarily 
cuts hardwood logs into wood bo-
ards. We are searching for individu-
als who can convert this raw wood 
into custom wall art or custom wood 
show pieces, furniture, and cabinets. 
Having a portfolio of pictures would 
be preferred. We have a shop and 
work available. We are looking to add 
a few people, who will work together. 
We require additional woodworkers 
and have employees from 30 to 40 
years. If interested, please contact 
Ken at (201) 407-898.

Dwurodzinny dom na  sprzedaż, 
Oakwood, Staten Island, NY 10306  
(ewentualnie 3-rodzinny) .          W po-

bliżu wszystkich szkół, transportu 
i sklepów. W pełni wykończona piw-
nica z jadalnią w kuchni, 4 sypialnie, 
2 pełne łazienki, jedna 1/2 łazien-
ki, okna Andersona, duża piwnica 
na wino, dużo miejsca do przechowy-
wania. Garaż z regałami do przecho-
wywania , wiata, basen podziemny 
z wbudowanym systemem próżnio-
wym. Centralna klimatyzacja, drew-
niane podłogi, odnowiona kuchnia. 
Do wynajęcia ma 1 sypialnię, łazien-
kę, kuchnię, jadalnię. Cena $.1 310 
000,00. Bez pośredników. Zostaw 
wiadomość Bobby 646-498-3190. 

BUSINESS FOR SALE
We are a102-year-old company with 
$14+ million worth of raw material 
assets producing over $100 million 
of custom manufactured products. 
We are searching for an individual 
or group to purchase the company 
and handle day-to-day operations, as 
owner wishes to semi-retire. Owner 
wishes to stay on as consultant. 
If interested, please contact Ken at 
(201) 407-898.
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ROZRYWKA

UŚMIECHNIJ SIĘ
Co jest gorsze: choroba Parkinso-
na czy Alzheimera?
- Właściwie to wszystko jedno, 
czy się wyleje piwo czy zapomni, 
gdzie postawiło...

Kiedy byłem młodszy nienawidzi-
łem chodzić na luby. Wydawało mi 
się, że wszystkie ciotki i podstarza-
łe krewne przychodzą do mnie, 
trącają mnie w żebra, mówiąc 
"Teraz twoja kolej". Brrr!!! Przestały, 
kiedy zacząłem robić im to samo 
na pogrzebach...

Podchodzi kulturysta na plaży nu-
dystów do kobiety, napina mięśnie 
i mówi do niej z nieukrywaną sa-
tysfakcją:
- Co? Bomba? No nie?!
Ona na to:
- Tak, tylko co mały lont do tej bomby...

Do baru wchodzi facet i zamawia 
setkę. Z kieszeni wyciąga napar-
stek, odlewa do niego trochę, 
z drugiej kieszeni wyciąga ma-
łego, kilkunastocentymetrowego 
ludzika, stawia go na barze i daje 
mu naparstek. Barman na to pa-
trzy ze zdziwieniem:
- Panie, skąd pan takiego krasna-
la wytrzasnął?
- Wie pan, byliśmy razem w Afry-
ce... Idziemy tam przez las i widzi-
my, jak tubylcy tańczą dookoła 
ogniska, a w środku taki w pió-
ropuszu wywija grzechotkami. 
I jak ty mu Wacuś wtedy powie-
działeś? Że on jest dupa, a nie 
czarownik?

Baran (21.03-19.04)
Postaraj się o więcej cierpliwości, szczególnie dla innych ludzi. W tym tygodniu 
ktoś, kto dotychczas był grzeczny i miły, może pokazać swoje prawdziwe oblicze. 
Nie obawiaj się zakończyć znajomości, które zabierają ci zbyt dużo czasu i ener-
gii. Nowi ludzie i nowe emocje szybko zapełnią wolną przestrzeń w twoim życiu. 
W miłości twoje własne potrzeby będą mniej ważne niż to, czego pragnie bliska 
osoba. W weekend zmiana aury. 

Byk (20.04-20.05)
Pochłoną cię obowiązki i zawodowe sprawy. Nie narzekaj, bo potem czeka cię 
więcej towarzyskich spotkań i związanych z nimi zabawnych sytuacji. Twoim 
wrogiem są jednak plotki. Pilnuj swoich sekretów, bo ktoś może wykorzystać 
twoje wiadomości do swoich celów. Postaraj się przed weekendem uporządko-
wać zaległe rodzinne sprawy.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Planety nie sprzyjają w tym tygodniu braniu na siebie dodatkowych prac czy też 
odpowiedzialności za innych. Nawet najszybszy Bliźniak potrzebuje regeneracji 
i chwili świętego spokoju. Ukryj się przed narzekającymi współpracownikami 
i krewnymi, a zachowasz dobry humor i z nikim się nie pokłócisz.

Rak (22.06-22.07)
Raki będą bardzo wrażliwe w kontaktach z ludźmi. Byle słowo czy gest będzie 
w stanie cię wzruszyć, albo bardzo oburzyć. Potrzebujesz więcej spokoju i od-
poczynku. Jednak pewne sporne sprawy trzeba będzie w tym tygodniu wyja-
śnić. Zrób to delikatnie, a w twoim otoczeniu zapanuje spokój i zgoda. W miło-
ści możesz być zazdrosny o każdy gest czy nową osobę w otoczeniu partnera, 
ale nie będzie o co się martwić

Lew (23.07-22.08)
Można na ciebie liczyć. Twój optymizm udzieli się nawet największym ponura-
kom. Dziel się swoimi pomysłami, nie odkładaj ważnych spraw na później, po-
magaj innym. Twój dom stanie się miejscem, gdzie wszyscy będą mogli cieszyć 
się wspaniałą atmosferą. Posłuchaj, co inni mają do powiedzenia, a wpadniesz 
na pomysł, który znacznie usprawni wykonywanie codziennych obowiązków.

Panna (23.08-22.09)
Czeka cię sympatyczny tydzień. Nie obiecuj szefowi zbyt wiele, a unikniesz niepo-
trzebnych kłopotów. Skup się na zaległościach, skoncentruj się na nauce. Wenus 
pomoże ci w trudnych sprawach, a jeśli trzeba, to usunie wrogów z twojej drogi. 
Bądź za to towarzyski. Szkolenia, krótkie podróże, towarzyskie spotkania przynio-
są ci więcej korzyści, niż sądzisz.

Waga (23.09-22.10)
Szczęście będzie ci sprzyjać, korzystaj z uroków życia. Wolnego czasu będzie 
więcej, a pracy i związanych z nią kłopotów trochę mniej. Podczas służbowych 
spotkań słuchaj, co szepczą twoi współpracownicy. W niektórych plotkach bę-
dzie sporo prawdy, ale czas na działanie nadejdzie, gdy ważna osoba się zaanga-
żuje w sprawę. W miłości zapowiada się sympatyczne spotkanie. 

Skorpion (23.10-21.11)
Przed tobą sympatyczny tydzień. Będziesz miał najwięcej ze wszystkich zna-
ków energii do flirtów i zabaw. W pracy będzie się dobrze układać, jeśli oczy-
wiście będziesz na bieżąco wypełniać swoje obowiązki. Uważaj, bo na jaw 
wyjść mogą czyjeś błędy i zaległości. Pilnuj tego, co należy do ciebie. Weekend 
sprzyja miłosnym niespodziankom. 

Strzelec (22.11-21.12)
Czeka cię pracowity tydzień. Jednak zbyt wiele odpowiedzialnych zadań 
może źle wpływać na twoje samopoczucie. Nie zgłaszaj się na ochotnika, tylko 
powalcz z zaległościami. W pracy pod żadnym pozorem nie wdawaj się w biu-
rowe intrygi. Także w rodzinie nie daj się sprowokować do kłótni, bo możesz 
stać się ofiarą czyjejś gry.

Koziorożec (22.12-19.01)
Poważnie podejdziesz do swoich obowiązków, dotrzymasz terminów i zasłu-
żysz na nagrodę. Nie obawiaj się współpracować z ważnymi osobami, bo dzię-
ki temu zyskasz oparcie i pomoc. Na zebraniach zamiast być skromnym, od-
ważnie przedstaw swoje zalety. W weekend będzie weselej, dlatego przyjmij 
zaproszenie na sympatyczną imprezę. 

Wodnik (20.01-18.02)
Merkury sprawi, że postanowisz szybko nadrobić zaległości w pracy lub 
w nauce. Wielkie zakupy i domowe porządki zostawisz na głowie pozostałych 
domowników. Ktoś będzie narzekać, zamiast być samodzielnym. W pracy tak-
że zapowiada się więcej zyskownych obowiązków. W weekend czas na zaba-
wę. Merkury pomoże ci teraz znaleźć odpowiednie biuro podróży i zapewni 
ci życzliwych towarzyszy podróży.

Ryby (19.02-20.03)
Uwierz w swoje zalety i śmiało rozpoczynaj nowe sprawy. Pociągać cię będą am-
bitne pomysły i sytuacje, które jeszcze niedawno uznałbyś za bardzo ryzykowne. 
Zainteresuj się mocno tym, co daje szansę na awans i podwyżkę. Przez cały ty-
dzień sprzyja ci powodzenie w sprawach finansowych. Ktoś zwróci ci długi, ktoś 
podpowie jak korzystnie zainwestować posiadane środki.

HOROSKOP T YGODNIOWY
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SPORT

RED BULLS 
WCIĄŻ PRZED NYC FC
Tylko jeden punkt w  dwóch 
meczach rozegranych w ostat-
nim tygodniu w  MLS zdobyli 
piłkarze New York City FC.
Na początek nowojorczycy 
zremisowali przed własną pu-
blicznością z FC Cincinnati 1:1. 
Goście prowadzili od 22. minuty 
po samobójczym trafieniu Thia-
go Martinsa Bueno, ale w 41. mi-
nucie wyrównał Gabriel Pereira 
dos Santos.
W kolejnym meczu piłkarze 
NYC FC przegrali na wyjeź-
dzie z Charlotte FC 0:1. Gola 
na wagę trzech punktów już 
w piątej minucie meczu zdo-
był Daniel Rios, a asystował mu 
Karol Świderski. Reprezentant 
Polski przebywał na boisku 
przez 78 minut. Przez 87 minut 
w szeregach gospodarzy wy-
stępował Kamil Jóźwiak, które-
go w końcówce meczu zmienił 
Jan Sobociński.
Nowojorczycy z 46 punktami 
zajmują czwarte miejsce w Kon-
ferencji Wschodniej. Drużyna 
z Charlotte jest w niej 11. (35 
pkt).
Kolejne zwycięstwo w rozgryw-
kach odnieśli New York Red Bul-
ls, którzy pokonali przed wła-
sną publicznością New England 
Revolution 2:1. Goście prowa-
dzili od 53. minuty po golu Tho-
masa McNamary, ale po pięciu 
minutach wyrównał Cristian 
Casseres jr, a 20 minut później 
gola na wagę trzech punktów 
dla gospodarzy zdobył Lewis 
Morgan, który wykorzystał rzut 
karny. W składzie drużyny 
z Nowego Jorku zabrakło Patry-
ka Klimali.
Red Bulls z 50 punktami zajmu-
ją trzecie miejsce w Konferencji 
Wschodniej.
Kacpra Przybyłki zabrakło 
w składzie Chicago Fire, a jego 
drużyna wygrała u siebie z Inte-
rem Miami 3:1 i z 35 punktami 
jest 12. w Konferencji Wschod-
niej.
Jarosław Niezgoda rozegrał 
18 minut w barwach Portland 
Timbers, którzy wygrali przed 
własną publicznością z Minne-
sota United 1:0. Timbers z 45 
punktami zajmują piąte miejsce 
w Konferencji Zachodniej.
Liderem na zachodzie pozosta-
je Los Angeles FC z 60 punkta-
mi. Najlepsi na wschodzie oraz 
w całej lidze są Philadelphia 
Union – 63 punkty.

TW

goli i jest wiceliderem klasyfikacji 
strzelców, ex aequo z Rafałem Wol-
skim z Wisły Płock. Prowadzi z sied-
mioma trafieniami inny zawodnik 
"Nafciarzy" Hiszpan Davo.
Wcześniej liderem mogła zostać Po-
goń Szczecin, ale musiała pokonać 
broniącego tytułu Lecha. To się nie 
udało, a było wręcz blisko porażki 
– bramkę na wagę remisu "Portow-

cy" zdobyli z rzutu karnego w dzie-
wiątej doliczonej minucie drugiej 
połowy. "Jedenastkę" wykorzystał 
Kamil Drygas. Gola na 1:0 dla go-
spodarzy strzelił Sebastian Kowal-
czyk (8.), wyrównał Szwed Mikael 
Ishak (20.) a na 2:1 dla Lecha trafił 
Michał Skóraś (48.).
W tabeli na szczycie jest spory 
ścisk. Wisła Płock, która w sobotę 

W poprzedni weekend 
podopiecznym tre-
nera Marka Papszu-
na zupełnie nie wy-

szedł mecz w Krakowie, przegrany 
z Cracovią 0:3, ale w niedzielę udo-
wodnili, że był to wypadek przy 
pracy, choć wynik 4:0 nie oddaje 
w pełni przebiegu wydarzeń na bo-
isku, bo trzy z czterech goli padły 
dopiero w końcówce spotkania.
Prowadzenie gospodarze objęli 
w 30. minucie, kiedy Hiszpan Ivi 
Lopez wykorzystał rzut karny, któ-
ry sam wywalczył. Do przerwy 
obie drużyny miały jeszcze dwie 
100-procentowe okazje. Jedną 
miała Legia, ale piłkę zmierzają-
cą do pustej bramki wybił Stratos 
Svarnas, a tuż przed przerwą mo-
gło być 2:0 dla Rakowa, ale z bar-
dzo bliskiej odległości do bramki 
nie trafił Vladislavs Gutkovskis.
W 77. minucie na boisku pojawił 
się Bartosz Nowak i dwie minuty 
później było 2:0 dla Rakowa. Czę-
stochowianie "dobili" Legię w sa-
mej końcówce. Gole zdobyli Fabian 
Piasecki i ponownie Nowak. 
Ten ostatni ma już pięć ligowych 

uległa na wyjeździe Radomiakowi 
0:2, oraz Legia i Pogoń mają po 17 
punktów. Raków tylko o jeden 
mniej, ale ma w zanadrzu jedno za-
ległe spotkanie.
W pierwszym niedzielnym meczu 
w Legnicy zmierzyło się dwóch be-
niaminków: Miedź i Korona Kielce, 
które zremisowały 2:2. Te zespoły 
dzieliły się punktami w ośmiu ostat-
nich spotkaniach ekstraklasy i 1. ligi.
W sobotę ciekawie było w Zabrzu, 
gdzie w derbowym starciu Górnik 
podejmował Piasta Gliwice. Gospo-
darze dzięki bramce w doliczonym 
czasie drugiej połowy uratowali 
punkt, remisując ostatecznie 3:3.
W pierwszym sobotnim meczu 
Śląsk Wrocław pokonał u siebie Le-
chię Gdańsk 2:1, a zwycięską bram-
kę zdobył w 90. minucie Konrad 
Poprawa.
Dzień wcześniej Warta Poznań 
zremisowała w Grodzisku Wielko-
polskim z KGHM Zagłębiem Lubin 
2:2, natomiast beniaminek Widzew 
pokonał w Łodzi Cracovię 2:0.
Na zakończenie kolejki, Jagiellonia 
pokonała Stal Mielec 4:0 i awanso-
wała na dziewiąte miejsce. Po dwie 
bramki zdobyli hiszpańscy napast-
nicy: Jesus Imaz i Marc Gual. ◘

Jedno z wielu gorących spięć pod bramką Legii
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WYNIKI MECZÓW 7. KOLEJKI PKO BP EKSTRAKLASY
Widzew Łódź – Cracovia Kraków 2:0 (1:0)
Bramki: Dominik Kun (4), Marek Hanousek (53-karny).
Żółte kartki: Serafin Szota – Michał Rakoczy, Paweł Jaroszyń-
ski. Sędzia:  Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 17 031. 

Radomiak Radom – Wisła Płock 2:0 (1:0) 
Bramki: Jakub Rzeźniczak (19-samobójcza), 2:0 Roberto 
Alves (49).
Żółte kartki: Filipe Nascimento, Pedro Justiniano, Luis Machado, 
Dawid Abramowicz –Bartłomiej Gradecki, Łukasz Sekulski, Damian 
Rasak. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 4004.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 2:1 (0:1) 
Bramki: Erik Exposito (71), Konrad Poprawa (90+1-głową) – 
Patryk Janasik (29-samobójcza).
Żółte kartki: Martin Konczkowski, John Yeboah, Diogo Ver-
dasca – Joeri de Kamps, David Stec, Dusan Kuciak, Conrado. 
Czerwona kartka: Mario Maloca (90+3-faul, Lechia). Sędzia: 
Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 8603.

Warta Poznań – Zagłębie Lubin 2:2 (1:1) 
Bramki: Jan Grzesik (28), Adam Zrelak (71) – Martin Doleżal 
(33-głową), Rafał Adamski (67). 
Żółte kartki: Adam Zrelak, Kajetan Szmyt (Warta). Sędzia: 
Wojciech Myć (Lublin). Widzów 1236.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań 2:2 (1:1) 
Bramki: 1:0 Sebastian Kowalczyk (8), Kamil Drygas (90+9-kar-
ny) – Mikael Ishak (20), Michał Skóraś (48).
Żółte kartki: Sebastian Kowalczyk, Kostas Triantafyllopoulos 
– Filip Szymczak, Barry Douglas, Antonio Milic. Czerwona kart-
ka: Douglas (90+7). Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). 
Widzów 16 859.

Miedź Legnica – Korona Kielce 2:2 (1:0) 
Bramki: Angelo Henriquez (30-głową, 80-karny) – Jakub Łu-
kowski (53), Kyryło Petrow (83).
Żółte kartki: Jeronimo Cacciabue, Nemanja Mijuskovic – Kon-
rad Forenc, Marcin Szpakowski, Łukasz Sierpina, Jacek Kiełb, 
Kyryło Petrow. Sędzia: Tomasz Wajda (Żywiec). Widzów 3689.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa 4:0 (1:0) 
Bramki: Ivi Lopez (30-karny), Bartosz Nowak (79, 90+2), 
Fabian Piasecki (90).
Żółte kartki: Fran Tudor, Stratos Svarnas – Mattias Jo-
hansson, Bartosz Slisz. Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). 
Widzów 5500.

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec 4:0 (3:0)
Bramki: Jesus Imaz (32, 65), Marc Gual (37, 40).
Żółte kartki: Taras Romanczuk, Miłosz Matysik – David Poreba. 
Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów: 6519.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice 3:3 (2:2) 
Bramki: Erik Janza (17), Piotr Krawczyk (42-karny), Richard 
Jensen (90+9) – Richard Jensen (5-samobójcza), Kamil Wil-
czek (14-głową), Damian Kądzior (49). 
Żółte kartki: Erik Janza, Kryspin Szcześniak – Alexandros 
Katranis, Constantin Reiner,  Damian Kądzior. Czerwona kart-
ka: Ariel Mosór (90+8-faul, Piast). Sędzia: Bartosz Frankowski 
(Toruń). Widzów 19 114.

TABELA EKSTRAKLASY
1. Wisła Płock   9  20-10  17
2. Pogoń Szczecin  9  15-10  17
3. Legia Warszawa  9  11-11  17 
4. Raków Częstochowa  8  15-9  16
5. Radomiak Radom  9  11-10  14
6. Cracovia Kraków  9  11-8  13
7. Widzew Łódź   9  11-10  13
8. Stal Mielec   9  12-14  13
9. Jagiellonia Białystok  9  13-10  12
10. Śląsk Wrocław  9  8-12  12
11. Lech Poznań   8  10-9  11
12. Korona Kielce   9  11-11  11 
13. Warta Poznań   9  8-11  11
14. Górnik Zabrze   8  12-12  10 
15. Piast Gliwice   8  10-10  10 
16. Zagłębie Lubin  9  6-10  10
17. Miedź Legnica   8  9-15  5
18. Lechia Gdańsk  8  6-17  4

W sumie Michnie-
wicz powołał 30 
zawodników: czte-
rech bramkarzy, 

dziewięciu obrońców, trzynastu 
pomocników i czterech napast-
ników. Jest w tym gronie trzech 
debiutantów: Jakub Piotrowski 
(Łudogorec Razgrad), Michała 
Skóraś (Lech Poznań) i Mateusz 
Łęgowski (Pogoń Szczecin).
Niespełna 25-letni Piotrowski 
w letnim oknie transferowym 
przeszedł z niemieckiej Fortuny 
Duesseldorf do bułgarskiego Łu-
dogorca Razgrad. Defensywny 
pomocnik jest podstawowym 
zawodnikiem w nowym klubie. 

Przymiarki przed mundialem
SELEKCJONER PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI CZESŁAW MICHNIEWICZ OGŁOSIŁ LISTĘ 

ZAWODNIKÓW POWOŁANYCH NA WRZEŚNIOWE MECZE NAJWYŻSZEGO POZIOMU LIGI NARODÓW 
– 22 WRZEŚNIA W WARSZAWIE Z HOLANDIĄ ORAZ TRZY DNI PÓŹNIEJ W CARDIFF Z WALIĄ. 

Trzech debiutantów w kadrze na mecze z Walią i Holandią w Lidze Narodów

Do tej pory wystąpił w 10 me-
czach Łudogorca i zanotował 
w nich trzy asysty.
Skóraś jest wychowankiem Le-
cha Poznań i całą swoją dotych-
czasową karierę spędził w tym 
klubie. W tym roku zdobył z "Ko-
lejorzem" mistrzostwo Polski i stał 
się kluczowym zawodnikiem 
drużyny. W obecnym sezonie 
zagrał w 18 meczach, w których 
strzelił 6 goli i zanotował 3 asysty. 
W ostatnich latach był ważnym 
zawodnikiem reprezentacji do lat 
21.
19-letni Łęgowski jest najmłod-
szym piłkarzem powołanym 
przez Michniewicza na wrześnio-

we zgrupowanie. Pomocnik Pogo-
ni Szczecin w zeszłym sezonie ro-
zegrał 674 minut w ekstraklasie, 
ale w obecnym sezonie stał się 
mocnym punktem "Portowców". 
Zagrał w siedmiu meczach. Strze-
lił gola i zanotował asystę.
W kadrze na wrześniowe mecze 
zabrakło kontuzjowanych Jaku-
ba Modera z Brighton, Matty'ego 
Casha z Aston Villi, Jacka Góral-
skiego z VfL Bochum i Kamila 
Grabary z FC Kopenhaga. Nie 
ma też Adama Buksy, który do-
piero co wrócił do gry po urazie 
i ostatnie dni września ma po-
święcić, podobnie jak Krystian 
Bielik w Birmingham, na zbu-

dowaniu pozycji w Lens, do któ-
rego przeniósł się latem z New 
England Revolution. Z kolei Da-
wid Kownacki, chcąc skupić się 
na podtrzymaniu wysokiej for-
my w Fortunie Duesseldorf, sam 
poprosił selekcjonera o to, by nie 
powoływał go na najbliższe zgru-
powanie.
Wolnych miejsc w samolocie 
do Kataru nie ma już jednak wie-
le. W wywiadzie udzielonym por-
talowi gol24.pl Michniewicz przy-
znał, że ma już 18 pewniaków, 
z czego ośmiu wymienił z nazwi-
ska. To oznacza, że do obsadzenia 
pozostało już tylko osiem miejsc.
Po czterech kolejkach Ligi Naro-
dów Biało-Czerwoni mają cztery 
punkty i zajmują trzecie miejsce 
w 4. grupie dywizji A. W czerwcu 
Polacy wygrali z Walią 2:1, zremi-
sowali z Holandią 2:2 i dwukrot-
nie przegrali z Belgią (1:6, 0:1). 
Do finałowego turnieju Ligi Naro-
dów awansuje zwycięzca grupy, 
a do niższej dywizji spadnie ze-
spół z czwartego miejsca. ◘

KADRA POLSKI 
NA MECZE LIGI NARODÓW
Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Tu-
ryn), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej 
Drągowski (Spezia), Radosław Majecki (Cercle 
Brugge).

Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Be-
reszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (Bene-
vento), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub 
Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), 
Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Arkadiusz 
Reca (Spezia), Robert Gumny (FC Augsburg).

Pomocnicy: Sebastian Szymański (Feyenoord 
Rotterdam), Nicola Zalewski (AS Roma), Karol Li-
netty (Torino), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab 
Club), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mateusz 
Klich (Leeds), Piotr Zieliński (Napoli), Przemy-
sław Frankowski (RC Lens), Szymon Żurkowski 
(Fiorentina), Jakub Kamiński (Vfl Wolfsburg), 
Michał Skóraś (Lech Poznań), Jakub Piotrowski 
(Łudogorec Razgrad), Mateusz Łęgowski (Pogoń 
Szczecin).

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), 
Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), Krzysztof Piątek 
(Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC).

Ścisk na szczycie tabeli
RAKÓW CZĘSTOCHOWA WYSOKO POKONAŁ PRZED WŁASNĄ PUBLICZNOŚCIĄ LEGIĘ WARSZAWA 4:0 W NAJCIEKAWSZYM 

SPOTKANIU 9. KOLEJKI PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY. W INNYM NIEDZIELNYM MECZU POGONI SZCZECIN Z BRONIĄCYM 
TYTUŁU LECHEM POZNAŃ PADŁ REMIS 2:2. TAKIE WYNIKI OZNACZAŁY, ŻE LIDEREM POZOSTAŁA WISŁA PŁOCK, MIMO 

SOBOTNIEJ PORAŻKI Z RADOMIAKIEM.

Legia na kolanach w Częstochowie • Znów kłopoty lidera • Grad bramek w śląskich derbach 
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▸ Robert Lewandowski zdobył 
bramkę i miał udział przy dwóch 
golach w  wyjazdowym meczu 5. 
kolejki hiszpańskiej ekstraklasy, 
wygranym z  ostatnim w  tabeli 
Cadiz CF 4:0. Kapitan reprezenta-
cji Polski, który wszedł na boisko 
w 57. minucie, osiem minut później 
wpisał się na listę strzelców. To jego 
6. ligowy gol w tym sezonie. Mecz 
przerwano w 81. minucie z powo-
du zasłabnięcia kibica, a wznowio-
no go po około 40 minutach. To 4. 
ligowe zwycięstwo "Blaugrany" 
w tym sezonie. W pozostałych spo-
tkaniach: Rayo Vallecano pokonało 
Valencię 2:1 (1:0), Espanyol uległ 
Sevilli 2:3 (1:3), Atletico Madryt 
zwyciężyło Celtę Vigo 4:1 (1:0), 
a jeszcze w piątek Girona wygrała 
z Realem Valladolid 2:1. W niedzie-
lę broniący tytułu Real Madryt (bez 
kontuzjowanego Karima Benzemy, 
który doznał kontuzji mięśnia uda 
w 30. minucie meczu Ligi Mistrzów 
z Celtikiem), pokonał u siebie Mal-
lorcę 4:1 i po pięciu kolejkach hisz-
pańskiej ekstraklasy piłkarskiej 
wciąż może pochwalić się komple-
tem zwycięstw. W innych niedziel-
nych spotkaniach Elche przegrało 
z Athletic Bilbao 1:4, Getafe wygrało 
z Realem Sociedad 2:1, a Betis poko-
nał Villarreal 1:0. Na zakończenie 
kolejki, Almeria przegrała z Osa-
suną Pampeluna 0:1. "Królewscy" 
mają w tabeli dwa punkty przewagi 
nad drugą Barceloną oraz trzy nad 
Betisem i Osasuną.

▸ Krzysztof Piątek zdobył swo-
ją pierwszą bramkę w  sezonie, 
a  jego Salernitana zremisowała 
w  Turynie z  miejscowym Juven-
tusem 2:2 (2:0) w  meczu 6. ko-
lejki włoskiej Serie A. Napastnik 
reprezentacji Polski (opuścił boisko 
w 61. min) w doliczonym czasie 
gry pierwszej połowy wykorzystał 
rzut karny. W szeregach gospoda-
rzy zabrakło kontuzjowanego Woj-
ciecha Szczęsnego, a w 46. minu-
cie wszedł Arkadiusz Milik, który 
w piątej minucie doliczonego czasu 
gry drugiej połowy zobaczył drugą 
żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę. W pozostałych niedzielnych 
spotkaniach: Atalanta zremisowa-
ła z Cremonese 1:1 (0:0), Bologna 
(cały mecz Łukasza Skorupskiego) 
zwyciężyła Fiorentinę (Szymon 
Żurkowski poza kadrą meczową) 
2:1 (0:0), Lecce (Marcin Listkowski 
na ławce rezerwowych) zremisowa-
ło z Monzą 1:1 (0:1), Sassuolo uległo 
Udinese 1:3 (1:0), a Lazio pokonało 
Hellas Werona (Paweł Dawidowicz 
na ławce rezerwowych) 2:0 (0:0). 
W sobotę Napoli pokonało Spezię 
1:0 (0:0). Zwycięską bramkę w 89. 
minucie zdobył Giacomo Raspa-
dori. W zespole gospodarzy od 57. 
minuty grał Piotr Zieliński, a poza 
kadrą znalazł się Hubert Idasiak. 
W ekipie gości od 1. minuty wystą-
pili Bartłomiej Drągowski, Jakub 
Kiwior i Arkadiusz Reca. W sobotę 
swoje spotkania wygrały solidarnie 
obie ekipy z Mediolanu. Inter zwy-
ciężył Torino (Karol Linetty do 69. 
minuty) 1:0 (0:0), a Milan pokonał 
w Genui tamtejszą Sampdorię (Bar-
tosz Bereszyński do 59. minuty) 2:1 
(1:0). Na zakończenie kolejki Roma 
wygrała na wyjeździe z Empoli 2:1. 
W tabeli prowadzi Napoli przed 
Atalantą i Milanem (po 14 pkt) i Udi-
nese i Romą (po 13 pkt) oraz Inte-
rem (12 pkt).

▸ Union Berlin pokonał na  wy-
jeździe FC Koeln 1:0 i  został lide-
rem niemieckiej Bundesligi po  6. 
kolejce. Union, w którego kadrze 
meczowej zabrakło Tymoteusza 
Puchacza, zgromadził 14 punktów 
i o jeden wyprzedza prowadzący 
w tabeli przed weekendem SC Fre-
iburg. W niedzielę wicelider często 
atakował bramkę Borussii Moen-
chengladbach, ale ostatecznie gole 
nie padły. Kolejne lokaty zajmują ze-

społy z 12 punktami: Bayern Mona-
chium, Hoffenheim i Borussia Dort-
mund. W sobotę Bayern zanotował 
trzeci z rzędu ligowy remis - z VfB 
Stuttgart 2:2. Z kolei w swoim de-
biucie na ławce trenerskiej RB Lipsk 
Marco Rose poprowadził swoich 
piłkarzy do zwycięstwa 3:0 nad Bo-
russią Dortmund, w której pracował 
w ubiegłym sezonie. Całe spotkanie 
z perspektywy ławki rezerwowych 
gości obserwował bramkarz Mar-
cel Lotka. W pozostałych spotka-
niach: Eintracht Frankfurt przegrał 
z Wolfsburgiem (Jakub Kamiński 
na ławce rezerwowych) 0:1, Her-
tha BSC zremisowała z Bayerem 04 
Leverkusen 2:2, Hoffenheim zwy-
ciężyło Mainz 4:1, a Schalke 04 Ge-
lsenkirchen (Marcin Kamiński kon-
tuzjowany) wygrało z VfL Bochum 
(Jacek Góralski kontuzjowany) 3:1. 
W piątek Rafał Gikiewicz przyczynił 
się do wyjazdowej wygranej Augs-
burga z Werderem Brema 1:0. Polak 
w końcówce spotkania obronił rzut 
karny. W ekipie gości wystąpił też 
Robert Gumny.

▸ Dawid Kownacki zdobył bram-
kę dla Fortuny Duesseldorf w wy-
granym 3:1 (2:0) meczu 8. kolejki 
zaplecza niemieckiej ekstraklasy 
z  Hansą Rostock. Polski napastnik 
otworzył w 10. minucie wynik spo-
tkania. To jego 5. ligowe trafienie 
w tym sezonie. 25-latek, który opu-
ścił boisko w 72. minucie, zanotował 
także asystę przy drugiej bramce 
dla swojego zespołu. Cały mecz 
w barwach Fortuny rozegrał nato-
miast Michał Karbownik. Drużyna 
z Duesseldorfu zajmuje 4. miejsce 
w tabeli 2. Bundesligi z dorobkiem 
14 punktów. Prowadzi SC Pader-
born 07 (19 pkt). 

▸ Paris Saint-Germain po  golu 
Neymara pokonało u  siebie Brest 
1:0 w  7. kolejce francuskiej Li-
gue 1. W drugim sobotnim meczu 
Olympique Marsylia wygrał z Lille 
2:1. W niedzielę Monaco zwycięży-
ło Olympique Lyon 2:1, Strasburg 
(Karol Fila kontuzjowany) zremiso-
wał bezbramkowo z Clermont Foot 
(cały mecz Mateusza Wieteski), 
Ajaccio przegrało z Niceą (Marcin 
Bułka na ławce rezerwowych) 0:1, 
Angers zwyciężyło Montpellier 2:1, 
Lorient pokonało Nantes 3:2, Tulu-
za wygrała ze Stade de Reims 1:0 
(1:0), a Stade Rennais rozgromiło 
Auxerre 5:0. W piątkowym me-
czu RC Lens z Troyes (1:0) zagrało 
trzech Polaków. Pomocnik Łukasz 
Poręba wystąpił w pierwszym skła-
dzie (żółta kartka, został zmieniony 
w przerwie). W 16. minucie na bo-
isko wszedł Przemysław Frankowski 
i asystował przy golu Kevina Danso. 
W drugiej połowie w barwach Lens 
zadebiutował Adam Buksa, który la-
tem przeszedł do francuskiego klu-
bu z amerykańskiego New England 
Revolution. W tabeli prowadzi PSG 
przed Olympiquem Marsylia (po 19 
pkt) i Lens (17 pkt). 

▸ Zaplanowane na  weekend 
mecze 7. kolejki angielskiej Pre-
mier League zostały przełożone 
ze  względu na  panującą w  kraju 
żałobę po śmierci królowej Elżbie-
ty. Wcześniej na podobny krok zde-
cydowała się Federacja Piłkarska 
Irlandii Północnej i można oczeki-
wać takich samych działań w Szko-
cji i Walii. Po sześciu kolejkach an-
gielskiej ekstraklasy liderem jest 
Arsenal Londyn z 15 punktami. 
Kolejne lokaty zajmują niepokona-
ne dotychczas ekipy mistrza Anglii 
Manchesteru City oraz Tottenhamu 
Hotspur.

▸ Chelsea Londyn ogłosiła, 
że  z  funkcji trenera zwolniony 
został Niemiec Thomas Tuchel. 
Decyzja włodarzy jest konsekwen-
cją porażki 0:1 zespołu w Lidze Mi-
strzów z Dinamem Zagrzeb.

W SAMO OKIENKO

chała Skórasia, a pomocnik Lecha 
miał praktycznie pustą bramkę 
przed sobą i szansy nie zmarnował.
Hiszpanie potrzebowali trochę 
czasu, by otrząsnąć się po niespo-
dziewanym ciosie, i coraz pewniej 
penetrowali pole karne gości. Defen-
sywa gości miała coraz więcej pra-
cy i obrońcom coraz trudniej było 
nadążyć za rywalami, ale wyrów-
nujący gol Nigeryjczyka Samuela 
Chukwueze w 32. minucie był praw-
dziwym majstersztykiem.
Wyrównująca bramka uskrzydliła 
"Żółtą Łódź Podwodną", bo taki przy-
domek nosi hiszpański zespół. W ko-
lejnej akcji gospodarze mieli już tro-
chę szczęścia, bo strzał Alexa Baeny 
próbował zablokować Antonio Milic. 
Piłka niefortunnie odbiła się od sto-
py Chorwata i zupełnie zmyliła Filipa 
Bednarka.
Szczęścia zabrakło poznaniakom 
także kilka minut później, bowiem 
po główce Filipa Dagerstala piłka 
odbiła się od poprzeczki, a już w na-
stępnej akcji piłkarze Villarrealu 
podwyższyli wynik. Chukwueze 
idealnie w tempo zagrał do Baeny, 
a ten, przy biernej postawie obrony, 
nie dał szans Bednarkowi.
Zapachniało pogromem Lecha, 
ale mistrzom Polski pomogła prze-
rwa. Krótko po niej, za zagranie ręką 
Mandiego, turecki arbiter pokazał 
na "wapno". Ishak przywrócił na-
dzieje swojej drużynie, że ten mecz 
może potoczyć się w innym kierun-
ku. I tak też się stało. Tym razem Skó-
raś zrewanżował się Ishakowi zna-
komitym podaniem, a Szwed po raz 
drugi wpisał się na listę strzelców.
Trener Emery szybko dokonał 
trzech zmian, a nowi zawodnicy 
Dani Parejo, Gerard Moreno i Kiko 
Femenia nieco ożywili poczynania 
swojego zespołu. Lechici momenta-
mi bronili się bardzo głęboko, ale też 
nie pozwalali rywalom na stworze-
nie zbyt wielu sytuacji. Na niespełna 
dwie minuty przed upływem regu-
laminowego czasu gry, poznaniacy 
zbyt krótko wybili piłkę przed swoje 
karne i Francis Coquelin dał zwy-
cięstwo półfinaliście Ligi Mistrzów 
poprzedniego sezonu. 

Lech przegrał, ale potrafił pozytyw-
nie zaskoczyć. Strzelić zespołowi 
z Hiszpanii trzy gole na wyjeździe 
to nie lada wyczyn. Nawet jeśli nie 
traktuje on tych rozgrywek do koń-
ca poważnie. 
W kolejnym spotkaniu mistrzowie 
Polski w najbliższy czwartek na wła-
snym stadionie podejmą Austrię 
Wiedeń.
Do niespodzianki doszło we Wło-
szech, gdzie Fiorentina, z Szymonem 
Żurkowskim na ławce rezerwowych, 
tylko zremisowała z RFS Ryga 1:1. Pro-
wadzenie w tej grupie (A) objął Istan-
bul Basaksehir, który rozbił w Szkocji 
ekipę Heart of Midlothian 4:0.
W grupie D ekipa Nice zremisowała 
u siebie z FC Koeln 1:1, a FC Slovacko 
– z Partizanem Belgrad 3:3, ale naj-
więcej uwagi przyciągały wyda-
rzenia sprzed pierwszego gwizdka 
sędziego we Francji. Doszło tam 
do zamieszek z udziałem kibiców 
obu zespołów. Jedna osoba spadła 
z wysokości ok. pięciu metrów i zo-
stała odwieziona do szpitala. Policja 
w Nicei poinformowała o zatrzyma-
niu 18 osób. ◘

Siedem goli w Walencji
LECH POZNAŃ PRZEGRAŁ W WALENCJI Z VILLARREALEM 3:4 (1:3) W SWOIM PIERWSZYM MECZU 
GRUPY C PIŁKARSKIEJ LIGI KONFERENCJI. W DRUGIM SPOTKANIU TEJ GRUPY – NASTĘPNEGO RY-
WALA "KOLEJORZA" AUSTRII WIEDEŃ Z HAPOELEM BEER SZEWA – PADŁ BEZBRAMKOWY REMIS.

Lech przegrał, ale pozytywnie zaskoczył w Lidze Konferencji
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Lech przegrał, ale strzelił Villarrealowi trzy gole na wyjeździe

Niesamowite zwroty akcji, 
emocje do ostatniej minu-
ty, siedem goli i wyszar-
pane zwycięstwo Hiszpa-

nów – tak wyglądało premierowe 
starcie Ligi Konferencji Villarrealu 
z Lechem.
Spotkanie rozegrano na Estadio 
Ciudad de Valencia, na którym wy-
stępują drugoligowi piłkarze Levan-
te, bowiem stadion Villarrealu jest 
obecnie przebudowywany, a jego 
modernizacja ma zakończyć się 
w styczniu przyszłego roku. 
Dla Villarrealu, który w poprzed-
nich sezonach triumfował w Lidze 
Europy i bił się o finał Champions 
League, występy w Lidze Konferen-
cji to konieczność. Nic więc dziw-
nego, że trener Unai Emery wysta-
wił drugi skład. Być może myślał, 
że na mistrza Polski, który niedawno 
szorował po dnie ekstraklasy, to wy-
starczy. 
Hiszpanie zaczęli mecz bez m.in. 
Raula Albiola, Pau Torresa czy Ge-
rarda Moreno, a w linii obrony tylko 
jeden piłkarz – Aissa Mandi zaliczył 
kilkanaście minut w La Liga w tym 
sezonie.
I widać było, że defensywa Villarre-
alu nie tylko nie stanowi monolitu, 
ale popełnia ogromne błędy. Już 
w drugiej minucie w banalny spo-
sób piłkę stracił Adrian De la Fuente. 
Przejął ją Mikael Ishak, podał do Mi-

LIGA KONFERENCJI 2022/23
GRUPA C
Villarreal – Lech Poznań 4:3 (3:1)
Bramki: Samuel Chukwueze (32), Alex Baena 
(36), Alex Baena (40), Francis Coquelin (89) – Mi-
chał Skóraś (2), Mikael Ishak (47-karny, 61).
Żółte kartki: Aissa Mandi, Jorge Cuenca, Samuel 
Chukwueze, Alex Baena – Radosław Murawski. 
Sędzia: Ali Palabiyik (Turcja). Widzów: 10.385.
Lech Poznań: Filip Bednarek – Joel Periera, Filip 
Dagerstal, Antonio Milic, Pedro Rebocho – Joao 
Amaral (71. Filip Szymczak), Rafał Murawski, Nika 
Kwekweskiri (90. Afonso Sousa), Jesper Karlstro-
em, Michał Skóraś (78. Kristoffer Velde) – Mikael 
Ishak (78. Heorhij Citaiszwili).
Villareal: Filip Jorgensen – Adrian De la Fuente (63. 
Kiko Femenia), Aissa Mandi, Jorge Cuenca, Johan 
Mojica – Samuel Chukwueze (80. Yeremi Pino), 
Francis Coquelin, Manu Morlanes (63. Dani Pare-
jo), Manu Trigueros (46. Nicolas Jackson) – Jose 
Luis Morales (63. Gerard Moreno), Alex Baena.

LIGA KONFERENCJI 2022/23
Wyniki 1. kolejki fazy grupowej:
GRUPA A
Fiorentina – RFS Ryga 1:1 (0:0)
Heart of Midlothian – Istanbul Basaksehir 0:4 (0:1)
GRUPA B
West Ham United – FCSB Bukareszt 3:1 (0:1)
Anderlecht Bruksela – Silkeborg IF 1:0 (0:0)
GRUPA C
Villarreal – Lech Poznań 4:3 (3:1)
Austria Wiedeń – Hapoel Beer Szewa 0:0
GRUPA D
FC Slovacko – Partizan Belgrad 3:3 (2:0)
Nice – FC Koeln 1:1 (0:1)
GRUPA E
Dnipro-1 – AZ Alkmaar 0:1 (0:0)
FC Vaduz – Apollon Limassol 0:0
GRUPA F
Molde FK – KAA Gent 0:0
Shamrock Rovers – Djurgaarden 0:0
GRUPA G
Ballkani Suva Reka – CFR Cluj 1:1 (0:0)
Sivasspor – Slavia Praga 1:1 (1:1)
GRUPA H
FC Basel – Pjunik Erywań 3:1 (1:1)
Slovan Bratysława – Żalgiris Wilno 0:0
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▸ UEFA ogłosiła Roberta Lewan-
dowskiego najlepszym piłkarzem 
1. kolejki fazy grupowej Ligi Mi-
strzów. Wśród nominowanych byli 
także Piotr Zieliński z Napoli, Leroy 
Sane z Bayernu Monachium i Ky-
lian Mbappe z Paris Saint-Germa-
in. W środę Lewandowski strzelił 
na Camp Nou trzy gole w meczu 
Barcelony z Viktorią Pilzno (5:1). Pol-
ski napastnik oddał w tym meczu 
sześć strzałów na bramkę. Był to jego 
debiut w Lidze Mistrzów w barwach 
"Blaugrany". Zieliński zdobył dwie 
bramki i zanotował asystę w spo-
tkaniu z Liverpoolem (4:1). Mbappe 
strzelił dwa gole Juventusowi (2:1), 
zaś Sane skończył mecz z Interem 
Mediolan (2:0) z bramką i asystą. 

▸ AS Roma, w  składzie z  Nico-
lą Zalewskim, niespodziewanie 
przegrała na wyjeździe z Łudogor-
cem Razgrad 1:2 w 1. kolejce fazy 
grupowej Ligi Europy. Przy jednej 
z bramek dla gospodarzy asysto-
wał Jakub Piotrowski. Obaj grali 
od pierwszej do ostatniej minuty. 
W drugim meczu grupy C Betis Se-
willa wygrał w Helsinkach z HJK 2:0. 
W grupie B porażkę poniosło Dyna-
mo Kijów Tomasza Kędziory, poko-
nane w Stambule przez Fenerbahce 
2:1. Takim samym wynikiem Rennes 
zwyciężyło na wyjeździe AEK Lar-
naka. Swoje spotkania wygrały też 
najmocniejsze "na papierze" zespoły 
Arsenalu Londyn (3:0 z FC Zurich 
w grupie A), Lazio Rzym (4:2 z Fey-
enoordem Rotterdam w grupie F), 
AS Monaco (1:0 z Crveną Zvezdą 
w grupie H), SC Freiburg (2:1 z Kara-
bachem Agdam w grupie G) i Realu 
Sociedad, ale nie Manchesteru Uni-
ted, który przegrał na Old Trafford 
właśnie z ekipą z San Sebastian 0:1 
w grupie E. Spotkania 2. kolejki 15 
września. 

▸ Brazylijskie Athletico Parana-
ense awansowało do  finału Copa 
Libertadores, południowoame-
rykańskiego odpowiednika Ligi 
Mistrzów UEFA. W rewanżowym 
meczu półfinałowym drużyna z Ku-
rytyby zremisowała w Sao Paulo 
z obrońcą trofeum - Palmeiras 2:2. 
Pierwsze spotkanie zakończy-
ło się zwycięstwem Athletico 1:0. 
Podopieczni trenera Luiza Felipe 
Scolariego w finale zmierzą się 
z brazylijskim Flamengo, którego 
szkoleniowcem do czerwca był nie-
dawny selekcjoner reprezentacji 
Polski - Portugalczyk Paulo Sousa. 
W pierwszym spotkaniu Flamengo 
wygrało z argentyńskim Velezem 
Sarsfield 4:0, a w rewanżu 2:1. Finał 
zaplanowano na 29 października 
w ekwadorskim Guayaquil. 

▸ Po  świetnym początku sezonu 
(cztery zwycięstwa i  remis) nie 
wiedzie się piłkarzom Wisły Kra-
ków w  I  lidze. W sobotnim meczu 
10. kolejki przegrali na wyjeździe 
ze Stalą Rzeszów 1:2. To trzecia z rzę-
du porażka "Białej Gwiazdy", która 
spadła na szóste miejsce. Odmien-
ne niż w Krakowie nastroje panu-
ją w Chorzowie oraz Gdyni. Ruch 
i Arka odniosły bowiem trzecie ko-
lejne zwycięstwa. Prowadzący w ta-
beli "Niebiescy" już w piątek wygrali 
u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 2:0. 
Arka natomiast w sobotę pokonała 
w Bełchatowie Skrę Częstochowa 2:1. 
Ruch (21) o punkt wyprzedza Arkę 
i Puszczę Niepołomice (pokonała 
w niedzielę Sandecję Nowy Sącz 5:2).
oraz o dwa ŁKS Łódź, który zremiso-
wał 1:1 z piątym obecnie Bruk-Betem 
Termalicą Nieciecza. W pozostałych 
meczach GKS Tychy pokonał Odrę 
Opole 2:0, Górnik Łęczna zremiso-
wał z GKS-em Katowice 2:2, Chojni-
czanka przegrała z Podbeskidziem 
Bielsko-Biała 2:3, a na zakończenie 
kolejki Chrobry Głogów zremisował 
z Resovią Rzeszów 1:1.
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Nieudany powrót do Monachium
BARCELONA, Z ROBERTEM LEWANDOWSKIM W SKŁADZIE, PRZEGRAŁA W MONACHIUM Z POPRZEDNIM KLUBEM 

POLSKIEGO PIŁKARZA – BAYERNEM 0:2 (0:0) W HICIE 2. KOLEJKI LIGI MISTRZÓW. OPRÓCZ BAWARCZYKÓW KOMPLET 
PUNKTÓW MAJĄ CLUB BRUGGE I SPORTING LIZBONA.

Tylko Bayern, Club Brugge i Sporting Lizbona z kompletem punktów w Lidze Mistrzów

Jespera Lindstroema w 43. minu-
cie.
Sporting wygrał w 1. kolejce wy-
grał we Frankfurcie 3:0 i prowadzi 
w tabeli z kompletem punktów. 
Po trzy mają na koncie Tottenham 
i Eintracht, natomiast Olympique 
ma zerowy dorobek.
Nieoczekiwanie sześć punktów 
ma na koncie także Club Brugge, 
który wygrał na wyjeździe z FC 
Porto 4:0. Belgowie są liderami gru-
py B, w której w drugim spotkaniu 
Bayer Leverkusen wygrał z Atleti-
co Madryt 2:0.
W grupie A z ciężko wywalczone-
go zwycięstwa cieszył się Liverpo-
ol, finalista poprzedniej edycji LM. 
Po porażce przed tygodniem w Ne-
apolu 1:4 "The Reds" długo męczyli 
się na stadionie Anfield z Ajaksem 
Amsterdam. Po pierwszej połowie 
był remis 1:1. Gospodarze prowa-
dzili po trafieniu Egipcjanina Mo-
hameda Salaha, a wyrównał repre-
zentant Ghany Mohammed Kudus. 
Dopiero w 89. minucie trzy punkty 
gospodarzom zapewnił Kameruń-
czyk Joel Matip.
Liderem tej grupy jest Napoli. Wło-
si rozegrają drugi mecz w środę 
w Glasgow z ekipą Rangers. O prze-
łożenie spotkania wnioskował 
szkocki klub ze względu na mobi-
lizację sił policyjnych w związku 
z uroczystościami pogrzebowymi 
królowej Elżbiety II.

SHOW POLAKÓW
Polscy piłkarze pokazali się 
za to ze świetnej strony w ubiegłą 
środę w 1. kolejce Ligi Mistrzów. 
Robert Lewandowski zdobył trzy 
bramki w wygranym na Camp 
Nou 5:1 meczu grupy C z Viktorią 
Pilzno. Piotr Zieliński zaliczył dwa 
trafienia i jedną asystę w zwycię-
skim 4:1 spotkaniu grupy A z Liver-
poolem.
Od początku kariery w Cham-
pions League Lewandowski strzelił 
już 89 goli. W klasyfikacji wszech 
czasów 34-letni napastnik ustępu-
je tylko Portugalczykowi Cristiano 

Ronaldo - 140 oraz Argentyńczyko-
wi Lionelowi Messiemu - 125, a już 
o trzy gole wyprzedza Francuza 
Karima Benzemę.
W środowy wieczór katalońska 
drużyna od początku uzyskała 
dużą przewagę i szybko rozwiąza-
ła worek z golami. W 13. minucie 
bramkę zdobył głową Iworyjczyk 
Franck Kessie, sprowadzony latem 
z Milanu.
W 34. minucie w głównej roli wy-
stąpił Lewandowski, który w lipcu 
przeszedł z Bayernu Monachium. 
34-letni napastnik dokładnie przy-
mierzył z 16 metrów. Po jego strzale 
piłka wpadła do bramki tuż obok 
słupka.
Wprawdzie dziesięć minut później 
kontaktowe trafienie zaliczył były 
piłkarz Lecha Poznań Jan Sykora, 
ale w doliczonym czasie pierwszej 
połowy Lewandowski podwyższył 
na 3:1. Polski piłkarz popisał się 
uderzeniem głową z bliska po do-
kładnym dośrodkowaniu Ousma-
ne'e Dembele.
W 67. minucie dwukrotny trium-
fator plebiscytu FIFA na najlep-
szego piłkarza świata znów wy-
stąpił w roli głównej – tym razem 
Lewandowski popisał się ładnym, 
precyzyjnym strzałem z dystansu 
(podobnym do swojego pierwsze-
go gola z tego meczu), z odległości 
około 17-18 metrów.
Cztery minuty później do siatki tra-
fił Ferran Torres, ustalając wynik 
na 5:1 dla „Dumy Katalonii”.
Powody do radości miał też Bay-
ern, były klub Lewandowskiego. 
W szlagierowym meczu monachij-
czycy pokonali na wyjeździe Inter 
Mediolan 2:0. Bramki dla gości 
zdobyli Leroy Sane w pierwszej 
połowie oraz po samobójczym 
uderzeniu Danilo D'ambrosio w 66. 
minucie.
Bardzo udany wieczór w środę 
miał także Piotr Zieliński. Pomocnik 
Napoli zdobył dwie bramki (w tym 
jedną z rzutu karnego) i zaliczył 
asystę w meczu z Liverpoolem, fi-
nalistą poprzedniej edycji LM. Wło-

Ze względu na rozgry-
wany późną jesienią 
mundial w Katarze 
faza grupowa LM 

zakończy się wcześniej niż zwy-
kle. Ostatnia kolejka rozegrana 
zostanie 1/2 listopada. Pierwsze 
spotkania 1/8 finału zaplanowano 
na 14 lutego. Finał odbędzie się 10 
czerwca w Stambule.

LEWANDOWSKI BEZ ŻĄDŁA
W Monachium obie bramki padły 
na początku drugiej połowy, a zdo-
byli je Francuz Lucas Hernandez 
oraz Leroy Sane. Lewandowski, 
który przed meczem w korytarzu 
z szatni uściskał się z każdym z pił-
karzy Bayernu, a sam został przy-
jęty przez publiczność oklaskami, 
był bardzo aktywny na boisku, 
miał kilka okazji strzeleckich, lecz 
żadnej nie wykorzystał.
W drugim spotkaniu grupy C In-
ter Mediolan wygrał na wyjeździe 
z Viktorią Pilzno 2:0 po bramkach 
Bośniaka Edina Dżeko i Holendra 
Denzela Dumfriesa. Włoski zespół 
zdobył pierwsze punkty, bowiem 
rozpoczął rozgrywki od porażki 
na San Siro z Bayernem 0:2. Za-
danie gościom ułatwiła czerwona 
kartka, którą w 61. minucie otrzy-
mał Pavel Bucha.
W tabeli z kompletem sześciu 
punktów prowadzi Bayern, przed 
Barceloną i Interem – po trzy. Staw-
kę zamyka Viktoria, która w pierw-
szej kolejce przegrała z Barceloną 
1:5.
Do niespodzianki doszło w Li-
zbonie, gdzie Tottenham Hotspur 
przegrał ze Sportingiem 0:2. W 90. 
minucie gospodarze prowadzili 1:0 
po rzucie rożnym i główce Paulin-
ho. W trzeciej minucie doliczonego 
czasu gry Portugalczyk zaliczył 
asystę przy drugiej bramce, którą 
zdobył Brazylijczyk Arthur Gomes.
W drugim meczu grupy D, rozegra-
nym przy zaostrzonych środkach 
bezpieczeństwa, zespół Olym-
pique Marsylia przegrał z Ein-
trachtem Frankfurt 0:1 po bramce 

ski zespół wygrał niespodziewanie 
wysoko 4:1.
Polski pomocnik już w piątej minu-
cie wykorzystał rzut karny – zmylił 
brazylijskiego bramkarza rywali 
Alissona i nie dał mu szans. Wcze-
śniej „jedenastka” została podykto-
wana za zagranie piłki ręką przez 
Jamesa Milnera po strzale właśnie 
Zielińskiego.
Do przerwy włoski zespół zdo-
był jeszcze dwie bramki – Kame-
ruńczyk Andre Zambo Anguissa 
po sprytnym podaniu Zielińskiego 
(31. min), a także Argentyńczyk 
Giovanni Simeone (44. min). Pro-
wadzenie Napoli mogło być jesz-
cze wyższe, ale Nigeryjczyk Victor 
Osimhen, jeszcze przy stanie 1:0, 
nie wykorzystał „jedenastki”.
W 47. minucie kolejne trafienie zali-
czył Zieliński (grał do 74. min), któ-
ry dobił piłkę po własnym strzale, 
obronionym za pierwszym razem 
przez Alissona. Chwilę później Ko-
lumbijczyk Luis Diaz zdobył hono-
rową bramkę dla gości.
W innym meczu grupy A Ajax Am-
sterdam wysoko pokonał u siebie 
Rangers FC z Glasgow 4:0.
Tego dnia rywalizowano także 
w dwóch innych grupach. Zwycię-
stwa w grupie B odnieśli gospoda-
rze. FC Brugge pokonał Bayer Le-
verkusen 1:0, zaś Atletico Madryt 
wygrało z FC Porto 2:1. Wszystkie 
gole padły w doliczonym czasie 
gry drugiej połowy, a decydującą 
bramkę Atletico zdobyło w 11. doli-
czonej minucie (90+11. min).
Natomiast w grupie D Eintracht 
Frankfurt uległ Sportingowi Lizbo-
na 0:3, a Tottenham Hotspur po-
konał grający niemal całą drugą 
połowę w dziesiątkę Olympique 
Marsylia 2:0. ◘

Robert Lewandowski (z prawej) uderzeniem głową zdobywa trzeciego gola dla Barcelony w meczu z Viktorią
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Wyniki meczów 1. i 2. kolejki:
GRUPA A
Ajax Amsterdam - Rangers FC 4:0 (3:0)
Napoli - Liverpool 4:1 (3:0)
Liverpool - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1) 
Rangers - Napoli (mecz przeniesiony)
1. Napoli  1  4-1  3
2. Ajax Amsterdam  2  5-2  3
3. Liverpool  2  3-5  3
4. Rangers FC  1  0-4  0  

grupa B
Club Brugge — Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Atletico Madryt — FC Porto 2:1 (0:0)
FC Porto - Club Brugge 0:4 (0:1)
Bayer Leverkusen - Atletco Madryt 2:0 (0:0)
1. Club Brugge  2  5-0  6
2. Bayer Leverkusen  2  2-1  3
3. Atletico Madryt  2  2-3  3 
4. FC Porto  2  1-6  0

grupa C
Barcelona - Viktoria Pilzno 5:1 (3:1)
Inter Mediolan - Bayern Monachium 0:2 (0:1)
Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2 (0:1)
Bayern Monachium - Barcelona 2:0 (0:0) 
1. Bayern Monachium  2  4-0  6
2. Barcelona  2  5-3  3 
3. Inter Mediolan  2  2-2  3 
4. Viktoria Pilzno  2  1-7  0
 
grupa D
Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona 0:3 (0:0)
Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia 2:0 (0:0)
Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)
Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)
1. Sporting Lizbona  2  5-0  6  
2. Tottenham Hotspur  2  2-2  3 
3. Eintracht Frankfurt  2  1-3  3 
4. Olympique Marsylia  2  0-3  0 
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elemencie szczególnie groźny był 
Wiaczesław Bobrow, który trafił 
trzykrotnie zza linii 6,75 m. Po jego 
akcji Ukraina objęła najwyższe 
w spotkaniu prowadzenie 44:37 
na dwie i pół minuty przed końcem 
tej kwarty. Kolejna „trójka” natura-
lizowanego amerykańskiego roz-
grywającego pozwoliła na zmniej-
szenie strat do przerwy – Ukraina 
prowadziła tylko 45:42.
Po przerwie Polacy ograniczyli 
kontrataki rywali, ale nadal mieli 
kłopoty pod koszem, gdzie wyso-
cy zawodnicy trenera Bagatski-
sa – Łeń, Artem Pustowyj i Herun 
stanowili istotne zagrożenie. W 25. 
minucie Ukraina ponownie miała 
siedem punktów więcej od Polski 
(59:52).
Biało-Czerwoni nie rezygnowali 
jednak z agresywnej defensywy, 
także na obwodzie, czym ograni-
czyli rzuty z dystansu rywali. Kapi-
tan Ponitka raz za razem nie bał się 
wchodzić pod kosz między silnych 
fizycznie Ukraińców i nawet jeśli 
piłka wykręcała się z kosza, to jego 
koledzy, m.in. 21-letni Balcerowski, 
dobili kilka rzutów. Do remisu 59:59 
doprowadził Sokołowski rzutem 
zza linii 6,75 m, chwilę później Alek-
sander Dziewa zdobył trzy punkty 
(akcja dwa plus jeden) i Polska pro-
wadziła 62:59.
Po 30 minutach przewaga zespo-
łu trenera Milicicia wynosiła dwa 
punkty (69:67) i o wszystkim decy-
dowała czwarta kwarta. W niej Bia-
ło-Czerwoni zagrali twardo w obro-
nie. Naszym koszykarzom, tak jak 
na początku spotkania, zaczęły 
też wpadać rzuty zza linii 6,75 m. 
Po trafieniach Sokołowskiego i Po-
nitki Polska uzyskała najwyższe 
prowadzenie w meczu 87:79 na 3 
minuty i 49 sekund przed końcem 
czwartej kwarty.
W kolejnych minutach Biało-Czer-
woni stracili jednak – na szczęście 
na krótko – zimną krew. Piąty faul 
i to w ofensywie popełnił Balce-
rowski. Polacy długo rozgrywali 
akcje, dużo kozłowali i pod naci-
skiem Ukraińców w ostatnich se-

kundach oddawali niecelne rzuty. 
Na 90 sekund przed końcem ry-
wale zmniejszyli straty do trzech 
punktów 84:87 i trener Milicić mu-
siał wziąć czas, by ustawić ostatnie 
akcje, a przede wszystkim ostudzić 
głowy i obniżyć emocje swoich za-
wodników.
Na 68 sekund przed końcową syre-
ną Mychajluk trafił dwa wolne i Bia-
ło-Czerwoni prowadzili tylko 88:86. 
Ukraińcy szybko chcieli doprowa-
dzić do remisu, ale ich rzuty z dy-
stansu były niecelne. Polacy wal-
czyli o każdą piłkę i metr parkietu, 
poświęcając swoje łokcie, kolana, 
a nawet głowy (Sokołowski zderzył 
się właśnie głową z rywalem).
Slaughter nie pomylił się przy rzu-
tach wolnych, a Sokołowski miał 
kluczową zbiórkę, po której był fau-
lowany. Wykorzystał jeden z dwóch 
wolnych i na 21 sekund przed 
końcem Polska prowadziła 91:86. 
Sokołowski zdobył jeszcze punkty 
z kontrataku i dołożył rzut wolny, 
czym przypieczętował sukces ze-
społu trenera Milicicia. Koszykarze 
cieszyli się szaleńczo na środku bo-
iska, a polscy kibice fetowali sukces 
na trybunach.
Polacy wygrali zbiórki 42:38, 
w czym największa zasługa Ponitki 
– kapitan miał dziewięć zebranych 
piłek, sześć asyst i zdobył 22 punk-
ty. Slaughter do 24 pkt dołożył pięć 
zbiórek i cztery asysty.

Polska – Ukraina 94:86 (24:21, 
18:24, 27:22, 25:19)
Polska: A.J. Slaughter 24, Mateusz 
Ponitka 22, Aleksander Balcerow-
ski 14, Michał Sokołowski 13, Jakub 
Garbacz 6, Aleksander Dziewa 5, 
Michał Michalak 4, Aaron Cel 4, Ja-
kub Schenk 2, Dominik Olejniczak 
0, Jarosław Zyskowski 0, Łukasz 
Kolenda 0.
Ukraina: Wiaczesław Bobrow 15, 
Artem Pustowyj 13, Issuf Sanon 
13, Swiatosław Mychajluk 13, Iwan 
Tkaczenko 10, Ołeksij Łeń 9, Bog-
dan Blizniuk 7, Wołodymyr Herun 
3, Denys Łukaszow 2, Ilja Sidorow 2, 
Witali Zotow 0.

Pokonać obrońców tytułu
REPREZENTACJA POLSKI KOSZYKARZY POKONAŁA W BERLINIE UKRAINĘ 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19) W 1/8 FINAŁU I PO RAZ PIERWSZY 

OD 1997 ROKU AWANSOWAŁA DO ĆWIERĆFINAŁU MISTRZOSTW EUROPY. DWA INNE NIEDZIELNE MECZE ZAKOŃCZYŁY SIĘ TAKIM SAMYM WYNIKIEM, 
A ZE ZWYCIĘSTW CIESZYLI SIĘ SENSACYJNIE WŁOSI I FINOWIE. 

Awans polskich koszykarzy do ćwierćfinału mistrzostw Europy

Zanim w niedzielę wyłonio-
no ostatnich ćwierćfinali-
stów, w  środę i  czwartek 
zakończyła się rywaliza-

cja w  grupach. Z turniejem – bez 
zaskoczenia – pożegnali się: Bułga-
rzy, Gruzini, Bośniacy, Węgrzy, Es-
tończycy, Brytyjczycy, Izraelczycy 
i Holendrzy.
Najciekawiej było w meczu grupy B, 
w którym Słoweńcy wygrali z Fran-
cuzami 88:82. Do tego zwycięstwa 
poprowadził ich Luka Doncić, któ-
ry rzucił aż 47 punktów. W innych 
spotkaniach tej grupy, Litwa poko-
nała z Bośnią i Hercegowiną 87:70, 
a Węgry przegrały z Niemcami 
71:106. W grupie A Turcja uległa 
Hiszpanii 69:72, Gruzja Czarnogó-
rze 73:81, a Bułgaria Belgii 80:89.
Reprezentacja Polski w swoim 
piątym, ostatnim meczu grupy D 
przegrała w Pradze z Serbią 69:96 
(14:28, 19:24, 17:20, 19:24) i awanso-
wała do 1/8 finału z trzeciego miej-
sca w tabeli (bilans 3-2). Najwięcej 
punktów dla Biało-Czerwonych 
zdobyli: Michał Michalak 17, Łukasz 
Kolenda 10 i Michał Sokołowski 9. 
Grupę wygrali niepokonani Ser-
bowie, a Biało-Czerwonych wy-
przedzili jeszcze ich wcześniejsi 
pogromcy – Finowie.
Jako ostatni wywalczyli awans 
do grona 16 najlepszych drużyn 
mistrzostw Europy Czesi, pokonu-
jąc Izrael 88:77.

Rywalem Biało-Czerwonych 
w walce o ćwierćfinał była druga 
w grupie C Ukraina (3-2), z którą 
wcześniej przegrali w  spotkaniu 
towarzyskim w  Stambule 60:88. 
W Berlinie spotkanie było nie-
zwykle wyrównane, walka trwała 
przez 40 minut, a kilkupunktową 
przewagę podopieczni trenera 
Igora Milicicia osiągnęli dopiero 
w ostatnich czterech minutach.
Trener Milicić rozpoczął mecz 
stałą turniejową piątką z dwoma 
doświadczonymi 35-latkami, Aaro-
nem Celem i A.J. Slaughterem oraz 
kapitanem Mateuszem Ponitką, 
Michałem Sokołowskim i Aleksan-
drem Balcerowskim.
Po pierwszych akcjach Biało-Czer-
woni prowadzili 5:0, ale rywale 
doprowadzili do remisu 7:7. Zna-
komicie dysponowany Slaughter 
w rzutach z dystansu (w pierw-
szej kwarcie trafił trzy razy) oraz 
aktywny Balcerowski trzymali 
na swoich barkach ofensywę, zaś 
w defensywie walczyli jak zwykle 
Ponitka i Sokołowski, który utrud-
niał skutecznie grę liderowi Ukraiń-
ców Swiatosławowi Mychajlukowi 
– mający średnio w meczach Euro-
basketu 18 punktów koszykarz To-
ronto Raptors do przerwy zdobył 
tylko dwa punkty.
Po kolejnym rzucie Slaughtera 
Polska miała najwyższą przewa-
gę 22:16, ale podopieczni trenera 
Ainarsa Bagatskisa, który jako za-
wodnik grał w polskiej lidze w By-
tomiu i Pruszkowie (ma dwa brązo-
we medale MP), nie zrażeni takim 
obrotem sprawy realizowali swój 
plan. Twardo bronili na obwodzie 
i pilnowali Ponitki. Kapitan repre-
zentacji w pierwszej połowie trafił 
tylko jeden z ośmiu rzutów z gry.
W drugiej części rywale zyska-
li przewagę dzięki kontratakom, 
a także rzutom z dystansu – w tym 

Polska awansowała do  ćwierćfi-
nału mistrzostw Europy po  raz 
pierwszy od 1997 roku. Wówczas 
w walce o półfinał uległa w Barce-
lonie Grecji 62:72. Teraz w Berlinie 
na jej drodze do najlepszej czwór-
ki stanie obrońca tytułu Słowenia, 
która w sobotę pokonała Belgię 
88:72. Do zwycięstwa poprowadził 
złotych medalistów z 2017 r. Luka 
Doncić z Dallas Mavericks, który 
zdobył 35 pkt, miał pięć zbiórek 
i pięć asyst.
Sensację sprawili Włosi pokonując 
w niedzielę wicemistrzów Europy 
Serbów 94:86 i o półfinał zagrają 
z Francuzami, srebrnymi medali-
stami olimpijskimi z Tokio. Serbo-
wie do rundy playoffs awansowali 
z kompletem zwycięstw z pierwsze-
go miejsca w grupie D, a Włosi byli 
na czwartym w grupie C.
Włochów do sensacyjnego zwycię-
stwa poprowadzili rozgrywający 
Marco Spissu – 22 punkty (w tym 6 
z 9 razy) i Nicolo Melli – 21. Dla Ser-
bii 32 punkty zdobył dwukrotny 
MVP sezonu zasadniczego NBA 
– Nikola Jokić, który miał także 13 
zbiórek.
Finlandia, która w "polskiej" grupie 
w Pradze zajęła drugie miejsce, tak-
że sprawiła niespodziankę, wygry-
wając z Chorwacją 94:86 i po raz 
pierwszy od 1967 roku awanso-
wała do najlepszej ósemki ME. Li-
derem Finów był oczywiście Lauri 
Markkanen występujący w NBA, 
który uzyskał 43 punkty. 25-latek 
trafił 19 z 29 rzutów z gry, a 24 z 43 
pkt rzucił w drugiej połowie. Miał 
też dziewięć zbiórek. Finowie o pół-
finał zagrają z mistrzami świata 
Hiszpanami.
W ostatnim niedzielnym spotkaniu 
Czesi, czwarta drużyna gr. D, potra-
fili skutecznie walczyć z faworyta-
mi Grekami i dopiero w wyrówna-
nej końcówce koszykarze z Hellady 
uzyskali przewagę i wygrali 94:88. 
Grecy pozostają jedyną niepokona-
ną ekipą Eurobasketu. Double-do-
uble – 27 pkt i 10 zbiórek uzyskał 
dla zwycięzców najlepszy (MVP) 
koszykarz NBA w 2019 i 2020 r 

Giannis Antetokounmpo z Milwau-
kee Bucks. Wśród Czechów najlep-
szymi byli Jan Vesely – 21 pkt i To-
mas Satoransky, który miał 17 asyst, 
co jest rekordem ME.
Najbardziej zacięte pojedynki 
w 1/8 finału stoczyli w sobotę Fran-
cuzi z Turkami i Hiszpanie z Litwi-
nami. W obydwu potrzebne były 
dogrywki. 
Litwini mieli przewagę w drugiej 
i trzeciej kwarcie, prowadzili nawet 
58:47, ale mistrzowie świata zniwe-
lowali straty i w ostatnich minutach 
czwartej kwarty minimalnie pro-
wadzili 83:81. Dogrywkę Litwinom 
dała dobitka Ignasa Brazdeikisa 
równo z końcową syreną.
W dodatkowym czasie gry Hiszpa-
nie mieli lekką przewagę, w czym 
największy udział miał naturalizo-
wany Amerykanin Lorenzo Brown 
– po jego rzucie zza linii 6,75 m było 
95:88 na 120 sekund przed koń-
cem. Litwini zmniejszyli jeszcze 
straty do 94:95, ale w końcówce 
akcje pod koszem Willy Hernan-
gomeza przesądziły o sukcesie mi-
strzów globu 102:94. 
"Trójkolorowi”, wicemistrzowie 
olimpijscy, pokonali po dogrywce 
w Berlinie Turków 87:86, choć Tur-
cja prowadziła 77:75 na 12 sekund 
przed końcem czwartej kwarty 
i miała piłkę. 

Pierwszymi półfinalistami zostali 
we wtorek Hiszpanie i niespodzie-
wanie Niemcy. Pierwsi pokonali 
Finów 100:90, a drudzy Greków 
107:96, i w piątek zagrają o finał.
Polacy swój mecz ćwierćfinałowy 
ze Słoweńcami rozegrają w środę 
wieczorem. Wcześniej Francuzi 
zmierzą się z Włochami i zwycięz-
ca tego spotkania będzie półfinało-
wym rywalem Słowenii lub Polski. 
Półfinały zaplanowano 16 wrze-
śnia, a finał dwa dni później, także 
w Berlinie. ◘

ME 2022 
W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN
1/8 FINAŁU
Turcja - Francja 86:87 
(11:18, 24:25, 22:6, 20:28, dogr. 9:10)
Słowenia - Belgia 88:72
(24:19, 20:22, 19:19, 25:12)
Niemcy - Czarnogóra 85:79 
(19:10, 29:14, 19:26, 18:29)
Hiszpania - Litwa 102:94 
(19:20, 21:25, 23:23, 20:15, dogr. 19:11)
Ukraina - Polska 86:94 
(21:24, 24:18, 22:27, 19:25)
Finlandia - Chorwacja 94:86 
(20:21, 25:22, 22:22, 27:21)
Serbia - Włochy 86:94 
(28:20, 23:25, 17:21, 18:28)
Grecja - Czechy 94:88 
(20:20, 21:25, 22:22, 31:21)

ĆWIERĆFINAŁY
wtorek
Hiszpania - Finlandia 100:90 
(19:30, 24:22, 30:15, 27:23)
Niemcy - Grecja 107:96 
(31:27, 26:34, 26:10, 24:25)
środa
Francja - Włochy
Słowenia - Polska

PÓŁFINAŁY
piątek
Słowenia/Polska - Francja/Włochy 
Niemcy - Hiszpania

Polscy koszykarze awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy po raz pierwszy od 1997 roku
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MŚ 2022 FORMUŁY 1
Wyniki GP Włoch:
 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:20.27,511
 2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) strata 2,446 s
 3. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 3,405
 4. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari) 5,061
 5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 5,380
 6. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 6,091
  7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 6,207
 8. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri-Red Bull) 6,396
 9. Nyck de Vries (Holandia/Williams-Mercedes) 7,122
10. Zhou Guanyu (Chiny/Alfa Romeo) 7,910

Klasyfikacja generalna (po 16 wyścigach):
 1. Max Verstappen (Holandia)  335 pkt
 2. Charles Leclerc (Monako)  219
 3. Sergio Perez (Meksyk)  210
 4. George Russell (W. Brytania)  203
 5. Carlos Sainz jr (Hiszpania)  187
 6. Lewis Hamilton (W. Brytania)  168
 7. Lando Norris (W. Brytania)  88
 8. Esteban Ocon (Francja)  66
 9. Fernando Alonso (Hiszpania)  59
10. Valtteri Bottas (Finlandia)  46

Klasyfikacja konstruktorów:
 1. Red Bull  545 pkt
 2. Ferrari  406
 3. Mercedes  371
 4. Alpine-Renault  125
 5. McLaren-Mercedes  107
 6. Alfa Romeo  52

LEKKOATLETYKA
▸ Szwed Armand Duplantis wygrał 
konkurs skoku o tyczce podczas 
dwudniowych zawodów Diamen-
towej Ligi w Zurychu. Rekordzista 
świata wynikiem 6,07 m poprawił 
rekord mityngu. Drugie miejsce zajął 
Sondre Guttormsen, który ustano-
wił rekord Norwegii - 5,86. Duplan-
tis wygrał w tym roku wszystkie 
mityngi Diamentowej Ligi, w któ-
rych uczestniczył. Za zwycięstwo 
na stadionie Letzigrund otrzymał 
diamentowe trofeum oraz 30 tysię-
cy dolarów. Wenezuelka Yulimar 
Rojas była najlepsza w trójskoku. Re-
kordzistka świata w drugiej serii sko-
czyła 15,28 m. Rojas również triumfo-
wała we wszystkich tegorocznych 
zawodach cyklu Diamond League, 
w których brała udział. Najlepszym 
zawodnikiem w tej konkurencji był 
natomiast Kubańczyk Andy Diaz 
Hernandez, który poprawił rekord 
życiowy na 17,70. Ukrainka Jaro-
sława Mahuczich wygrała skok 
wzwyż wynikiem 2,03. W biegach 
na 400 m przez płotki również zwy-
ciężyli faworyci. Holenderka Femke 
Bol triumfowała wynikiem 53,03, 
a Brazylijczyk Alison dos Santos - 
46,98. Kenijczyk Emmanuel Korir 
popisał się znakomitym finiszem 
i uzyskał najlepszy w tym roku 
czas na świecie w biegu na 800 m 
- 1.43,26. Najszybszą zawodniczką 
na tym dystansie była jego rodacz-
ka Mary Moraa, która finiszowała 
czasem 1.57,63. Jamajki były najlep-
sze w biegu na 100 m. Shelly-Ann 
Fraser Pryce wyrównała rekord 
mityngu - 10,65, a Shericka Jack-
son zajęła drugie miejsce wynikiem 
10,81. Jackson półtorej godziny póź-
niej z dużą przewagą wygrała bieg 
na 200 m - 21,80. Trayvon Bromell 
zwyciężył w biegu na 100 m. Ame-
rykanin uzyskał czas 9,94. Na dwa 
razy dłuższym dystansie wygrał 
jego rodak Noah Lyles, który popra-
wił rekord mityngu - 19,52. W rzu-
cie oszczepem najlepsi byli Neeraj 
Chopra z Indii (88,44) i Amerykan-
ka Kara Winger (64,98). Konkursy 
rzutu dyskiem wygrali Słoweniec 
Kristjan Ceh (67,10) i Valarie All-
man z USA (67,77), a Amerykanin 
Joe Kovacs pchnął kulą na odle-
głość 23,23 m, poprawiając rekord 
życiowy i rekord Diamentowej Ligi. 
To również najlepszy w tym roku 
wynik na świecie. W czwartkowych 
zawodach uczestniczyło pięcioro re-
prezentantów Polski. Natalia Kacz-
marek uzyskała czas 50,74 i zajęła 
piąte miejsce w biegu na 400 m. 
Natomiast Anna Kiełbasińska była 
szósta (50,93). Wygrała Marilaidy 
Paulino, która ustanowiła rekord 
Dominikany i osiągnęła najlepszy 
w tym roku wynik na świecie - 48,99. 
Damian Czykier czasem 13,65 zajął 
siódme miejsce w biegu na 110 m 
przez płotki (najszybszy był Ame-
rykanin Grant Holloway finiszując 
w czasie 13,02), a Pia Skrzyszowska 
osiągnęła rezultat 12,72 i była siód-
ma na 100 m ppł (zwyciężczyni Ni-
geryjka Tobi Amusan czasem 12,29 
ustanowiła rekord mityngu). Michał 
Rozmys przebiegł 1500 m w 3.34,80 
i został sklasyfikowany na 10. po-
zycji. Bieg wygrał Norweg Jakob 
Ingebrigtsen, który uzyskał najlep-
szy w tym roku wynik na świecie 
- 3.29,02. Zawody w Zurychu były 
ostatnimi z cyklu Diamond League 
w tym roku. 

KOLARSTWO
▸ 22-letni Remco Evenepoel (Quic-
k-Step Alpha Vinyl) wygrał kolarski 
wyścig Vuelta a  Espana. Pierwszy 
belgijski triumfator Vuelty od 1977 
roku, kiedy zwyciężył Freddy Ma-
ertens, odniósł największy sukces 
w karierze. Zwycięzca Tour de Polo-
gne z 2020 roku w dorobku ma m.in. 
wygraną w tegorocznym monumen-
cie Liege-Bastogne-Liege. Drugie 
miejsce w tegorocznej Vuelcie zajął 
Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar 
(+2.02 min), a trzecie 19-letni Juan 

Ayuso (UAE Team Emirates), który 
do triumfatora stracił blisko pięć mi-
nut. Ostatni etap wygrał w niedzielę 
Kolumbijczyk Juan Sebastian Mo-
lano (UAE Team Emirates). W tego-
rocznej rywalizacji udział wzięło 
dwóch Polaków. Łukasz Owsian 
(Arkea-Samsic) zakończył wyścig 
na 90., a Kamil Małecki (Lotto So-
udal) - na 125. pozycji. W niedzielę 
z kibicami pożegnał się Alejandro 
Valverde, który kończy karierę. 
42-letni Hiszpan to m.in. triumfator 
Vuelty z 2009 roku, a także mistrz 
świata z 2018 roku.
▸ Katarzyna Niewiadoma (Cany-
on//SRAM Racing) zajęła 10. miej-
sce w pięciodniowym kolarskim 
Challenge by  La Vuelta, imprezie 
towarzyszącej hiszpańskiej Vuelcie. 
Triumfowała Holenderka Anne-
miek van Vleuten (Movistar). Ostat-
ni etap prowadził po ulicach Madry-
tu. Po finiszu z peletonu zwyciężyła 
Włoszka Elisa Balsamo (Trek - Se-
gafredo). Najwyżej z Polek - na 19. 
miejscu dojechała Niewiadoma.
▸ Zwycięstwem Francuza Benoit 
Cosnefroya zakończył się jednoeta-
powy, kolarski wyścig o Grand Prix 
Quebecu. Na mecie trasy o długości 
201,6 km wyprzedził on Australij-
czyka Michaela Matthewsa i Ery-
trejczyka Biniama Ghirmaya. Włoch 
z polskim paszportem, Cesare Be-
nedetti był 80., a Maciej Bodnar nie 
dojechał do mety.
▸ Słoweński kolarz Tadej Pogacar 
z grupy UAE Team Emirates wygrał 
drugi z klasycznych wyścigów w Ka-
nadzie - Grand Prix Montrealu. Tuż 
za nim finiszowali Belg Wout van 
Aert (Jumbo-Visma) i Włoch Andrea 
Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl). 
Na starcie stanęło dwóch reprezen-
tantów Polski. Cesare Benedetti 
(Bora-hansgrohe) był 73. natomiast 
Maciej Bodnar (TotalEnergies) 
nie dotarł do mety. Dwa wyścigi 
najwyższej kategorii (World Tour) 
w Kanadzie stanowiły dla wielu za-
wodników ostatni sprawdzian przed 
mistrzostwami świata w australij-
skim Wollongong (18-25 września).

TENIS
▸ Iga Świątek po zwycięstwie w US 
Open umocniła się na prowadzeniu 
w rankingu WTA. 21-letnia polska 
tenisistka ma obecnie 10 365 pkt, 
czyli ponad dwa razy więcej od Tu-
nezyjki Ons Jabeur, którą pokonała 
w finale.
▸ Triumfator US Open Carlos Al-
caraz pierwszy raz został liderem 
rankingu ATP. Drugie miejsce w ze-
stawieniu zajmuje Norweg Casper 
Ruud, który w finale wielkoszlemo-
wej imprezy został pokonany przez 
młodego Hiszpana. Hubert Hur-
kacz utrzymał 10. miejsce.
▸ Polski Związek Tenisowy poinfor-
mował, że międzynarodowa fede-
racja (ITF) opóźniła pierwszy mecz 
Polek w turnieju finałowym Billie 
Jean King Cup w Glasgow, by  Iga 
Świątek zdążyła dotrzeć na niego 
z USA, gdzie zagra w  WTA Finals 
w Forth Worth w stanie Teksas. Tur-
niej w Szkocji zostanie rozegrany 
w dniach 8-13 listopada. Koliduje on 
z rozgrywkami WTA Finals, których 
finał zaplanowano na 7 listopada. 
Szczególne kontrowersje budzi fakt, 
że finał mastersa zostanie rozegrany 
nie w niedzielę, lecz w poniedziałek. 
W turnieju finałowym Biało-Czer-
wone powalczą w grupie z ekipami 
USA i Czech.

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY
▸ Dwa srebrne medale zdobyły 
polskie sztafety na mistrzostwach 
Europy w pięcioboju nowocze-
snym w węgierskim Szekesfehervar. 
Wśród pań na podium stanęły Okta-
wia Nowacka i Natalia Dominiak, 
wśród panów - Łukasz Gutkowski 
i Kamil Kasperczak. Złoto dla Litwi-
nek i Czechów.

W SKRÓCIE

Max Verstappen wygrał po raz piąty z rzędu i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu
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Holender po raz pierw-
szy w karierze stanął 
na podium w Grand 
Prix Włoch. Drugie 

miejsce zajął Monakijczyk Char-
les Leclerc z Ferrari, który był 
najszybszy w kwalifikacjach, 
a trzecie Brytyjczyk George Rus-
sell z Mercedesa.
Doskonale wypadł debiutant 
w F1 Holender Nyck de Vries. Za-
stąpił w teamie Williams chorego 
Taja Alexa Albona i zajął 9. miej-
sce zdobywając 2 pkt.

Verstappen startował do  nie-
dzielnego wyścigu z  czwartej 
linii, bo został ukarany w piątek 
za  przekroczenie przydziału 
silników, dopuszczalną w  da-
nym sezonie. Jego kolega z ze-
społu Red Bulla, Meksykanin 
Sergio Perez, za podobne przewi-
nienie został przesunięty o dzie-
sięć miejsc do tyłu.
Holender szybko odrobił straty. 
Już po pięciu okrążeniach wy-
przedził pięciu rywali i był drugi. 
Prowadził Leclerc, który obronił 
pierwsze miejsce wywalczone 
w sobotę podczas rywalizacji 
o pole position.
Na 11. okrążeniu udział w wyści-
gu zakończył czterokrotny mistrz 
świata Niemiec Sebastian Vettel, 
w którego Aston Martinie doszło 
do awarii silnika.
Verstappen objął po raz pierw-
szy prowadzenie w wyścigu 
na 13. okrążeniu, gdy Leclerc 
zjechał na zmianę opon. Monakij-
czyk wrócił na tor na trzeciej po-
zycji, za Verstappenem i Russel-
lem. I zaczął narzekać na pracę 
silnika w bolidzie, ale problemy 
szybko minęły.
W tyle stawki wielką klasę poka-
zywał siedmiokrotny mistrz świa-
ta Lewis Hamilton z Mercedesa, 
który startował z ostatniej 10. 
linii za przekroczenie limitu licz-
by wymian silników w sezonie 
(według regulaminu każdemu 
z zawodników przysługują trzy 
jednostki w roku). Brytyjczyk 
jeszcze przed połową dystansu 
awansował na szóstą lokatę. Pro-

wadził cały czas Verstappen, któ-
ry dość długo nie zmieniał opon.
Zjechał do pit stopu dopiero 
na 26. okrążeniu i na tor wrócił 
jako drugi, ze stratą około 10 s 
do prowadzącego Monakijczyka. 
Lider mistrzostw świata zaczął 
szybko odrabiać stratę. Ferrari 
na 34. okrążeniu zdecydowa-
ło po raz drugi zmienić opony 
w bolidzie Leclerca, aby ten mógł 
się obronić przed atakami Ver-
stappena.
Na tor kierowca z Monako wrócił 
jako drugi, ale jego strata do pro-
wadzącego wynosiła już prawie 
20 s. Zawodnik Ferrari zaczął 
bardzo powoli odrabiać straty, 
w trakcie ośmiu okrążeń zni-
welował trzy sekundy. Na sześć 
okrążeń przed końcem wyścigu, 
gdy prowadził Verstappen mając 
około 16 s przewagi nad rywa-
lem, doszło do awarii samochodu 
Australijczyka Daniela Ricciardo 
z McLarena. Bolid zatrzymał się 
w takim miejscu, że konieczny 
był wyjazd na tor samochodu 
bezpieczeństwa.
Usunięcie uszkodzonego McLa-
rena trwało dość długo i ostatnie 
pięć okrążeń kierowcy przeje-
chali za samochodem bezpie-
czeństwa. Leclerc na mecie tro-
chę narzekał, że w końcówce nie 
mógł się pościgać z Holendrem, 
ale gdyby nawet wyścig wzno-
wiono, to i tak Verstappen na no-
wych oponach, nie dałby zapew-
ne rywalowi większych szans.

Holender umocnił się na  pro-
wadzeniu w  klasyfikacji ge-
neralnej cyklu, ma  już 116 pkt 
przewagi nad Leclerkiem. Tym-
czasem do zakończenia sezonu 
2022 pozostało jeszcze sześć 
wyścigów, w których maksymal-
nie do zdobycia jest 156 "oczek". 
Dlatego Leclerc musiałby wy-
grać niemal wszystkie rundy F1 
do końca roku, licząc przy tym 
na brak punktów Verstappena. 
To scenariusz mało realny.
Bardziej prawdopodobne jest 
to, że Verstappen zapewni so-
bie obronę tytułu już przy okazji 

ulicznego wyścigu o GP Singa-
puru (2 października). Co musi 
się wydarzyć, aby zrealizował 
się ten scenariusz? Kierowca 
Red Bull Racing musiałby od-
nieść zwycięstwo na Marina Bay 
i równocześnie liczyć na słab-
sze występy Leclerca (może być 
maksymalnie dziewiąty) i Pereza 
(maksymalnie piąty). 
Matematyczne szanse na tytuł 
mają jeszcze Russell i Carlos Sa-
inz jr, ale wszystko wskazuje, 
że już po GP Singapuru pożegna-
ją się z nimi.
Jeśli Verstappen nie zapewni 
sobie mistrzostwa po GP Singa-
puru, to najprawdopodobniej 
losy sezonu 2022 rozstrzygną 
się tydzień później – przy okazji 
GP Japonii (9 października). Tak 
wczesna koronacja Holendra 
to zasługa jego świetnej postawy. 
Obecnie 24-latek może się po-
chwalić pięcioma zwycięstwami 
z rzędu w F1. Co więcej, wygrał 
jedenaście z szesnastu wyścigów 
w tym roku. ◘

Skuteczny pościg
BRONIĄCY TYTUŁU HOLENDER MAX VERSTAPPEN (RED BULL) WYGRAŁ WYŚCIG 

O GRAND PRIX WŁOCH NA TORZE MONZA, 16. RUNDĘ MISTRZOSTW ŚWIATA FORMUŁY 1, 
I UMOCNIŁ SIĘ NA POZYCJI LIDERA KLASYFIKACJI GENERALNEJ. TO JEGO 11. 

WYGRANA W SEZONIE I 31. W KARIERZE.

Jedenaste zwycięstwo Verstappena w sezonie i pierwsze na torze Monza
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SPORT

Bartosz Zmarzlik (w środku) w towarzystwie Roberta Lamberta (z lewej) i Leona Madsena na podium w Vojens
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KOSZYKÓWKA
▸ Reprezentacja Polski koszykarek 
3x3 zdobyła brązowy medal mi-
strzostw Europy, pokonując w Grazu 
Hiszpanię 16:13. To pierwszy medal 
Biało-Czerwonych w tej odmianie 
koszykówki. Wcześniej  przegrały 
w półfinale z Holenderkami 15:20. 
Polki w składzie: Klaudia Gertchen, 
Aldona Morawiec, Klaudia Sosnow-
ska i Dominika Fiszer w fazie grupo-
wej pokonały Cypryjki 22:8 oraz Li-
twinki 21:16 i z kompletem zwycięstw 
awansowały z pierwszego miejsca 
w grupie D do 1/4 finału. W ćwierćfi-
nale podopieczne trenerki Karoliny 
Szlachty były lepsze od Szwajcarek 
17:15. Był to drugi występ Biało-Czer-
wonych w gronie 12 najlepszych 
drużyn Starego Kontynentu. W 2019 
r. zajęły 12. lokatę. W finale Francja po-
konała Holandię 21:15. 
▸ Reprezentacja Polski koszyka-
rzy 3x3 przegrała z Serbią 18:21 
w ćwierćfinale mistrzostw Europy 
w Grazu i odpadła z dalszej rywali-
zacji. Serbowie, brązowi medaliści 
olimpijscy, a obecnie liderzy ran-
kingu FIBA, wygrali obydwa mecze 
w grupie A - ze Słowenią i Izraelem. 
Polacy występujący w składzie 
z Marcelem Ponitką, Krzyszto-
fem Sulimą, Szymonem Rduchem 
i Przemysławem Zamojskim, w gru-
pie pokonali Czarnogórzan 21:13 
i przegrali z mistrzami olimpijskimi 
Łotyszami 13:21. Nowymi mistrzami 
świata zostali Serbowie po wygranej 
w Antwerpii z Litwą 21:16. Brąz wy-
walczyli koszykarze z Belgii, którzy 
w meczu o 3. miejsce pokonali Fran-
cuzów po dogrywce 18:17.
▸ Argentyna wygrała mistrzostwa 
Ameryki koszykarzy (FIBA Ameri-
Cup), pokonując w finale w brazylij-
skim Recife gospodarzy 75:73. Trzecie 
miejsce zajął występujący bez gwiazd 
NBA zespół USA po zwycięstwie nad 
Kanadą 84:80. Argentyńczycy trium-
fowali po raz trzeci w historii. Tytułu 
broniła reprezentacja USA, złożona 
głównie z koszykarzy wywodzących 
się z zespołów G League. W półfina-
łach Argentyna okazała się lepsza 
od USA 82:73, a Brazylijczycy poko-
nali Kanadyjczyków 86:76. 

SIATKÓWKA
▸ Siatkarska reprezentacja Polski 
kobiet przygotowuje się do zbliża-
jących się mistrzostw świata w Ho-
landii i Polsce. Jednym z etapów 
przygotowań jest towarzyski turniej 
w Neapolu, w którym Polki przegrały 
dwa pierwsze mecze - z Serbkami 1:3 
(21:25, 25:21, 17:25, 21:25) i mistrzynia-
mi Europy Włoszkami 1:3 (18:25, 21:25, 
25:23, 26:28). W innym wtorkowym 
spotkaniu Turcja pokonała Serbię 3:1 
(25:22, 25:22, 23:25, 27:25). Mistrzo-
stwa świata w siatkówce kobiet roz-
poczną się 23 września. Polki w gru-
pie mają Chorwację, Tajlandię, Koreę 
Południową, Dominikanę i Turcję. 

PIŁKA RĘCZNA
▸ Dwa najlepsze polskie kluby 
od meczów u siebie rozpoczną ry-
walizację w Lidze Mistrzów piłkarzy 
ręcznych. Łomża Industria Kielce 
w środę zmierzy się z francuskim 
HBC Nantes. Dzień później Orlen Wi-
sła Płock zagra z portugalskim FC 
Porto. Zdobywcę trofeum poznamy 
18 czerwca. W jubileuszowym, 30. 
sezonie handballowej Ligi Mistrzów 
wystąpi 16 klubów z 11 krajów. 

HOKEJ NA LODZIE
▸ Hokeiści Comarch Cracovii w ko-
lejnych meczach grupy F Ligi Mi-
strzów przegrali na wyjazdach z nie-
mieckim zespołem Straubing Tigers 
2:3 (0:2, 1:0, 1:1) i z austriackim Vil-
lach SV 2:6 (1:2, 0:0, 1:4). Krakowianie 
są na ostatnim, czwartym miejscu 
w grupie F (3 pkt). Dwukrotnie prze-
grali na wyjazdach także hokeiści 
GKS Katowice - ze szwajcarskim 
ZSC Lions Zurych 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) 
i ze szwedzkim Roegle Angelholm 
1:5 (0:2, 1:1, 0:2). W tabeli grupy D 
GKS zajmuje 3. miejsce z dorobkiem 
2 punktów. Prowadzi Rogle (12 pkt).

RUGBY
▸ Reprezentacja Polski kobiet 
w siedmioosobowej odmianie rug-
by zajęła 10. miejsce w swym de-
biutanckim występie w Pucharze 
Świata w Kapsztadzie. Po piątkowej 
porażce w 1/8 finału z Amerykanka-
mi (7:39), w sobotę Polki, aktualne 
mistrzynie Europy, rozpoczęły ry-
walizację o pozycje 9-16. W pierw-
szym spotkaniu Biało-Czerwone 
pokonały Chinki 20:14 (5:7), a w dru-
gim wygrały z Hiszpankami 19:10 
(14:5). W finale, którego zwycięzca 
otrzymał trofeum - Challenge Tro-
phy - podopieczne trenera Janusza 
Urbanowicza przegrały z Japonka-
mi 12:17. 

ZAPASY
▸ Siódme miejsce Mateusza Ber-
natka (AKS Piotrków Trybunalski) 
w wadze 67 kg było najwyższą 
pozycja polskich klasyków w za-
paśniczych mistrzostwach świata 
w Belgradzie. Biało-Czerwoni z tyl-
ko ośmioma punktami uplasowali 
się dopiero na 24. miejscu w tabeli. 
Punktowali klasycy z 30 krajów.

WSPINACZKA SPORTOWA
▸ Startująca we wspinaczce sporto-
wej na czas Aleksandra Kałucka 
wygrała zawody Pucharu Świata 
w Edynburgu. Druga była jej sio-
stra Natalia, która w wyścigu fina-
łowym odpadła od ściany. Trzecie 
miejsce zajęła Brytyjka Emma Hunt. 
Na piątym miejscu sklasyfikowano 
Patrycję Chudziak, a na ósmym 
Annę Brożek. Nie startowała rekor-
dzistka świata Aleksandra Mirosław. 
Wśród mężczyzn triumfował zale-
dwie 16-letni Amerykanin Samuel 
Watson, który w finale był lepszy 
od Chińczyka Jinbao Longa. 

ŻUŻEL
▸ Moje Bermudy Stal Gorzów Wiel-
kopolski wygrała z Motorem Lu-
blin 51:39 w pierwszym meczu 
finałowym żużlowej ekstraligi. 
Najwięcej punktów dla zwycięz-
ców zdobył Bartosz Zmarzlik 
- 16, a dla pokonanych Dominik 
Kubera - również 16. Rewanż - 25 
września w Lublinie. W pierwszym 
meczu o brązowy medal Apator 
Toruń pokonał Włókniarza Często-
chowa 46:44. Torunian do triumfu 
poprowadził Jack Holder, który 
przywiózł 16 punktów. 11 punktów 
dla Włókniarza zdobył Kacper Wo-
ryna. Rewanż - 24 września w Czę-
stochowie.

RAJDY SAMOCHODOWE
▸ Thierry Neuville z Hyundaia wy-
grał Rajd Akropolu, dziesiątą rundę 
rajdowych samochodowych mi-
strzostw świata. Belg wyprzedził 
swych kolegów z zespołu - Estończy-
ka Otta Tanaka (+15,0) i Hiszpana 
Daniego Sordo (+1.49,7). Niepowo-
dzeniem zakończył się start lidera 
mistrzostw, Fina Kallego Rovanpe-
ry z Toyoty, który w sobotę wypadł 
z trasy i rozbił samochód; ostatecznie 
zajął w całym rajdzie 15. miejsce. 
W klasyfikacji generalnej, Rovanpe-
ra (207 pkt) ma 53 punkty przewagi 
nad Tanakiem i 76 nad Neuvillem. 
W Grecji zabrakło Kajetana Kajeta-
nowicza, który spadł z 3. na 4. miej-
sce w klasyfikacji WRC2.

RAJDY TERENOWE
▸ Krzysztof Hołowczyc po raz ósmy 
wygrał Baja Poland, eliminację 
Pucharu Świata w rajdach tereno-
wych. Razem z pilotem Łukaszem 
Kurzeją wyprzedził o prawie 18 mi-
nut Portugalczyków Joao Ferreirę 
i Davida Monteiro. O zwycięstwie Po-
laka zdecydował odcinek specjalny 
na poligonie drawskim, który odbył 
się w sobotę. Podczas trzeciego oesu, 
w ogniu stanęła toyota Yazeeda Al-
-Rahijego, lidera klasyfikacji Pucha-
ru Świata. Saudyjczyk nie uratował 
auta, ale dzięki pomocy trzecich 
na mecie Michała i Julity Małuszyń-
skich (+18.54) uratował życie.

W SKRÓCIE

czej, w którym jechali Zmarzlik, 
Bewley i Lambert. Brytyjczy-
cy walczyli jeszcze o miejsce 
w ósemce, a Polak o wygranie 
zasadniczej części zawodów. Be-
wley nie wytrzymał nerwowo, 
wjechał w taśmę i został wyklu-
czony. W powtórce Lambert nie 
dał się dogonić i trzy zdobyte 
punkty pozwoliły mu jechać dalej.
Po chwili Brytyjczyk ponownie 
stanął na starcie w pierwszym 
półfinale i powtórzył wyczyn, 
pewnie zwyciężając. Za jego 
plecami długo utrzymywał się 
Woffinden, ale na metę wjechał 
czwarty, bo dał się wyprzedzić 
Madsenowi, który był drugi, i Jen-
senowi.
W drugim półfinale pojechali 
dwaj Polacy – Dudek i Zmarzlik. 
Ten pierwszy pewnie zwyciężył, 
ale drugi musiał stoczyć walkę 
o awans do pierwszej czwórki 
z Jasonem Doylem. Zawodnik Sta-
li Gorzów na dystansie wyprze-
dził Australijczyka, później odparł 
jego atak i wjechał do finału.
W finale najlepiej spod taśmy 
wyszli Zmarzlik i Lambert. Walkę 
na łokcie po wyjściu z pierwszego 
łuku wygrał Polak i później już nie 
dał się dogonić. Odniósł drugie 
turniejowe zwycięstwo na tym 
torze i zarazem w obecnej edy-
cji cyklu. Dudek natomiast został 
na starcie i później już nie liczył 
się w walce o miejsce na podium.
Zmarzlik umocnił się na prowa-
dzeniu w klasyfikacji general-
nej GP i powiększył przewagę 
nad Madsenem do 20 punktów. 
Do końca cyklu Grand Prix po-
zostały dwie rundy. Pierwsza już 
w najbliższą sobotę w szwedzkiej 
Malilli. Finał zmagań o mistrzo-
stwo świata odbędzie się nato-
miast 1 października w Toruniu. 
Przy dobrym układzie Polak już 
w Szwecji może zapewnić sobie 
trzeci tytuł z rzędu.
Zmarzlik osiągnął w sobotę coś 

jeszcze. Jako dwunasty zawod-
nik i drugi Polak w historii Grand 
Prix przekroczył granicę 1000 
punktów turniejowych zdobytych 
w światowym cyklu. Dokonał tego 
w swoim 75. występie wśród naj-
lepszych.
Ten pierwszy to Tomasz Gollob, 
który w tabeli punktowej wszech 
czasów światowego cyklu zaj-
muje trzecie miejsce (1981 pkt). 
Przed Gollobem znajdują się jedy-
nie dwaj zawodnicy, którzy prze-
kroczyli barierę 2000 "oczek". 
To Greg Hancock i Jason Crump. 
Rekord tego pierwszego wydaje 
się wręcz nie do pobicia. Amery-
kanin zdobył w GP aż 2655 punk-
tów. ◘

Po fazie zasadniczej 
z zawodów odpadli 
Maciej Janowski 
i Paweł Przedpeł-

ski.
Dwa tygodnie wcześniej Zmarzlik 
miał we Wrocławiu powiększyć 
przewagę nad drugim w klasy-
fikacji generalnej Madsenem. 
Stało się odwrotnie, bo odpadł 
w półfinale, a Duńczyk był drugi 
i zbliżył się do niego na 16 punk-
tów. W sobotę to Madsen jechał 
u siebie i miał nadzieję na kolejne 
odrobienie strat.
W Vojens w pierwszej serii żaden 
z nich, a także zwycięzca dwóch 
ostatnich GP Brytyjczyk Daniel 
Bewley nie zachwycili. 
Po dwóch startach z polskich żuż-
lowców tylko Dudek był w pierw-
szej ósemce. Janowski zgroma-
dził trzy oczka, a Przedpełski 
i Zmarzlik mieli tylko po dwa. 
Dwaj pierwsi pojechali razem 
w biegu dziewiątym, ale musieli 
uznać wyższość Taia Woffinde-
na i Rasmusa Jensena. Świetnie 
za to w trzeciej serii zaprezento-
wał się Zmarzlik, który wygrał 
swój wyścig w dobrym stylu i dał 
znak, że nie zamierza zrezygno-
wać z walki o zwycięstwo w ca-
łych zawodach.
Potwierdził to również w czwar-
tym swoim starcie, gdzie także 
zdobył trzy oczka i zapewnił so-
bie miejsce w półfinale. Za jego 
plecami przyjechał m.in. Janow-
ski, który nie potrafił dopasować 
się do duńskiego toru, brakowało 
mu szybkości i tym samym punk-
tów. Przed piątą serią zawodnik 
Betard Sparty Wrocław miał 
ich tylko cztery i praktycznie 
stracił szanse na półfinał. Jasna 
za to była sytuacja Przedpełskie-
go i Dudka. Pierwszy nie miał na-
dziei na awans, a drugi mógł już 
myśleć o półfinale.
Do ciekawej sytuacji doszło 
w ostatnim biegu fazy zasadni-

Zmarzlik już w ogródku
BARTOSZ ZMARZLIK WYGRAŁ ŻUŻLOWĄ GRAND PRIX DANII W VOJENS. W FINALE 

ÓSMYCH ZAWODÓW CYKLU MISTRZOSTW ŚWIATA POKONAŁ BRYTYJCZYKA 
ROBERTA LAMBERTA I DUŃCZYKA LEONA MADSENA I UMOCNIŁ SIĘ NA PROWADZENIU 

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ. CZWARTY BYŁ PATRYK DUDEK.

Trzeci tytuł mistrza świata z rzędu na wyciągnięcie ręki

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

KLASYFIKACJA GENERALNA 
PO SIEDMIU ELIMINACJACH:
  1. Bartosz Zmarzlik (Polska)  128 pkt
 2. Leon Madsen (Dania)  108
 3. Daniel Bewley (W. Brytania)  91
 4. Patryk Dudek (Polska)  90
 5. Robert Lambert (W. Brytania)  86 
 6. Maciej Janowski (Polska)  76
 7. Tai Woffinden (Wielka Brytania)  74
 8. Fredrik Lindgren (Szwecja)  74
 9. Mikkel Michelsen (Dania)  70
10. Jason Doyle (Australia)  68
11. Martin Vaculik (Słowacja)  59
12. Jack Holder (Australia)  58
13. Anders Thomsen (Dania)  51
14. Max Fricke (Australia)  49
15. Paweł Przedpełski (Polska)  28
16. Rasmus Jensen (Dania)  12
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meczów i jestem pewna, że część 
z nich wygrasz" – dodała zwraca-
jąc się do rywalki.
Świątek świetnie zaczęła spotka-
nie, po kilku minutach prowadziła 
3:0. Jabeur wydawała się ospa-
ła na korcie, ale potem nastąpił 
okres jej dobrej gry. Zaprezento-
wała kilka efektownych zagrań 
i zmniejszyła stratę do 2:3.
Na więcej 21-letnia raszynianka 
jej jednak nie pozwoliła. Dwukrot-
nie jeszcze przełamała rywalkę 
i po 31 minutach była w połowie 
drogi do tytułu.
Druga partia zaczęła się podob-
nie – również od prowadzenia 3:0 
Świątek i także tym razem Jabeur 
wygrała dwa kolejne gemy. Pod-
opieczna trenera Tomasza Wikto-
rowskiego następnie powiększyła 
prowadzenie do 4:2, ale Tunezyj-
ka nie poddała się i wróciła do gry.
Bardzo ważny był gem dziewiąty. 
Przy stanie 4:4 Świątek obroniła 

trzy break-pointy i objęła prowa-
dzenie 5:4. Już do końca inicjaty-
wa należała do Polki, choć Jabeur 
dzielnie walczyła. Tunezyjka w 12. 
gemie obroniła piłkę meczową 
i doprowadziła do tie-breaka.
Lepiej zaczęła go Świątek, obejmu-
jąc prowadzenie 4-2. Później obie 
zawodniczki punkty zdobywały 
seriami. Najpierw Jabeur wyszła 
na 5-4, a następnie trzy punkty 
z rzędu padły łupem Polki, która 
po ostatniej piłce padła ze szczę-
ścia na kort.
"Naprawdę się starałam, ale Iga ni-
czego mi nie ułatwiała. Zasłużyła 
na wygraną dziś. W tym momen-
cie nie lubię jej za bardzo, ale jakoś 
to będzie" – powiedziała Jabeur, 
która przegrała drugi wielkoszle-
mowy finał z rzędu. W lipcu w fi-
nale Wimbledonu uległa Jelenie 
Rybakinie z Kazachstanu.
"Będę dalej ciężko pracowała 
i wierzę, że wkrótce wywalczę 

swój tytuł" – dodała 28-latka, któ-
ra awansowała na drugą pozycję 
w światowym rankingu.
Za triumf w US Open Świątek 
otrzymała 2,6 mln dolarów, a Ja-
beur, która w półfinale potrzebo-
wała zaledwie 67 minut, aby po-
konać będącą w świetnej formie 
Francuzkę Caroline Garcię (17) 6:1 
6:3, połowę tej kwoty.
"Cieszę się, że nagroda nie jest 
w gotówce" – powiedziała zażar-
towała Świątek odbierając symbo-
liczny czek.

ULGA I DUMA
"To nie był łatwy mecz, mimo 
iż na początku dominowałam. 
Wiedziałam, że Ons będzie chcia-
ła wykorzystać każdą okazję, a ja 
nie chciałam jej tej okazji dać. 
W drugiej partii to już była fizycz-
na walka i cieszę się, że pod ko-
niec wykrzesałam z siebie energię, 
aby mecz dokończyć i znalazłam 

CZAS WYZWAŃ
W drodze do triumfu w Nowym 
Jorku rozegrała siedem meczów, 
16 setów, z czego dwa przegrała, 
142 gemy, z których 53 padło łu-
pem rywalek, oraz dwa zwycię-
skie tie-breaki, w tym jeden w fi-
nale z Jabeur. Na korcie spędziła 
łącznie 12 godzin i 42 minuty, po-
konując kolejno Włoszkę Jasmine 
Paolini 6:3, 6:0, Amerykanki Slo-
ane Stephens 6:3, 6:2 i Lauren Da-
vis 6:3, 6:4, Niemkę Jule Niemeier 
2:6, 6:4, 6:0, Amerykankę Jessicę 
Pegulę (8) 6:3, 7:6 (7-4) oraz Biało-
rusinkę Arynę Sabalenkę (6) 3:6, 
6:1, 6:4.
"Cieszę się, że miałam okazję za-
grać tutaj mecze w wieczornych 
sesjach, bo wiem jak się zregene-
rować przed finałem. Nie liczę jed-
nak każdej minuty. W tym wszyst-
kim trzeba pozostać człowiekiem. 
Teraz wiem, że nawet jeśli się 
przegra coś wcześniej – jak to było 
u mnie w Cincinnati i w Toron-
to – to dostanę następne szanse. 
A kiedy to następuje to wiem też, 
że muszę być gotowa, aby je wy-
korzystać. Cieszę się, że podczas 
tego turnieju mam i wykorzystuję 
te szanse. Cieszę się też, że mimo 
iż weszłam w ten turniej nie czu-
jąc się najlepiej – rozkręcam się 
z meczu na mecz. Na mączce czu-
ję się perfekcyjnie, ale dla mnie 
wygrane tu w meczach, gdy nie 
do końca mi idzie, są bardzo cen-
ne. Odczuwam wtedy sporą satys-
fakcję" – stwierdziła Polka po wy-
granej z Białorusinką.
21-letnia Świątek tylko dwa pierw-
sze mecze rozstrzygnęła szybko, 
w nieco ponad godzinę. Najdłużej 
trwało jej spotkanie w 1/8 finału 
z Niemeier – dwie godziny i 24 
minuty. Ponad dwie godziny grała 
też w półfinale z Sabalenką, a zwy-
cięski finał – choć dwusetowy – za-
brał jej godzinę i 51 minut.
To trzeci wielkoszlemowy triumf 
21-letniej Polki, która umocniła się 
na czele światowego rankingu te-
nisistek. W czerwcu po raz drugi 
zwyciężyła w paryskim French 
Open, ale wtedy spędziła na kor-
cie prawie trzy godziny mniej.
Od czerwcowej wygranej w sto-
licy Francji prezentowała się jed-
nak słabiej, m.in. odpadając już 
w 3. rundzie Wimbledonu.
"To był czas pełen wyzwań. Po wy-
graniu Szlema trudno wraca się 
do formy. Musiałam na nowo 
skupić się na celach. Poza tym 
to Nowy Jork – szalone miejsce 
pełne znanych ludzi, mnóstwo 
pokus. Jestem z siebie dumna, 
że mentalnie sobie z tym poradzi-
łam" – powiedziała w krótkiej roz-
mowie na korcie.
To było piąte spotkanie tych teni-
sistek i trzecia wygrana Świątek. 
Polka górą była także w 2019 roku 
w Waszyngtonie i w obecnym 
sezonie w finale w Rzymie. Tu-
nezyjka wygrywała w 2021 roku 
w Wimbledonie i w Cincinnati.
"Toczymy z Ons całkiem niezłą ry-
walizację. Czeka nas jeszcze wiele 

precyzję w uderzeniach w mo-
mentach, w których było to mi naj-
bardziej potrzebne" – przyznała 
na konferencji prasowej Polka.
"Miałam takie mecze podczas mo-
jej zwycięskiej serii wiosną, ale po-
tem to gdzieś mi uciekło. Wiedzia-
łam – np. po finale z French Open 
– że jeśli zacznę mocno, to uda mi 
się wywrzeć taką presję na ry-
walkach, że sobie poradzę. Gene-
ralnie – dzięki finałom, w których 
brałam udział – mogłam wyko-
rzystać te lekcje i doświadczenia. 
To sprawiło, że nie czułam się 
sztywna w pierwszych fragmen-
tach. Już bardziej sztywna czułam 
się w finale z Coco Gauff w Pary-
żu" – wskazała Polka.
"Co czułam po ostatniej piłce, wy-
rzuconej przez rywalkę w aut? 
Ulgę, że nie musimy grać trzeciego 
seta. Stres wciąż był i choć grałam 
już w meczach bardziej obciążają-
cych psychicznie, to nigdy nie jest 
to fajne uczucie. To była też ulga 
fizyczna dla mojego ciała. Zresztą, 
to było kłębowisko myśli na tyle, 
że... musiałam się położyć. Cieszę 
się też, że nie płakałam za bardzo 
po finale" – powiedziała.
Świątek cieszyła się też, że udo-
wodniła sobie, iż może wygrywać 
Wielkie Szlemy nie tylko na pary-
skiej mączce.
"To dla mnie bardzo ważne. 
Na początku roku miałam na-
dzieję, że uda mi się wygrać 
coś w tourze WTA, bo doszłam 
do półfinału Australian Open. 
Ale nie miałam pewności, czy je-
stem już na takim poziomie, aby 
zwyciężać w Wielkim Szlemie, 
a w szczególności w US Open, 
bo tu nawierzchnia jest taka szyb-
ka. To jest więc coś, czego się nie 
spodziewałam. Ale to utwierdza 
mnie w przekonaniu, że... 'sky is 
the limit'. Jestem dumna, nieco za-
skoczona, ale szczęśliwa, że udało 
mi się to osiągnąć" – zaznaczyła.
Przyznała przy tym, że trudno po-
równać drugie zwycięstwo w Pa-
ryżu i premierowy sukces w No-
wym Jorku.
"Na pewno na Roland Garros 
czułam większą kontrolę i czu-
łam, że to jest moje miejsce. Tutaj, 
na Flushing Meadows, a zwłasz-
cza największej arenie, czyli Ar-
thur Ashe Stadium, do końca tego 
nie wiedziałam. Ale byłam dziś 
skoncentrowana i nie pozwoliłam 
sobie na bezproduktywne myśli. 
Nie powiem jednak, że to zwy-
cięstwo jest ważniejsze niż drugi 
triumf w Paryżu. Tam oczekiwa-
nia wobec mnie były większe. 
Byłam faworytką. Tutaj udało mi 
się nie mieć zbyt wielkich ocze-
kiwań przed startem, a i ludzie 
też nie wymieniali mnie w gronie 
największych faworytek. Dlate-
go też mentalnie druga wygrana 
we French Open była trudniej-
szym zadaniem, ale jeśli chodzi 
o fizyczność i po prostu grę w te-
nisa, to najciężej było odnieść suk-
ces w Nowym Jorku" – tłumaczyła 
raszynianka.

21-letnia Iga Świątek, po trzecim wielkoszlemowym triumfie, umocniła się na czele światowego rankingu 
tenisistek

Iga – królowa Nowego Jorku
LIDERKA ŚWIATOWEGO RANKINGU IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA ROZSTAWIONĄ Z NUMEREM PIĄTYM TUNEZYJSKĄ TENISISTKĘ ONS JABEUR 6:2, 7:6 (7-5) W FINALE 
WIELKOSZLEMOWEGO TURNIEJU US OPEN NA KORTACH FLUSHING MEADOWS W NOWYM JORKU. TO JEJ TRZECI W KARIERZE TRIUMF W IMPREZIE TEN RANGI. 

W SINGLU MĘŻCZYZN PIERWSZY W KARIERZE WIELKOSZLEMOWY TYTUŁ WYWALCZYŁ 19-LETNI CARLOS ALCARAZ I OBJĄŁ PROWADZENIE W ŚWIATOWYM 
RANKINGU JAKO NAJMŁODSZY TENISISTA W HISTORII.

Trzeci wielkoszlemowy triumf Świątek • Alcaraz najmłodszym liderem rankingu ATP
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Świątek podkreśliła, że zdobyte 
już doświadczenie pozwala jej nie 
załamywać się w kluczowych mo-
mentach meczów i że lepiej znosi 
ewentualne porażki.
"Jestem dumna z tego, że nie za-
łamuję się w najważniejszych 
dla meczu trudnych chwilach, 
a po zakończeniu spotkania – na-
wet jeśli przegram – niczego nie 
żałuję, bo wiem, że dałam z sie-
bie sto procent. Cieszę się też, 
że mam więcej możliwości i roz-
wiązań, których używam na kor-
cie, jeśli chodzi o stronę mentalną. 
Wiem, jak to jest, kiedy się czuje, 
że na korcie brakuje pomysłów 
i człowiek czuje się bezradny, aby 
coś zmienić. Ja nie pamiętam jed-
nak, kiedy się tak czułam ostatni 
raz. To tylko oznacza, że cały czas 
się rozwijam" – analizowała.
Stara się nie wybiegać zbyt da-
leko w przyszłość, bo najpierw 
musi się oswoić z tym, co dzieje 
się obecnie.
"Zobaczymy, jaka będzie reak-
cja po wygraniu tego turnieju, 
bo zwycięstwo w Nowym Jorku 
jest inaczej odbierane niż w Eu-
ropie lub w Australii. Na razie nie 
wiem, jak i czy w ogóle wpłynie 
to na mnie czy na moją popular-
ność. Dlatego na razie poobserwu-
ję i pozbieram trochę wniosków 
na przyszłość. Wciąż muszę się 
wiele uczyć na korcie, ale cieszę 
się, że w miarę upływu czasu me-
cze takie, jak dziś będzie mi się 
grało łatwiej" – nadmieniła Świą-
tek.
Podsumowując cały cykl wystę-
pów po tej stronie oceanu przy-
znała, że na początku musiała się 
przyzwyczaić do wielu rzeczy, 
choćby bardzo męczącej upalnej 
pogody, stąd początek tej części 
sezonu był słabszy w jej wykona-
niu.
"Na początku było tu po pro-
stu strasznie gorąco, upalnie, 
co utrudniało zaadaptowanie się 
do wielu rzeczy na korcie i poza 
nim. Stąd na początku popeł-
niałam dużo błędów. Ale potem 
to zaakceptowałam i powiedzia-
łam sobie, że na pewno błędy się 
pojawią. Wiedziałam, że tu nie 
będzie jak na wolniejszych na-
wierzchniach i że będę mogła 
użyć wymian i zdobywać punkty 
ze spokojem. Wiedziałam, że będę 
tu trudniej będzie mi kontrolować 
poszczególne wymiany, akcje 
i mecze oraz że będę musiała bar-
dziej ryzykować. Po tym, jak spę-
dziłam tutaj prawie cztery tygo-
dnie, wreszcie zaczęłam się czuć 
bardziej naturalnie i uwolniłam 
rękę przy uderzeniach. To przy-
szło we właściwym momencie" – 
zauważyła.
Wcześniej Polka wspominała kil-
ka razy, że Nowy Jork to miejsce, 
gdzie trudno o skupienie.
"Chodzi o to, że poznałam tutaj 
tyle sławnych i wielkich osób, jak 
np. Linsday Vonn czy piosenka-
rza Seala! Po tym jak go poznałam, 
pomyślałam sobie, że 'nawet jak 
przegram, to będę się uważała, 
że wygrałam, bo poznałam Seala!'. 
Takie rzeczy mogą się zdarzyć 
tylko w Nowym Jorku, bo taki 
jest Nowy Jork. Ale będę tu wra-
cać z przyjemnością" – dodała 
z uśmiechem.
W niedzielę mistrzyni US Open 
miała w planach m.in. wybrać się 
na musical.
"Ale nie powiem który, bo chcę 
mieć trochę spokoju. Nie będzie 
ze mną całego teamu, bo część 

z nas będzie w samolocie, gdyż 
musi wracać do kraju" – przekaza-
ła na zakończenie.
Nie krył dumy ze swojej pod-
opiecznej trener Tomasz Wikto-
rowski.
"Jestem super dumny, bo ostatnie 
trzy, cztery tygodnie to były cięż-
kie czasy. Iga włożyła mnóstwo 
wysiłku, by wrócić do dobrej 
formy. Udowodniła dziś, że jest 
wojowniczką, że potrafi grać fan-
tastyczny tenis. Cieszę się, że Iga 
od remisu 4:4, gem po gemie 
i w tie-breaku umiała zachować 
koncentrację" – powiedział Wik-
torowski w rozmowie ze stacją 
ESPN.
"Szczególnie przez ostatni tydzień 
przed turniejem byliśmy napraw-
dę skupieni na pracy na korcie. 
To był naprawdę ciężki czas. 
Sztab jednak stanął na wysokości 
zadania. Iga miała świetnych spa-
ringpartnerów. Widziałem w jej 
oczach skupienie, że chce wrócić 
do formy i jej się udało" – dodał.

KORONACJA 19-LATKA
W singlu mężczyzn pierwszy 
w karierze tytuł wielkoszlemowy 
wywalczył rozstawiony z nume-
rem trzecim Carlos Alcaraz, po-
konując w finale grającego z "piąt-
ką" Norwega Caspera Ruuda 6:4, 
2:6, 7:6 (7-1), 6:3. W poniedziałek 
19-letni Hiszpan objął prowadze-
nie w światowym rankingu jako 
najmłodszy tenisista w historii.
"To są rzeczy, o których marzyłem, 
od kiedy chwyciłem rakietę. Ja 
i mój sztab włożyliśmy w to mnó-
stwo pracy. Ciężko mi teraz mó-
wić, jest we mnie mnóstwo emo-
cji" – powiedział Alcaraz przed 
otrzymaniem trofeum i czeku 
na 2,6 mln dolarów.
Obaj w półfinałach stoczyli zacię-
te pojedynki. Ruud w czterech se-
tach odprawił Rosjanina Karena 
Chaczanowa (27) 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 
6:2, a Alcaraz po kolejnej morder-
czej pięciosetówce 6:7 (6-8), 6:3, 

6:1, 6:7 (5-7), 6:3 rewelacyjnego 
Amerykanina Frances Tiafoe (22), 
który wcześniej wyeliminował 
z turnieju rozstawionego z nu-
merem drugim Hiszpana Rafaela 
Nadala i Rosjanina Andrieja Ru-
blowa (9). Ozdobą meczu 23-let-
niego Norwega była piłka setowa 
w pierwszej partii, którą Ruud wy-
korzystał po wymianie trwającej 
55 uderzeń.
Kluczowy moment finałowego 
spotkania miał miejsce w trzecim 
secie. Przy stanie 5:6 i swoim ser-
wisie Alcaraz obronił dwie piłki 
setowe. Doprowadził do tie-bre-
aka, w którym był zdecydowanie 
lepszy.
W czwartym secie Hiszpanowi 
udało się przełamać Ruuda w szó-
stym gemie. Kilkanaście minut 
później wykorzystał drugą piłkę 
meczową i po trzech godzinach 
i 20 minutach cieszył się z triumfu.
Alcaraz świetnie serwował – po-
słał 14 asów, a Ruud cztery. Hisz-
pan zanotował 55 zagrań kończą-
cych oraz 41 niewymuszonych 

19-letni Carlos Alcaraz, wygrywając wielkoszlemowy US Open, 
objął prowadzenie w światowym rankingu jako najmłodszy tenisista 
w historii

Amerykanin Rajeev Ram (z prawej) i Brytyjczyk Joe Salisbury obronili tytuł w grze deblowej

błędów, natomiast Norweg, odpo-
wiednio, 37 i 29.
To było trzecie spotkanie w hi-
storii tych tenisistów i trzecia 
wygrana Alcaraza. W tym roku 
górą był jeszcze w finale w Mia-
mi, a w ubiegłym w ćwierćfinale 
w Marbelli.
To druga w tym sezonie porażka 
23-letniego Ruuda w wielkoszle-
mowym finale. W czerwcu w me-
czu o tytuł paryskiego French 
Open uległ Hiszpanowi Rafaelowi 
Nadalowi. Norweg w poniedział-
kowym notowaniu listy ATP znaj-
dzie się na najwyższym w karie-
rze drugim miejscu.
"To fajne, że obaj finaliści będą te-
raz na szczycie rankingu. Oczywi-
ście jestem rozczarowany, że nie 
wygrałem, ale bycie numerem 
dwa też nie brzmi źle. Będę dalej 
ciężko pracował, aby zostać lide-
rem i wygrać turniej wielkoszle-
mowy" – powiedział Ruud.
Alcaraz będzie 28. tenisistą, który 
został liderem rankingu i dopie-
ro szóstym w ostatnich 18 latach. 
Od lutego 2004 roku oprócz Ser-
ba Novaka Djokovicia pierwsze 
miejsce zajmowali jeszcze tylko: 
Szwajcar Roger Federer, Hiszpan 
Rafael Nadal, Brytyjczyk Andy 
Murray i w tym roku Rosjanin Da-
niił Miedwiediew.
Łącznie, w publikowanym od 1973 
roku rankingu, na jego szczycie 
najdłużej plasował się Djoković 
373 tygodni. Natomiast do Federe-
ra należy rekord nieprzerwanego 
prowadzenia – 237 tygodni.
Przed Alcarazem miano najmłod-
szego lidera rankingu należało 
do Lleytona Hewitta. W 2001 roku 
Australijczyk objął prowadzenie 
mając 20 lat.

PONOWNIE NAJLEPSI
Pierwszymi triumfatorami tego-
rocznego US Open zostali w pią-
tek Amerykanin Rajeev Ram 
i Brytyjczyk Joe Salisbury, którzy 
wygrali deblową rywalizację. Naj-
wyżej rozstawieni tenisiści, którzy 
bronili w Nowym Jorku tytułu, 
pokonali w finale Holendra We-
sleya Koolhofa i Brytyjczyka Ne-
ala Skupskiego (2.) 7:6 (7-4), 7:5. 
To trzeci wspólny tytuł wielkosz-
lemowy Rama i Salisbury'ego. Naj-
lepsi byli także w Australian Open 
2020.
Amerykanin i Brytyjczyk 
w ćwierćfinale wyeliminowali 
Jana Zielińskiego i Hugo Nysa 
z Monako.
W grze podwójnej kobiet zwycię-
żyły Barbora Krejcikova i Kateri-

na Siniakova, pokonując w finale 
Amerykanki Caty McNally i Tay-
lor Townsend 3:6, 7:5, 6:1. To szó-
sty wspólny wielkoszlemowy tytuł 
tych czeskich tenisistek.
26-letnie obecnie Czeszki pierw-
szy wielkoszlemowy tytuł świę-
towały w 2018 roku we French 
Open. W tym samym sezonie wy-
grały jeszcze Wimbledon. W 2021 
ponownie triumfowały w Paryżu, 
a w obecnym cyklu przed nowo-
jorskimi zawodami najlepsze były 
w Australian Open i Wimbledo-
nie.
W dorobku mają także m.in. złoto 
ubiegłorocznych igrzysk olimpij-
skich w Tokio oraz triumf w koń-
czącym sezon turnieju WTA Fi-
nals także w 2021 roku.
Zmagania w Nowym Jorku w de-
blu na drugiej rundzie zakończyły 
Alicja Rosolska i Nowozelandka 
Erin Routliffe, a na pierwszej – 
Magda Linette i Serbka Aleksan-
dra Krunić, Katarzyna Piter i Ro-
sjanka Warwara Graczowa oraz 
Katarzyna Kawa i Niemka Vivian 
Heisen. 
Rywalizację mikstów wygrali roz-
stawieni z "czwórką" australijscy 
tenisiści Storm Sanders i John 
Peers, pokonując w finale Belgijkę 
Kirsten Flipkens i Francuza Edo-
uarda Rogera-Vasselina 4:6, 6:4, 
10-7.
34-letni Peers to brązowy medali-
sta w mikstach ubiegłorocznych 
igrzysk w Tokio. Wówczas partne-
rowała mu Ashleigh Barty. W do-
robku ma także wielkoszlemowy 
triumf w deblu w Australian Open 
2017. Natomiast sześć lat młodsza 
od niego Sanders odniosła naj-
większy sukces w karierze.
Z Polaków w Nowym Jorku 
do miksta zgłosił się tylko Łukasz 
Kubot. Razem z Czeszką Lucie 
Hradecką odpadli w 1/8 finału. ◘

US OPEN 2022
Wyniki finałów:
gra pojedyncza kobiet: Iga Świątek (Polska, 1) - 
Ons Jabeur (Tunezja, 5) 6:2, 7:6 (7-5)
gra pojedyncza mężczyzn: Carlos Alcaraz (Hisz-
pania, 3) - Casper Ruud (Norwegia, 5) 6:4, 2:6, 7:6 
(7-1), 6:3
gra podwójna kobiet: Barbora Krejcikova, Kate-
rina Siniakova (Czechy, 3) - Caty McNally, Taylor 
Townsend (USA) 3:6, 7:5, 6:1
gra podwójna mężczyzn: Rajeev Ram, Joe Salis-
bury (USA, W. Brytania, 1) - 
Wesley Koolhof, Neal Skupski (Holandia, W. Bryta-
nia, 2) 7:6 (7-4), 7:5
gra mieszana: Storm Sanders, John Peers (oboje 
Australia, 4) - Kirsten Flipkens, Edouard Roger-
-Vasselin (Belgia, Francja) 4:6, 6:4, 10-7
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Poinformuj Departament 
Spraw Społecznych o swoich 
potrzebach związanych z 
odbudową na dwa sposoby:

1. Wypełnij ankietę rejestracyjną 
dotyczącą odbudowy po huraganie Ida.
bit.ly/IdaSurveyDCA

2. Zapoznaj się z proponowanym przez 
stan Planem Działania na rzecz odbudowy 
i przedstaw swoje uwagi.
https://www.nj.gov/dca/ddrm/

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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Wicemistrzowie świata w blasku jupiterów

a spotkanie zakończył atakiem 
Aleksander Śliwka.

Polska – USA 3:2 (25:20, 27:25, 
21:25, 22:25, 15:12)
Polska: Marcin Janusz, Bartosz 
Kurek, Kamil Semeniuk, Aleksan-
der Śliwka, Jakub Kochanowski, 
Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski 
(libero) oraz Łukasz Kaczmarek, 
Grzegorz Łomacz, Tomasz Fornal, 
Jakub Popiwczak, Bartosz Kwolek.
USA: Micah Christenson, Matthew 
Anderson, Aaron Russell, Torey 
Defalco, Taylor Averill, David Smith 
– Erik Shoji (libero) oraz Jeffrey 
Jendryk, Joshua Tuaniga, Kyle En-
sing, Kyle Russell.

FINAŁ W PÓŁFINALE
Sobotni półfinał z Brazylią, która 
w ćwierćfinale odprawiła Argen-
tynę 3:1, był powtórką ostatnich 
dwóch finałów MŚ. Osiem lat 
wcześniej Biało-Czerwoni wygra-
li w katowickim Spodku z „Ca-
narinhos” 3:1, w 2018 w Turynie 
pokonali tego rywala 3:0. Tym ra-
zem też byli górą, zwyciężając 3:2 
(23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12).
Polacy w pierwszym secie prowa-
dzili 8:5, ale potem do głosu doszli 
bardzo dobrze broniący rywale, 
zmuszając gospodarzy do gonie-
nia wyniku. Było 14:18, 17:21. Gospo-
darze dali nadzieję sobie i swoim 
kibicom, kiedy doszli Brazylijczy-
ków na 23:24. W kolejnej akcji naj-
pierw cieszyli się z wyrównania, 
a potem – po bardzo długiej anali-
zie wideo – okazało się, że dotknęli 
siatki i przegrali seta.
Przebieg drugiego był zupełnie 
inny. Biało-Czerwoni wygrali bar-
dzo przekonująco. Po autowym 
ataku Yoandy Leala prowadzili 
16:9, a po asie Jakuba Kochanow-
skiego – 19:11. Ekipa trenera Rena-
na Dal Zotto nie znalazła do końca 
recepty na przeciwników i stan 
meczu został wyrównany.
Trzecia partia przyniosła zagrywki 
i ataki wagi ciężkiej z obu stron, kil-
ka widowiskowych obron i skutecz-
ną grę Polaków. Końcówkę kibice 
oglądali na stojąco, a szkoleniowiec 
Brazylijczyków Renan Dal Zotto wy-
glądał na zmartwionego, kiedy jego 
zawodnicy przegrywali 16:21.

Jeśli polscy kibice liczyli na za-
kończenie spotkania w czterech 
częściach, to się zawiedli. Długo 
walka była wyrównana, od stanu 
16:16 na prowadzenie wyszli Bra-
zylijczycy. Prowadzili 22:18, kiedy 
z grymasem bólu, kulejąc, boisko 
opuścił ich podstawowy gracz Ri-
cardo Lucarelli. Nie przeszkodziło 
to jego kolegom w doprowadze-
niu do tie-breaka.
Publiczność obserwowała go sto-
jąc, przeżywając huśtawkę nastro-
jów. Od radości przy stanie 7:4, 
kiedy niosło się w hali, że ”Polska 
wygra mecz”, przez zwątpienie, 
kiedy Brazylijczycy prowadzili 
11:10, po euforię po ostatnim punk-
cie, dającym awans do finału.

Polska – Brazylia 3:2 (23:25, 
25:18, 25:20, 21:25, 15:12)
Polska: Marcin Janusz, Bartosz 
Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub 
Kochanowski, Kamil Semeniuk, 
Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski 
(libero) oraz Grzegorz Łomacz, 
Łukasz Kaczmarek, Tomasz For-
nal.
Brazylia: Fernando Kreling Gil, 
Wallace De Souza, Yoandy Leal, 
Lucas Saatkamp, Ricardo Lucare-
lli, Flavio Gualberto – Thales Hoss 
(libero) oraz Bruno Rezende, Feli-
pe Moreira Roque, Maique Nasci-
mento, Darlan Ferreira, Adriano 
Fernandes.

LEKCJA WŁOSKIEGO
W wielkim finale spotkały się 
dwie niepokonane w trakcie tur-
nieju drużyny. Trudniejszą drogę 
do decydującego meczu mieli 
jednak broniący tytułu drugi raz 
z rzędu Polacy, którzy w ćwierćfi-
nale męczyli się z Amerykanami 
i wygrali dopiero po tie-breaku, 
a w półfinale, także w pięciu se-
tach, po zaciętej, emocjonującej 
walce pokonali Brazylijczyków.
Włosi natomiast rozegrali tylko 
jedno spotkanie, w którym było 
pięć partii – w ćwierćfinale z Fran-
cuzami. Półfinał wygrali gładko 
ze Słoweńcami 3:0.
Finał był starciem aktualnego mi-
strza świata z mistrzem Europy. 
Siatkarze Italii w ubiegłym roku 
wywalczyli złoto Starego Kon-

tynentu właśnie w katowickim 
Spodku, po finałowej wygranej 
ze Słowenią 3:2.
Polacy w tej hali zdobyli w 2014 
tytuł mistrza globu po wygranej 
z Brazylią 3:1. Cztery lata później 
w Turynie w finale pokonali tego 
rywala bez straty seta.
W sobotni wieczór naprzeciwko 
siebie stanęły ekipy prowadzo-
ne przez byłych trenerów kę-
dzierzyńskiej Zaksy. Selekcjoner 
Włochów De Giorgi w przeszłości 
prowadził również kadrę Polski. 
Podczas poprzednich spotkań 
polskich siatkarzy w trakcie mi-
strzostw (w Katowicach i Gliwi-
cach) było tłoczno na trybunach. 
W niedzielę na widowni nie było 
ani jednego wolnego miejsca.
Polska i Włochy mierzyły się 
w tym sezonie reprezentacyjnym 
dwukrotnie. W fazie zasadniczej 
Ligi Narodów Włosi triumfowa-
li 3:1, natomiast w meczu o brąz 
tych rozgrywek Biało-Czerwoni 
wygrali 3:0. Tym razem też górą 
byli Włosi, zwyciężając 3:1 (22:25, 
25:21, 25:18, 25:20) i zdobywając 
swój czwarty w historii tytuł mi-
strza świata.
Pierwszy set dostarczył widzom 
potężną dawkę emocji. Kiedy 
Alessandro Michieletto zagryw-
ką dał, dobrze dotąd broniącym, 
gościom prowadzenie 21:17 w hali 
zapadła cisza. Po chwili kibice 
wrócili do dopingu, a Polacy przy-
stąpili do odrabiania strat. Wy-
równał na 21:21 „asem” Mateusz 
Bieniek, a potem Włosi zdobyli już 
tylko jeden punkt.
Polacy w drugiej części prowa-
dzili 6:3 i 16:13. Do remisu 16:16 
doprowadził Yuri Romano, co za-
powiadało zaciętą końcówkę. 
Obrońcy tytułu mistrzowskiego 
mieli co prawda niewielką za-
liczkę (20:18), ale goście – przy 
zagrywce swojego kapitana Si-
mone Gianellego – doprowadzili 
do wyniku 20:23 i nie dali sobie 
wydrzeć wygranej.
Rywalizacja zaczęła się od po-
czątku. W trzeciej odsłonie Wło-
si agresywną zagrywką mocno 
utrudnili życie Biało-Czerwonym, 
a przy okazji nieco uciszyli wi-
downię. Po wyrównanym począt-

Włosi zachowali zimną krew
POLSCY SIATKARZE PRZEGRALI W KATOWICACH Z WŁOCHAMI 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25) W FINALE MISTRZOSTW ŚWIATA ROZGRYWANYCH 

W POLSCE I SŁOWENII. WE WCZEŚNIEJSZYM SPOTKANIU O BRĄZOWY MEDAL BRAZYLIA WYGRAŁA ZE SŁOWENIĄ 3:1.

Polscy siatkarze wicemistrzami świata

Zanim doszło do decydu-
jących meczów, polscy 
siatkarze po wygraniu 
swojej grupy zmierzyli się 

z Amerykanami i Brazylijczyka-
mi, zwyciężając w obu przypad-
kach po dramatycznych tie-bre-
akach.

DRESZCZOWIEC 
Z AMERYKANAMI

W spotkaniach 1/8 finału bronią-
cy złotego medalu współgospo-
darze turnieju łatwo ograli Tune-
zję 3:0, a zespół Johna Sperawa 
dopiero po tie-breaku wyelimino-
wał Turcję.
Polacy z Amerykanami zmierzyli 
się trzeci raz tego lata. Lipcowy 
półfinał Ligi Narodów w Bolonii 
przegrali 0:3, a grupowe spotka-
nie MŚ w Katowicach wygrali 3:1. 
W tym pierwszym starciu w eki-
pie USA brakowało atakującego 
Matthew Andersona, w drugim 
– kapitana i rozgrywającego Mi-
caha Christensona. W czwartek 
na boisku pojawili się obaj i mu-
sieli przełknąć gorycz porażki 2:3 
(20:25, 25:27, 25:21, 25:22, 12:15).
Biało-Czerwoni zaczęli od zepsu-
cia trzech kolejnych zagrywek, 
minimalnie prowadzili goście. 
Od stanu 11:11 powoli rosła prze-
waga Polaków. Po punktowej 
zagrywce Jakuba Kochanow-
skiego wynik brzmiał 17:14. Tre-
ner USA John Speraw poprosił 
o przerwę. Trudno powiedzieć, 
czy w ogromnym hałasie panu-
jącym w hali jego zawodnicy coś 
słyszeli. Po wznowieniu gry Ko-
chanowski zaserwował asa i ry-
wale nie potrafili już wyrównać 
rywalizacji.
Druga część jeszcze bardziej roz-
grzała publiczność w hali. Wy-
nik był cały czas bliski remisu, 
siatkarze obu drużyn nękali się 
wzajemnie zagrywką. Goście pro-
wadzili 23:21, potem 24:23 i nie 
wykorzystali piłki setowej, ze-
spół trenera Nikoli Grbicia zrobił 
to przy drugiej okazji.
12 258 osób na trybunach emo-
cjonowało się wyrównaną grą 
w trzecim secie. Wrażenie najspo-
kojniejszych sprawiali jedynie tre-
nerzy obu drużyn. Amerykanie 
utrzymywali agresywną zagryw-
kę i bardzo dobrze bronili, dzięki 
czemu osiągnęli przewagę 19:15 
i 21:17. Po błędnej zagrywce Barto-
sza Kurka konieczny był czwarty 
set.
Kiedy w czwartej partii po ataku 
Tomasza Fornala ekipa Grbicia 
prowadziła 11:8, wydawało się, 
że ma mecz pod kontrolą. Tyle, 
że po chwili było 11:12 i 18:22. 
„Pieśń o Małym Rycerzu” odśpie-
wana przez kibiców, ani wide-
oweryfikacja po ostatnim auto-
wym ataku Kurka – nie pomogły 
gospodarzom.
O losach awansu do półfinału 
rozstrzygnął tie-break. Przy zmia-
nie stron Polacy prowadzili 8:5 
po punktowej zagrywce Mate-
usza Bieńka. Przy wyniku 12:11 sę-
dziowie przyznali gospodarzom 
punkt po analizie wideo, po chwi-
li asa posłał Kamil Semeniuk, 

ku (11:11) drużyna trenera Ferdi-
nando De Giorgiego powiększała 
przewagę. Po bloku Włosi prowa-
dzili 19:15, zachowali zimną krew 
przy zagrywce i w obronie, 
co przybliżyło ich do złota.
Włoscy gracze potrafili utrzymać 
świetną dyspozycję w obronie 
po zmianie stron. Gospodarze 
mieli trudności z sforsowaniem 
ich bloku, a jeśli to się udało, piłka 
był podbijana w nieprawdopo-
dobnych sytuacjach. Biało-Czer-
woni „gonili” wynik od stanu 8:13, 
ale kiedy było 18:23, kwestia mi-
strzostwa była przesądzona.

Polska – Włochy 1:3 (25:22, 
21:25, 18:25, 20:25)
Polska: Marcin Janusz, Aleksan-
der Śliwka, Jakub Kochanowski, 
Kamil Semeniuk, Mateusz Bieniek, 
Bartosz Kurek – Paweł Zatorski (li-
bero) oraz Grzegorz Łomacz, Łu-
kasz Kaczmarek, Tomasz Fornal.
Włochy: Simone Giannelli, Ales-
sandro Michieletto, Gianluca Ga-
lassi, Daniele Lavia, Yuri Romano, 
Simone Anzani – Fabio Balaso (li-
bero) oraz Riccardo Sbertoli, Ro-
berto Russo, Giulo Pinali. 

MAMY REZERWY
„W tym momencie przeważa 
rozgoryczenie, rozczarowanie, 
bo przegraliśmy mecz. Po analizie 
pewnie powiemy sobie, że srebro 
jest dobrym wynikiem, ale dziś 
przegraliśmy. A ja nie lubię prze-
grywać” – powiedział Aleksander 
Śliwka po przegranym finale.
„Zrobiliśmy od maja ogromny 
postęp. Ciężko pracowaliśmy 
przygotowując się do mistrzostw, 
które były docelową imprezą se-
zonu reprezentacyjnego. To god-
ne docenienia. Jesteśmy lepszą 
drużyną, niż jeszcze w trakcie 
Ligi Narodów. Mamy bardzo dużo 
jakości, ale też wiemy, że możemy 
być jeszcze lepsi, że mamy rezer-
wy. Zrobimy wszystko, by w kolej-
nych turniejach grać o najwyższe 
cele” – podkreślił.

DRUŻYNA MARZEŃ
Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek 
i Kamil Semeniuk zostali wybrani 
do "drużyny marzeń" mistrzostw. 
Miano MVP turnieju przypadło 
rozgrywającemu i kapitanowi mi-
strzowskiego zespołu, Włochowi 
Simone Giannellemu.
W "drużynie marzeń" znalazło 
się miejsce także dla Brazylijczy-
ka Yoandy Leala oraz Włochów 
Gianlucę Galassiego i Fabio Bala-
so. ◘

MŚ 2022 W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
ĆWIEĆFINAŁY
Włochy – Francja 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12) 
Słowenia – Ukraina 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23) 
Brazylia – Argentyna 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:21) 
Polska – USA 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12) 

PÓŁFINAŁY
Włochy – Słowenia 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
Polska – Brazylia 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12) 

MECZ O 3. MIEJSCE
Brazylia – Słowenia 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18)

FINAŁ
Polska – Włochy 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)
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