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Grypy nie należy nigdy lekceważyć, a tym
bardziej przechodzić. Można jej uniknąć
lub lżej na nią chorować, jeśli na przykład
wcześniej się zaszczepimy.

Potrzebę upamiętnienia wizerunku zmarłego zapewniały zdjęcia pośmiertne. Miały one ostatni raz zatrzymać czas i nadać
cząstkę życia zmarłej już osobie.

Dwujęzyczne wychowanie to ciężka praca
i konkretny wysiłek rodziców, nauczycieli
i oczywiście samych dzieci – mówi Eliza
Sarnacka-Mahoney, mama dwóch córek.

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił
nazwiska 47 reprezentantów Polski powołanych do szerokiej kadry na piłkarskie
mistrzostwa świata w Katarze.
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„ŻYJMY ZDROWO,
A BĘDZIEMY ZDROWI”

FOTO: JANUSZ SZLECHTA/ NDZ

Już po raz czwarty odbył się Festiwal Zdrowia pod hasłem „Żyjmy zdrowo, a będziemy
zdrowi”. Gościła go Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, a na stoiskach można
było oglądać i zakupić wiele produktów,
służących poprawie zdrowia oraz urody (na
zdj. Patrycja Paulo i jej mama Beata Korab z
kosmetykami, świecami i mydłami na bazie
olejków, które same wykonały). Nie zabrakło
spotkań z wyjątkowymi ludźmi, którzy podczas wykładów i warsztatów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Można również
było skorzystać z różnych terapii i… zagrać
na loterii.

W Polsce wybrzmiewają
ostatnie akordy babiego lata,
a przez wschodnie wybrzeże
USA przesuwają się z północy na południe kolory Indian
Summer. Ale już za kilka dni
nastroje po obu stronach
oceanu będą zupełnie odmienne. W Ameryce w poniedziałkowy wieczór wyruszą na ulice dzieci w różnych
strasznych i śmiesznych
strojach zadając sakramentalne pytanie: trick or treat?
Dorośli i młodzież spotkają
się na halloween parties,
a ulicami miast przejdą parady z dziwnie poubieranymi
postaciami. A w Polsce już
w piątek wieczór zacznie się
długi, bo czterodniowy weekend, i wszyscy będą odwiedzać groby, bo to dla nas czas
wspomnień bliskich, którzy
odeszli, i refleksji nad ziemskim przemijaniem.
STRONA 7
ROK LI
Nr 12 980(350)
NOWY DZIENNIK $2.00

85 LAT
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CRACOVII MANOR

Cracovia Manor to polskie miejsce w bardzo polskim mieście Wallington w stanie
New Jersey. Na początku XXI wieku Polacy stanowili w nim nawet 80 procent mieszkańców. Początkowo dom nosił nazwę Polish Peoples Home – Polski Dom Ludowy
"Cracovia". W roku 2003 została ona zmieniona na Cracovia Manor.

Na

rzecz Cracovii pracowały trzy
pokolenia rodaków. Jej podwaliny kładli przedwojenni
emigranci „za chlebem”. Drugie pokolenie
to weterani II wojny światowej i ich rodziny.
Los rzucił ich daleko od ojczyzny, a na ziemi
Waszyngtona z zapałem włączyli się w nurt
życia polonijnego. Trzecią falę emigrantów
stanowiła tzw. emigracja solidarnościowa
z lat 80. ubiegłego wieku. Wszyscy – w większym lub mniejszym stopniu – przyczynili się
do krzewienia kultury polskiej, do utrzymania języka ojców i religii w amerykańskim
świecie. Wszyscy też zostawili cząstkę swojej pracy w Polskim Domu przy Main Avenue w Wallington. „Powinniśmy być dumni,
że mamy taki Polski Dom. Jeśli chcemy, aby

Cracovia przetrwała, to musimy być razem.
Każdy Polak powinien wspierać polskie
biznesy, polskie miejsca i polskie wydarzenia” – podkreślają Grażyna Torbus – prezes
zarządu Cracovii Manor – oraz Witold Kulesza – menedżer. Zapraszają też wraz z całym
zarządem (na zdjęciu) na bal jubileuszowy,
który odbędzie w sobotę, 5 listopada. Ten
uroczysty wieczór to ukoronowanie wielu
dekad działalności Polskiego Domu w Wallington i zarazem podkreślenie nadziei
na jego trwanie w następnych latach. Cracovia – jak dodają jej przedstawiciele – ma się
świetnie. Idzie do przodu dzięki oddanej
grupie osób. A zatem możemy powiedzieć,
że jest i będzie. To bardzo dobra wiadomość.
STRONY 8-10

FOTO: ARCH. CHILDREN'S SMILE FOUNDATION

Naszym
zdaniem

ULICA KS. ŻENDZIANA NA MASPETH

"Monsignor Peter Zendzian Way" to nowa
polska ulica na Maspeth. Zmarły w 2015 roku
kapłan i zarazem wieloletni kapelan Children's Smile Foundation został także uhonorowany pamiątkową tablicą, wykonaną z brązu
i zainstalowaną na terenie parafii św. Krzyża.
Akcja upamiętnienia zasłużonego księdza
była inicjatywą Fundacji Uśmiech Dziecka
popartą przez polonijną i amerykańską społeczność.
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Ida, Wioletta
302 dzień roku

Julian, Przemysław
303 dzień roku

Krzysztof, Łukasz
304 dzień roku

Jakub, Julianna
305 dzień roku

Bogdan, Tobiasz
306 dzień roku

Cezary, Hubert
307 dzień roku

Helena, Karol
308 dzień roku

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

SKORPION

1892

1987

– ZMARŁ L. MAYER,
ZAŁOŻYCIEL
METRO-GOLDWIN-MAYER

– POWSTAŁA
PAPIESKA KOMISJA
BIBLIJNA

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

AT THE ELEVENTH HOUR
W OSTATNIEJ CHWILI

GET COLD FEET
BAĆ SIĘ

1992

1952

1932

– JPII DOKONAŁ
REHABILITACJI
GALILEUSZA

– PRÓBNA
EKSPLOZJA BOMBY
WODOROWEJ

– UR. SIĘ PIOSENKARKA
SŁAWA
PRZYBYLSKA

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

IDIOM DNIA

A LITTLE BIRD TOLD ME
OBIŁO MI SIĘ O USZY

UP IN ARMS
OBURZONY

IN HOT WATER
MIEĆ KŁOPOTY

1957

1922

– ZSRR WYSTRZELIŁ
SPUTNIKA
Z PSEM ŁAJKĄ

IDIOM DNIA

HIT THE JACKPOT
WYGRAĆ NA LOTERII

– ODKRYCIE
GROBOWCA
TUTANCHAMONA

IDIOM DNIA

SPEND MONEY LIKE WATER
SZASTAĆ PIENIĘDZMI

JAK POWSTAŁA PENSYLWANIA
ył synem uszlachconego
oficera marynarki, admirała Williama Penna. Otrzymał dobre wykształcenie,
bowiem studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim, a następnie odbył studia prawnicze w Londynie.
Gdy roku 1667 pojechał do Irlandii w celu skontrolowania stanu
tamtejszych posiadłości ojca,
spotkał kwakierskiego kaznodzieję Thomasa Loe. Ten wywarł
na młodym człowieku tak wielkie
wrażenie, że zdecydował się on
przyjąć nową wiarę. Mając przed
sobą świetną karierę wybrał drogę ludzi, którzy w tym czasie byli
wyszydzani, więzieni, nawet skazywani na karę śmierci czy banicję. Kwakrzy – zwani też Dziećmi
Światła lub Stowarzyszeniem
Przyjaciół – wyłonili się z Kościoła
anglikańskiego jako skrajna purytańska wspólnota wyznaniowa.
Odrzucali sakramenty, jak i cały
ceremoniał kościelny, negowali
potrzebę istnienia kleru, odmawiali pełnienia służby wojskowej,
byli bardzo wstrzemięźliwi w kwestiach wszelkich rozrywek.
Pen był kilka razy aresztowany
i więziony za głoszenie nowej wiary.
Za pierwszym razem – w roku 1668
– spędził osiem miesięcy w Tower
of London, gdzie spisał kwakierskie
zasady wiary: „No Cross, no Crown”.
O jego zwolnienie postarał się ojciec.
W roku 1670 został ponownie
aresztowany podczas zebrania
kwakrów i oskarżony o nawoływanie do zamieszek. Przysięgli uznali go za niewinnego, więc sędzia
zagroził im uwięzieniem, jeśli nie
zmienią werdyktu. Ławnicy oka-

ZDJĘCIA: WIKIPEDIA
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UPŁYWA WŁAŚNIE 340 LAT OD CZASU, KIEDY 29 PAŹDZIERNIKA 1682 ROKU DO PENSYLWANII PRZYBYŁ WILLIAM PENN, ANGIELSKI KWAKIER,
ZAŁOŻYCIEL TEGO STANU, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD JEGO NAZWISKA.

William Penn podpisuje traktat z Indianami z plemienia Lenape (obraz Benjamina Westa)
zali się nieustępliwi i rzeczywiście
trafili do więzienia, ale sąd apelacyjny uznał, że nie wolno więzić
sędziów przysięgłych, co m.in. legło u podstawy niezawisłości angielskich sądów.
W obliczu szerzącej się nietolerancji wobec kwakrów w Anglii, a także w innych krajach, jak Holandia
czy Niemcy, uznali oni, że muszą
znaleźć sobie miejsce do osiedlenia się, poza Europą, gdzie będą
mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę. Penn stwierdził, że jedynym takim miejscem jest Ameryka. Decyzji tej sprzyjały zaległe
rozliczenia finansowe pomiędzy
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jego ojcem a ówczesnym królem
Anglii Karolem II. Otóż władca był
winien admirałowi sporą sumę
pieniędzy, więc otrzymał propozycję spłaty zadłużenia nieskolonizowanymi jeszcze ziemiami w Ameryce. Czwartego marca 1681 roku
został zawarty traktat, na mocy
którego William Penn otrzymał
terytoria na zachód od rzeki Delaware, pomiędzy już istniejącymi
koloniami Nowy Jorki i Maryland.
Traktat przyznawał mu niemal
nieograniczoną władzę nad tym
terenem. Komisja królewska ustaliła również nazwę nowej kolonii:
Pensylwania. Dosłownie oznacza
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ona „Lasy Penna” – od połączenia
nazwiska założyciela i łacińskiego
słowa sylvania, czyli lasy.
Penn przeprowadził zaciąg nowych kolonistów – w tym wielu
kwakrów – z Anglii, Holandii, Niemiec i innych krajów, gwarantując
im swobody religijne i tanie działki
pod zabudowę i uprawę. Spisał też
podstawy ustawy zasadniczej, zakładającej obieralność władz, które w przyszłości miały wpłynąć
na kształtowanie zrębów Konstytucji USA.
W październiku 1682 roku Penn
pożeglował w górę rzeki Delaware, by po raz pierwszy obejrzeć
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swoją kolonię. W tym samym roku
zawarł swój pierwszy traktat z Indianami z plemion Lenape. Warto
tu podkreślić, że sposób traktowania rdzennych mieszkańców tych
ziem przez Penna był na tyle łagodny, że nigdy nie doszło tu do ataku
na kolonistów. Gdy Penn uznał,
że Pensylwania dobrze się rozwija,
wrócił w 1684 roku do Anglii.
Na amerykańskiej ziemi stanął
ponownie w roku 1699, ponieważ
w międzyczasie narosło w Pensylwanii wiele problemów, głównie
wokół korupcji, piractwa i przemytu. Penn rozwiązał je częściowo i w 1701 roku dał kolonii nową
konstytucję, którą nazwał „Kartą
Przywilejów”. Na jej podstawie
powołano nowy, jednoizbowy parlament obdarzony większą siłą;
rada kolonii została jednocześnie
ograniczona do kilkuosobowego
ciała doradczego przy gubernatorze. W tym samym roku Penn
popłynął do Anglii i już nigdy nie
postawił stopy na amerykańskiej
ziemi. Po powrocie do rodzinnego
kraju rozpoczął przygotowania,
mające na celu odsprzedanie kolonii rządowi brytyjskiemu. Jednak
do tego nie doszło, bowiem 68-letni wówczas Penn dostał wylewu,
który skończył się częściowym
paraliżem i zachwianiem równowagi umysłowej. Od tego czasu
jego interesami zarządzała żona
i wpływowy sekretarz kolonii James Logan. William zmarł 30 lipca 1718 roku. Pensylwania została
prywatną kolonią rodziny Pennów
aż do utworzenia Stanów Zjednoczonych Ameryki.
JW, (R)
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Klinika
Psychologiczna

NADZIEJA
zaprasza:

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

Dr Monika Herrera jest certyﬁkowaną 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 oﬁarom 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 ﬂoor, Jersey City, NJ 07302
Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 4pm – 9 pm
Tel.: (646) 725 2719  Fax: (347) 763 2044
e-mail: monikaherrera@hope-psychology.com • drmonikaherrera@gmail.com
www.hope-psychology.com

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

Prawnik zajmujący się sprawami
uszkodzeń cielesnych i błędów medycznych
Jesteśmy rmą z 35-letnim doświadczeniem, zajmujemy się wypadkami losowymi:
potknięcie/upadek, poślizg/upadek; wypadkami samochodowymi;
wypadkami w pracy; na budowie; pomyłkami medycznymi; przypadkami nadużyć
w domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

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

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

(347) 753-8389
Surdez & Perez, P.C. Steinway Street, Suite 401; Astoria, New York 11103
Prior results do not guarantee a similar outcome
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JESZCZE NIE CZAS NA POKÓJ

7
POLSKA

Tomasz Deptuła

FOTO: WIKIMEDIA

W TYM ROKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH PODCZAS HALLOWEENOWEGO WIECZORU DO DRZWI DOMÓW I MIESZKAŃ Z PROŚBĄ O CUKIERKI
BĘDĄ PUKAĆ DZIECI PRZEBRANE ZA WIEDŹMY, SPIDER-MANA, DINOZAURY, BOHATERKI SERIALU “STRANGER THING” – WYNIKA Z INFORMACJI
NAPŁYWAJĄCYCH OD SPRZEDAWCÓW KOSTIUMÓW. TO DOPIERO ZA KILKA DNI, A JUŻ MAGAZYN “FORBES” PROGNOZUJE, ŻE HALLOWEENOWE
WYDATKI AMERYKANÓW OSIĄGNĄ TYM RAZEM REKORDOWY POZIOM 10,6 MILIARDA DOLARÓW.

W Polsce już w piątek wieczór zacznie się długi, bo czterodniowy
weekend, podczas którego wszyscy ruszą odwiedzać groby, często
przejeżdżając po kilkaset kilometrów w jedną stronę

G

dy piszę te słowa, w Polsce wybrzmiewają ostatnie akordy babiego lata,
a przez wschodnie wybrzeże USA przesuwają się z północy na południe kolory Indian
Summer. Ale już za kilka dni nastroje po obu stronach oceanu będą
zupełnie odmienne. W Ameryce
w poniedziałkowy wieczór wyruszą na ulice dzieci poprzebierane
w różne straszne i śmieszne stroje
zadając sakramentalne pytanie:
trick or treat? I nie odejdą spod
drzwi, jeśli nie dostaną słodyczy. Dorośli i młodzież spotkają się na niezliczonych halloween parties, a ulicami miast przejdą parady z mniej
lub bardziej dziwnie poubieranymi
postaciami. Domowe ogródki już
zamieniają się w cmentarzyki lub
miejsca zjazdów czarownic, niejednokrotnie naszpikowane elektronicznymi gadżetami, mającymi
potęgować nastrój grozy.
W Polsce już w piątek wieczór
zacznie się długi, bo czterodniowy weekend, podczas którego
wszyscy ruszą odwiedzać groby,
często przejeżdżając po kilkaset
kilometrów w jedną stronę. W Biedronkach, Lidlach, Dinach czy Stokrotkach głównym towarem będą
znicze i wkłady do zniczy. Choć nie

zabraknie także gadżetów związanych z Halloweenem.
KULTUROWY DYSONANS
W ciągu prawie trzech dekad, jakie
spędziłem w USA, nigdy nie potrafiłem oswoić Halloweenu, choć pozwoliłem na to moim dzieciom. Nie
pomogło porównywanie irlandzkich czy celtyckich tradycji do słowiańskich dziadów. Kiedy przyjechałem do USA, przeżyłem szok
widząc, że miejsce dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek – nawet
w tradycji tutejszych katolików,
stanowiących wyznaniową mniejszość – zajął Halloween, niemający
w swojej skomercjalizowanej wersji
nic wspólnego z celtyckim pierwowzorem. Był rok 1988, w Polsce rozpadała się komuna i na fascynacje
Halloweenem nad Wisłą trzeba
było jeszcze poczekać kilka lat.
Tłumaczyłem sobie, że to inna kultura, która też ma oswoić nas z myślą o przemijaniu. Przecież katoliccy
Meksykanie organizują we Wszystkich Świętych na cmentarzach
prawdziwe pikniki. Problem w tym,
że odmienność Halloweenu okazała się trudna do przezwyciężenia i oswojenia. I nie tylko chyba
dla mnie. Choć Halloween dotarł
także do Polski, gdzie zaczął zyski-

wać na popularności w latach 90.,
Polakom przełom października
i listopada kojarzy się ze zniczami, grobami bliskich osób, cmentarzem, pamięcią o tych, którzy
odeszli do wieczności. Podejście
Amerykanów do śmierci jest inne.
Tu tematów związanych z przemijaniem unika się jak ognia. Nawet
“normalne” cmentarze różnią się
od naszych, co skłoniło Polaków
do tworzenia własnych nekropoli,
takich jak w Amerykańskiej Częstochowie czy w Chicago.
OD OGNISK DO ŚWIECZEK
Nasza tradycja jest inna. Kościół katolicki obchodzi 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. W tradycji chrześcijańskiej to szczególny
dzień ku czci wszystkich świętych –
znanych i anonimowych, dawnych
i współczesnych. W odróżnieniu
od tego święta następnego dnia – 2
listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych.
Dwa listopadowe święta pojawiły
się w tradycji Kościoła dość późno. Dopiero X wieku papież Jan
XI ustanowił specjalną uroczystość na cześć wszystkich osób
uznanych za święte i wyznaczył ją
na dzień 1 listopada. Dzień zaduszny ustanowiono kilkadziesiąt lat
później. W 998 roku benedyktyński
opat Odilon polecił, aby we wszystkich klasztorach podlegających tej
regule, 2 listopada, to jest następnego dnia po uroczystości Wszystkich
Świętych, modlono się za dusze
zmarłych. Zwyczaj ten stopniowo
rozpowszechnił się w całym Kościele. W Polsce tradycje katolickie
próbowano godzić z pogańskimi,
choć nigdy nie doszło do tak skarykaturyzowanej komercjalizacji
jak w przypadku celtyckiego All
Hallows’ Day. Wygasł co prawda
zwyczaj „karmienia zmarłych”, gdy
na grobach stawiano jadło (patrz:
Meksykanie). Przestano urządzać
na cmentarzach lub w pobliskiej
kaplicy uroczystości dziadów, które
Adam Mickiewicz przeniósł do literatury. Obyczajem związanym
z kultem zmarłych było też palenie

ognisk, początkowo na rozstajach
dróg, wskazując kierunek wędrującym duszom, które przy ogniu
mogły się ogrzać. Ale na przełomie
XVI i XVII wieku zaczęto palić ogień
na grobach. To dlatego na mogiłach i cmentarzach płoną znicze
i świeczki. Składamy też ofiary
na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych na kartkach z prośbą
o modlitwę.
Komunistyczna propaganda zbiła
te dwa dni kościelnego kalendarza
w jedno „święto zmarłych” i starała się włączyć w ten sposób obyczaj odwiedzania grobów w nową

pieniądze z okazji tego dnia. Jeśli nie
zainwestują oni w kostium, to przynajmniej kupią słodycze, aby rozdać
je pukającym do drzwi dzieciom.
Dla handlowców Halloween będzie
okazją do poprawienia bilansu, jeszcze przed początkiem zasadniczego okresu świątecznych zakupów.
A także do zrekompensowania sobie nieco problemów związanych
z inflacją, bo przed tegorocznym 31
października ceny słodyczy rosły
szybciej od oficjalnych wskaźników
wzrostu cen detalicznych. To także
barometr nastrojów konsumentów.
Im więcej wydadzą na halloweeno-

Podejście Amerykanów do śmierci jest inne.
Tu tematów związanych z przemijaniem unika się
jak ognia. Nawet “normalne” cmentarze różnią
się od naszych, co skłoniło Polaków do tworzenia
własnych nekropoli, takich jak w Amerykańskiej
Częstochowie czy w Chicago.
świecką obrzędowość. Ale dzięki
temu jednak nawet w czasach
PRL 1 listopada był dniem wolnym
od pracy. Takiego szczęścia nie
mamy w Stanach Zjednoczonych,
gdzie to jedno z najważniejszych
świąt katolickich jest normalnym
dniem pracy.
ODDALIĆ TROSKI
Dlaczego Halloween wygląda tak,
jak wygląda? Odpowiedzią może
być właśnie liczba 10,6 mld dol. podana przez “Forbesa”. To suma wydatków porównywalna z okresem
świąt wielkanocnych czy walentynkami. Halloween to nie tylko obchodzony przez dzieci i dorosłych
wieczór duchów w wigilię dnia
Wszystkich Świętych. To także
poważny biznes, który przynosi pokaźne dochody. Federacja
Sprzedawców Detalicznych (NRF)
jak zwykle poda, ile dolarów wyda
na to święto amerykański konsument, i poinformuje, że aż 9 na 10
konsumentów wyda w tym roku

we dekoracje, kostiumy i słodycze,
tym lepiej dla gospodarki. Psychologowie społeczni podkreślają,
że dla wielu Amerykanów pójście
na halloweenową imprezę stanowi
okazję do odreagowania stresów
związanych trudnymi czasami, jakie przyszło nam przeżywać. Poza
tym konsumenci wciąż odreagowują uciążliwości pandemii, chcąc
się po prostu dobrze zabawić. Wojna w Ukrainie nie jest dla Ameryki
aż takim powodem do niepokoju
i niepewności, co w Europie.
Przełom października i listopada
to dla nas czas wspomnień bliskich,
którzy odeszli, i refleksji nad sensem ziemskiego przemijania. Nawet
jeśli nie mamy po tej stronie Atlantyku grobów, które moglibyśmy
odwiedzić. Wspominanie zmarłych
to element naszej narodowej tradycji, i to niezależnie od wyznawanego przez nas światopoglądu. Halloween jak zwykle pokona Zaduszki
przy kasie, ale czy wygra w rywalizacji o rząd dusz? ◘
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Cracovia Manor

ŚWIĘTUJE SWOJE URODZINY 85+
„JEŚLI CHCEMY, ABY CRACOVIA PRZETRWAŁA, TO MUSIMY BYĆ RAZEM. POWINNIŚMY BYĆ DUMNI, ŻE MAMY TAKI POLSKI DOM. KAŻDY POLAK
POWINIEN WSPIERAĆ POLSKIE BIZNESY, POLSKIE MIEJSCA I POLSKIE WYDARZENIA“ – PODKREŚLAJĄ GRAŻYNA TORBUS – PREZES ZARZĄDU
CRACOVII MANOR W WALLINGTON, NJ – ORAZ WITOLD KULESZA – MENEDŻER.

Prezes zarządu Cracovii Manor Grażyna Torbus i menedżer Witold Kulesza
od początku istnienia Cracovii.
Elektryk to wszystko wymienił,
uporządkował i zrobiliśmy nowy
sufit. Mamy też nowy, duży bar.
Odnowione zostało również główne wejście do budynku. Na piętrze zorganizowaliśmy – z myślą
o pannach młodych, które wkraczają w ślubnym orszaku – nieduży salon, z nowoczesną toaletą.
Panna młoda może tam usiąść
na kanapie, chwilkę odpocząć
oraz poprawić swoją urodę.

ty. Nawet panowie są nią zachwyceni i chętnie z niej korzystają,
jeśli to jest możliwe. W ubiegłym
roku, po wyborach, rozpoczęliśmy kolejne prace remontowe.
Kiedy ponownie zostałam prezesem, uświadomiłam sobie,
o czym zresztą wielokrotnie rozmawiałam z członkami zarządu,
że nasza Cracovia musi nadążać
za zmianami i wyjść naprzeciw
oczekiwaniom środowiska. Ludzie muszą się tutaj czuć dobrze.
Poprawiamy więc wnętrze obiektu i dostosowujemy je do potrzeb.
Zdecydowaliśmy, że musi być
duży, łatwo dostępny bar. Potrzebował remontu, bo nie był zmieniany co najmniej od 25 lat. Kiedy
usunęliśmy niski sufit nad barem
– nazywaliśmy go „niską ławą“ –
to okazało się, że kable elektryczne, niektóre przecięte, nieużywane, wisiały tam praktycznie
FOTO: ARCH. CRACOVII

Cracovia Manor w Wallington
to bardzo Polski Dom, niestety,
już jeden z ostatnich w stanie
New Jersey. Od jak dawna jesteście Państwo związani z tym
miejscem i czym się zajmujecie
na co dzień?
Grażyna Torbus: Z Cracovią
jestem związana od 27 lat. W listopadzie 2021 roku zostałam
wybrana na prezesa zarządu.
Wcześniej, na przełomie lat 20082009, też byłam prezesem przez
rok – bo tyle trwała wówczas kadencja. Teraza kadencja trwa
dwa lata. Za czasów mojej pierwszej prezesury zrobiliśmy duży
remont głównej sali.
W 2016 roku byłam członkiem
komisji gospodarczej. Wtedy rozpoczęliśmy totalny remont całego
frontu budynku. Zrobiliśmy podjazd i podnieśliśmy nieco cały
przód, dzięki czemu wygląda inaczej, o wiele ładniej. Zmobilizował
nas do tego fakt, że zapowiedział
u nas wizytę polski prezydent Andrzej Duda. Jak pamiętamy, spotkał się z Polonią 20 września 2017
roku. W 2018 roku, kiedy byłam
wiceprezesem zarządu Cracovii,
zrobiliśmy remont damskiej toale-

wesela i inne przyjęcia do 400
osób. Przez cały czas trwania uroczystości do dyspozycji jest miła
i profesjonalna obsługa.
U nas odbywają się ważne dla Polaków imprezy: andrzejki, sylwester, walentynki i spotkania opłatkowe przed Bożym Narodzeniem
dla posiadaczy akcji (oczywiście
mogą w tym spotkaniu uczestniczyć także osoby nieposiadające
akcji, ale muszą wówczas zapłacić). W Cracovii niedawno znalazły swoje miejsce organizacje górali – wcześniej tego nie było: Koło
Jana Sabały oraz Stowarzyszenie
Podhalan w New Jersey Koło nr 6
im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Jest to efekt – tu się pochwalę
– moich działań, bo to ja przyciągnąłem te organizacje. Dołączyła do nich grupa „Sanokrazem“,
skupiająca osoby wywodzące się
z Sanoka. W sobotę, 8 października, mieli u nas piękną imprezę.
Mamy świadomość, że ceny takich imprez rosną i nie wszyscy
mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w nich.

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Proszę na początku o wyjaśnienie, kto jest właścicielem Cracovii Manor i kto rządzi w tym
miejscu?
Grażyna Torbus: Nie ma jednego
właściciela, co wyróżnia to miejsce spośród wielu innych polskich domów w USA. Jego właścicielami są akcjonariusze. Trzeba
mieć polskie pochodzenie – to jest
podstawowy warunek – aby móc
kupić akcje i być akcjonariuszem.
Akcjonariusze co dwa lata biorą
udział w walnym zebraniu i wybierają 11-osobowy zarząd, który
z kolei wybiera prezesa. Zarząd
dba o to, aby ta polska placówka
należycie funkcjonowała. Spotkania zarządu odbywają się raz
w miesiącu. Każdy z nas ma przydzielony zakres czynności, za realizację których odpowiadamy
i z tego jesteśmy rozliczani.

Podświetlana tablica przed budynkiem Cracovii, która przyciąga do
tego miejsca

Witold Kulesza: To miejsce
potrzebuje gospodarza, który
wszystkiego dopilnuje i naprawi
co trzeba. No i ja staram się być
takim gospodarzem. Jestem związany z Cracovią już 35 lat. Kiedyś
byłem tutaj parkinowym, potem
skarbnikiem, członkiem komisji
gospodarczej, członkiem dyrekcji,
kilka lat byłem zastępcą menedżera. Stanowisko to przejąłem od śp.
Ryszarda Wójcika. Przekazał mi
nie tylko stanowisko, ale i wiedzę.
Uczyłem się od niego, jak się trzyma miotłę i jak należy zarządzać
tym miejscem oraz organizować
imprezy. Żeby ten dom żył, bo –
według mnie – piękniejszego polskiego domu nie ma w całej Ameryce. Skoro prezydent Andrzej
Duda nas odwiedził, to dowodzi,
że coś znaczy to miejsce. Jako
działacze polonijni poczuwamy
się do odpowiedzialności, aby
to miejsce tętniło życiem, było zadbane i eleganckie, abyśmy byli
z niego dumni.
Głównym celem założycieli było,
aby Polish Peoples Home „Cracovia“ – tak się to miejsce na-

zywało przez wiele lat, od momentu powstania w 1935 roku
– służył Polonii, aby przyciągał
rodaków i jednoczył ich. Czy coś
w tej materii się zmieniło oprócz
nazwy?
GT: Absolutnie nie! To jest miejsce otwarte dla wszystkich. Cały
czas staramy się, aby Cracovia
była piękna i jak najlepiej służyła gościom – przede wszystkim
jednak Polonii, bo przecież to jest
polskie miejsce. Cracovia była
i jest siedzibą wielu polskich
organizacji. Tutaj działał i działa Związek Młodzieży Polskiej,
Kongres Polonii Amerykanskiej
– oddział północne New Jersey
– i Polish American Club of New
Jersey. Tutaj organizował swoje
próby i występy chór Aria. Przez
wiele lat działała szkoła języka
angielskiego. Wieczorami ćwiczyli judocy pod okiem Sylwestra
Gawła. To właśnie w Cracovii Józef Pałka rozwinął swoje słynne
studio taneczne Joseph’s Dance
Studio i uczył tańczyć zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Prężnie też
działali harcerze. W Cracovii gościliśmy wielu wspaniałych ludzi,
m.in.: prymasa Polski Józefa Glempa, znanego w świecie himalaistę
Ryszarda Pawłowskiego, mistrza
olimpijskiego w skoku o tyczce
z Moskwy Władysława Kozakiewicza, Jurka Owsiaka, dziennikarza Stanisława Michalkiewicza,
Irenę Jarocką oraz wielu sławnych piosenkarzy i artystów.
WK: Od początku Cracovia organizuje wesela, chrzty, uroczystości komunijne, imieniny, itp. Posiadamy trzy sale, co daje nam duże
możliwości. Możemy obsłużyć

GT: My nie limitujemy czasu gościom bawiącym się na imprezach u nas organizowanych, tak
jak dzieje się to w innych miejscach. No i ludzie u nas bawią się
świetnie. Nie mówię tak, aby się
chwalić, ale to potwierdzają sami
uczestnicy imprez. Mamy chyba
największy i najlepszy parkiet,
w porównaniu z innymi podobnymi obiektami w najbliższym
regionie. W większości przypadków parkiet jest z granitu i jeśli
ktoś ma problem z kolanami, tak
jak na przykład ja, to ten granit
pod koniec wieczoru nie jest
za dobry. Nasz parkiet jest wykonany z solidnego drewna, na którym naprawdę dobrze się tańczy.
Pandemia pokrzyżowała nam
wiele planów. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi w ubiegłym
roku nie było na przykład balu
sylwestrowego.
WK: Teraz na szczęście wszystko
się zmieniło na lepsze. No i wiele
się dzieje. Praktycznie w każdy
weekend pojawia się u nas dużo
ludzi, no bo są imprezy. W ciągu
tygodnia też są organizowane.
Tylko w okresie ostatnich kilku
tygodni na naszej scenie wystąpili: Kabaret Neo-Nówka, stand-up-owcy Rafał Pacześ i Rafał
Rutkowski, zespół Classic, Zenon
Martyniuk, zespół Boys, Top Girls,
Luka Rosi, Kaspi i Maciej Smoliński oraz zespół Kombii. Odkąd
tutaj jestem, w Cracovii wystąpiło
wielu wspaniałych polskich artystów. W naszej księdze pamiątkowej widnieje wiele znanych
nazwisk, głównie ze świata kultury, ale także i ze świata polityki,
w tym przedstawicieli polskich
władz, którzy gościli w naszym
domu.

SOBOTA 29 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK 4 LISTOPADA 2022

Zarząd Cracovii Manor (od lewej): Witold Kulesza, Małgorzata Majcherczyk, Krzysztof Rychter, Małgorzata Gruca, Grażyna Torbus, Witold
Bagiński, Sławomir Gancarz, Iwona Podolak, Andrzej Łukaszek, Józef Guzik i Celina Urbankowska
Centrum Kultury w pobliskim
Passaic, które jeszcze niedawno
przyciągało Polonię, w którym
tyle się działo, zostało sprzedane.
Aktualnie Cracovia ma się świetnie. Staramy się robić to, co należy. Cieszy mnie fakt, jako członka
dyrekcji i starego menedżera,
że mam dwóch zastępców i uczę
ich pracy, którą jeszcze wykonuję. Jestem przekonany, że będą
dobrymi moimi następcami. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, którzy byliby zainteresowani
konkretną, rzetelną działalnością
w Cracovii. My pracujemy tutaj
nie dla dywidend, lecz dla Polskiego Domu, dla Polonii, dla naszych dzieci. Mogę powiedzieć
nieskromnie, że właśnie tutaj,
w Cracovii Manor, wychowała się
cała czwórka moich dzieci. Dzięki
temu wyrosły na porządnych ludzi, potrafiących i chcących pracować dla innych, dla Polonii.
W Cracovii przez wiele lat działało Joseph‘s Dance Studio. Jego

się spotkać, zabawić się, porozmawiać. Jest wiele miejsc amerykańskich, ale to już inne warunki
i tam już nie będziemy się czuć jak
u siebie.
WK: Chcemy stworzyć na piętrze kącik historyczny, w którym
umieścimy zdjęcia i dokumenty
z minionych lat. Dzięki temu każdy będzie mógł poznać troszeczkę historię tego domu.
GT: Każdy, kto zechce pracować
dla Polonii, może do nas przyjść.
Czasami mam takie marzenie,
że chciałabym przyjść do Cracovii pobawić się, a nie pracować
i jako gość powiedzieć: „Wow, jakie fajne miejsce. Superimpreza,
fajnie to zorganizowali“.

właściciel Józef Pałka nauczył tańczyć pewnie kilka tysięcy osób,
a blisko kilkadziesiąt jego par zdobyło mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Tutaj też skojarzyło się
wiele małżeństw.
GT: Nie możemy na to pozwolić,
aby Cracovię spotkał podobny
los jak Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury w Passaic. Wiem,
dużo osób narzeka, że u nas ceny
są dosyć wysokie, ale przecież my
musimy kupować towar, płacić naszym pracownikom, na przykład
kelnerom i kucharzom, którzy
chcą zarobić tyle samo, ile zarabiają kelnerzy czy kucharze w ekskluzywnej restauracji – The Venetian
czy Royal Manor w Garfield. Ceny
wszędzie poszły do góry. Jeśli zostałaby zamknięta Cracovia, Polska Fundacja Kulturalna w Clark,
Klub Wisła w Garfield i Zjednoczenie Polaków w Ameryce z siedzibą
w Perth Amboy, to już nie będzie
takich miejsc w stanie New Jersey,
gdzie my, Polacy, będziemy mogli
FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Nowoczesny bar w Cracovii
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Wielu wspaniałych ludzi, którzy pracowali z całego serca
i dbali o to miejsce, niestety,
już odeszło. Państwo należycie
do tej już dojrzałej gwardii. Jak
widzicie przyszłość Cracovii?
Czy znajdą się Wasi następcy,
którzy będą o nią dbać?
WK: To nie jest żadną tajemnicą,
że potrzebujemy młodych ludzi
do pracy. Nie jest łatwo ich przyciągnąć. Na początku października rozmawiałem przez telefon
z dziewczyną z polskiej rodziny,
która jednak już jest zupełnie
zamerykanizowana. Niechętnie,
ale przyszła do Cracovii na rozmowę. Kiedy zobaczyła, co się
tutaj dzieje, co i jak robimy, stwierdziła, że zostaje i będzie z nami
pracować. Po dwóch tygodniach
uznała, że to miejsce bardzo jej
odpowiada. To pokazuje, że jest
potencjał, tylko trzeba tych młodych ludzi przyciągnąć. Ja wciąż
czuję się dobrze, mogę pracować,
ale mam już 70 lat. Za niektórymi
rzeczami mogę już nie nadążąć,
bo technika i komputeryzacja
bardzo poszły do przodu.
Pandemia koronawirusa bardzo
utrudniła funkcjonowanie biznesom, Cracovii również. Wiele polskich biznesów upadło. My, czyli
aktualny zarząd, jak i poprzedni,
robiliśmy wszystko, często kosztem własnych rodzin, aby Polski
Dom przetrwał. Przez wiele miesięcy był zamknięty. W pewnym
momencie obawialiśmy się, że zostanie zupełnie zamknięty. Wcale
nie z winy zarządu. Trudno było
cokolwiek zorganizować, a ludzie
nie chcieli wychodzić z domów.
Nie było balu sylwestrowego
na koniec 2020 i 2021 roku. Koszty zorganizowania takiego balu
są duże. Wiele osób chorowało
na COVID, inni bali się bezpośredniego kontaktu, więc chętnych
do wzięcia w nim udziału było
naprawdę niewielu. Ja też chorowałem, trafiłem nawet do szpitala.
Moją żonę również dopadł COVID.
Na szczęście jesteśmy już zdrowi,
czujemy się bardzo dobrze.
Po tych wszystkich zawirowaniach Cracovia podniosła się...
nie z kolan, ale z pleców. Idzie
do przodu dzięki oddanej grupie osób. A zatem możemy powiedzieć, że jest i będzie. To jest
bardzo dobra wiadomość. Tym
bardziej że Polsko-Amerykańskie
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W sobotę, 5 listopada, zapraszacie Państwo rodaków na obchody 85. urodzin Cracovii Manor,
czyli na piękny bal jubileuszowy...
GT: Tak naprawdę są to urodziny
„85 plus“. 85. urodziny Cracovii
mieliśmy obchodzić w 2020 roku,
bo Cracovia została założona
w kwietniu 1935 roku, ale pandemia nam w tym przeszkodziła.
Zapraszamy więc na nasz jubieluszowy bal 5 listopada. Bilety nie
są drogie – kosztują tylko 175 dolarów. Jestem przekonana, że każdy spędzi tutaj naprawdę dobry
wieczór. Będzie specjalna cocktail
hour, otwarty bar, obiad w polskim stylu na życzenie i zespół,
który będzie grał do tańca do białego rana. Już niewiele zostało takich polskich domów, w których
można się kulturalnie, w świetnej
atmosferze i warunkach pobawić. Jeśli chcemy, aby Cracovia
przetrwała, to musimy być razem.
Powinniśmy być dumni, że mamy
taki Polski Dom. Każdy Polak powinien wspierać polskie biznesy,
polskie miejsca i polskie wydarzenia.
WK: Powinniśmy być dumni również z tego, że mamy taką wspaniałą ojczyznę, Polskę. W czerw-

cu 1981 roku przyjechałem
do rodziny w Cleveland w stanie
Ohio. Miałem wrócić do Krakowa
w grudniu. Na krótko przed wylotem poszedłem na koncert Jana
Pietrzaka w Polskim Domu w Cleveland. Jego występ opóźniał się...
W pewnym momencie Jan Pietrzak pojawił się na scenie wraz
z organizatorami (wśród których
był mój wujek) i powiedział:
„Chciałem Państwa przeprosić,
ale mój występ się nie odbędzie,
ponieważ nie dam rady“ i rozpłakał się. Po chwili dodał: “Dwie godziny temu otrzymaliśmy wiadomość, że generał Jaruzelski ogłosił
stan wojenny w Polsce“. Zapanowała cisza. Wszyscy widzowie
zostali zaproszeni na kawę i herbatę. Siedzieliśmy przy stołach
i rozmawialiśmy o tym, co sie stało. Rozmowy trwały do godziny 10
rano. W takich warunkach poznałem osobiście Jana Pietrzaka. Już
nie wróciłem do Polski. Potem, kiedy przeniosłem się do New Jersey
i zacząłem pracować w Cracovii,
Pietrzak występował kilka razy
w naszym domu.
Czy na uczestników tego specjalnego balu będą czekać
specjalni goście i artystyczne
atrakcje?
WK: W czasie pandemii ludzie
nauczyli się, że na imprezy przychodzą w dżinsach i adidasach.
Mamy nadzieję, że na ten nasz bal
przybędzie co najmniej 300 osób,
i to elegancko ubranych.
GT: Panie mogą pokazać się
w pięknych kreacjach, bo to jest
świetna okazja. Na pewno będzie
przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP na Manhattanie, nowo
wybrany główny Marszałek Parady Pułaskiego 2023 Robert Piwowarczyk oraz Bogdan Chmielewski – dyrektor wykonawczy
Polsko-Słowiańskiej
Federalnej
Unii Kredytowej. Mamy też nadzieję, że dołączy do nas amerykańska dziennikarka Rita Cosby.
Rozmawiał Janusz M. Szlechta
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CRACOVIA – bardzo polskie miejsce
Janusz M. Szlechta

CENTRUM POLSKOŚCI
W wyniku silnej emigracji powstawały w Wallington liczne
polskie sklepy i przedsiębiorstwa, zaczęły też rozwijać się
polskie instytucje i organizacje.
W maju 1920 r. powstała tu instytucja finansowa Wawel Building
and Loan Association, a pięć
lat później Towarzystwo Józefa
Piłsudskiego. W 1925 założona
została parafia Polskiego Kościoła Narodowego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego,
a 1944 parafia rzymskokatolicka
pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Coraz silniejsza stawała się potrzeba stworzenia centrum życia polonijnego, stałego miejsca,
gdzie Polacy mogliby się spotykać. W kwietniu 1935 r. zawiązał
się komitet założycielski korporacji, która wkrótce powołała Polski
Dom. W jego skład weszli m.in.:
Jan Bednarz, Aleksander Bieniek,
Jan Marut, Marcin Marut, Albert
Schufnar, Leon Strzelecki, Ludwik Posłuszny, Błażej Mańkowski, Stanisław Konikowski i Anna
Warchoł. Komitet zwrócił się
do Wawel Building and Loan Association z propozycją wynajęcia
budynku Wallington Auditorium,
będącego w posiadaniu Wawelu.
Propozycja została skwapliwie
przyjęta, a miesięczny czynsz
ustalono w wysokości 25 dolarów. Ale nawet ta suma okazała
się za wysoka w okresie podnoszenia się z wielkiego kryzysu
gospodarczego, który w latach
1929-1933 ogarnął Stany Zjednoczone i świat. Tylko dzięki ofiarności tych, którzy go powołali,
Polski Dom przetrwał.
W listopadzie 1944 r. komitet –
w składzie: Michał Wójcik, Wawrzyniec Mizdal, Jan Marut, Marian Sembarski, Jan Fila i radca
prawny Alden Patlen – zakupił
Wallington Auditorium za 12 tysięcy dolarów. Znalazło się wówczas wielu ochotników, którzy
bezinteresownie dokonali remontu obiektu, aby siedziba Polaków
w Wallington wyglądała jak najbardziej efektownie.
Po zakończeniu II wojny światowej w mieście pojawiło się wie-

Cracovia Manor stoi przy 196 Main Avenue, w centrum Wallington
lu nowych polskich emigrantów.
Polski Dom rósł w siłę i zaczął odgrywać coraz większą rolę w życiu tutejszej Polonii. Z czasem stał
się siedzibą wielu polskich organizacji.
Pod koniec lat 60. przeniósł tutaj
siedzibę z Passaic Związek Młodzieży Polskiej. Była to organizacja prężna, która wniosła nowego
ducha. Wkrótce wielu jej członków weszło w skład dyrekcji
Polskiego Domu, m.in.: Stanisław
Szura, Zbigniew Jaworski, Ryszard Wójcik, Aniela Wolny, Eugenia Raczyńska, Tadeusz Pertkiewicz, Jan Hałupka i Bolesław
Budzyń. Tutaj też znalazł siedzibę
chór Aria oraz Polska Szkoła im.
Adama Mickiewicza – założone
przez ZMP.
Zadomowił się w Cracovii oddział
Kongresu Polonii Amerykańskiej
na powiaty Bergen i Passaic.
Przez pewien czas odbywały się
tu próby zespołu tanecznego Grupy 2571 Związku Narodowego
Polskiego. Przez wiele lat, jeszcze
do niedawna, w każdy wtorek
mieli tutaj zbiórki harcerze. Przez
niemal 20 lat miało tutaj swoją
siedzibę Joseph's Dance Studio
Józefa Pałki, które propagowało
taniec towarzyszki wśród dzieci
i dorosłych.
Przy Cracovii działa Fundacja
im. Bolesława Budzynia, która
wręcza stypendia najzdolniejszym studentom polskiego pochodzenia ze stanu New Jersey,
studiującym na amerykańskich
uczelniach. Ma tu też swoją siedzibę Komitet Parady Pułaskiego
w Wallington.
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI...
Pod koniec lat 80. nastąpił prawdziwy renesans Polskiego Domu
Ludowego "Cracovia". To wówczas kupiono od agencji sprzedaży nieruchomości sąsiedni budynek, przy 150 Locust Avenue.
W późniejszych latach dokonano
przebudowy parkingu i ogrodzenia posesji. W miejscu dawnej
kuchni powstała mała sala, którą
można łączyć z dużą – co znacznie poszerzyło możliwości organizowania różnych imprez.

Odnowiono małą i dużą salę, wykonując artystyczne prace dekoracyjne. Położono nowe dywany.
Przy okazji dokonano renowacji
hallu (lobby). Założono też nowy
system ogrzewania oraz chłodzenia.
W Cracovii odbywały się i wciąż
się odbywają zebrania różnych
organizacji polonijnych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizowane są tu przyjęcia weselne, komunie i chrzciny, liczne
bale i imprezy okolicznościowe.
Co istotne, Cracovia otworzyła się
na inne nacje. Coraz częściej organizują tu swoje imprezy Latynosi,
chociażby popularne u nich "Sweet 15" (odpowiednik naszej "18").
„Niestety, coraz mniej Polaków
tutaj zagląda, a podatki i koszty
utrzymania obiektu musimy pokryć, stąd szukamy różnych źródeł dochodu i musimy otwierać

się na Latynosów czy inne grupy
etniczne. Póki sił nie pozwolimy,
aby Polonia straciła takie piękne
miejsce, z tradycjami” – mówił
w 2010 roku ówczesny prezes
Stanisław Wąsicki.
POZYTYWNE ZMIANY...
Na rzecz Polskiego Domu "Cracovia" pracowały trzy pokolenia
rodaków. Podwaliny pod ten dom
kładli przedwojenni emigranci
„za chlebem”. Drugie pokolenie
to weterani II wojny światowej
i ich rodziny. Los rzucił ich daleko od ojczyzny, a na ziemi Waszyngtona z zapałem włączyli się
w nurt życia polonijnego. Trzecia
fala emigrantów to "emigracja solidarnościowa" z lat 80. ubiegłego
wieku. Wszyscy – w większym
lub mniejszym stopniu – przyczynili się do krzewienia kultury polskiej, do utrzymania języka ojców

i religii. Wszyscy też zostawili
cząstkę swojej pracy w Polskim
Domu przy Main Avenue.
Miejsce to wyróżnia spośród innych polskich domów fakt, że nie
ma jednego właściciela – właścicielami są akcjonariusze. Walne
zebrania akcjonariuszy odbywały się zazwyczaj wczesną wiosną i wówczas wybierana była
15-osobowa Rada Dyrektorów,
wraz z prezesem. Ich kadencja
trwała rok. Od 10 lat wybory odbywają się co dwa lata, a Rada
Dyrektorów liczy 11 osób. Czas
pokazał, że były to pozytywne
zmiany.
Akcje Cracovii posiada około 180
osób, ale może połowa z nich pojawia się na zebraniach i naprawdę interesuje się Polskim Domem.
Wartość jednej akcji wynosi aktualnie 180 dolarów. Na wolnym
rynku kupić ich nie można, jedynie od akcjonariusza, który zechciałby się pozbyć akcji.
W ostatnich 30 latach funkcje
prezesa zarządu Cracovii pełnili:
Henryk Butryn, Tadeusz Pertkiewicz, Aniela Wolny, Jan Hałupka, Grażyna Torbus, Stanisław
Wąsicki i Hanna Ślęzak. W skład
11-osobowej Rady Dyrektorów
wchodzą: Witold Kulesza, Małgorzata Majcherczyk, Krzysztof
Rychter, Małgorzata Gruca, Witold Bagiński, Sławomir Gancarz,
Iwona Podolak, Andrzej Łukaszek, Józef Guzik, Celina Urbankowska i prezes Grażyna Torbus.
Cracovia Manor
196 Main Avenue
Wallington, NJ 07057
Tel. 973-473-8527

FOTO: ARCH. CRACOVII
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października 2003 roku
nazwa tego Polskiego
Domu została zmieniona na Cracovia Manor (Krakowski Dwór). „Mniej więcej 12 lat
walczyliśmy o zmianę nazwy,
bowiem angielska Polish Peoples
Home dla Amerykanów była trochę myląca. Kojarzyła się bowiem
z miejscem tylko dla Polaków,
zamkniętym. Niektórzy postrzegali Cracovię nawet jako miejsce
opieki nad osobami starszymi.
Tymczasem to nie jest miejsce zamknięte tylko dla jednej grupy etnicznej. Otwarci jesteśmy dla każdego, kto ma ochotę tutaj zajrzeć”
– tłumaczyła w wywiadzie udzielonym w listopadzie 2008 roku
“Nowemu Dziennikowi" ówczesna prezes Grażyna Torbus.

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

CRACOVIA MANOR TO POLSKIE MIEJSCE W BARDZO POLSKIM MIEŚCIE WALLINGTON W STANIE NEW JERSEY. NA POCZĄTKU XXI WIEKU POLACY
STANOWILI W NIM NAWET 80 PROCENT MIESZKAŃCÓW. POCZĄTKOWO DOM NOSIŁ NAZWĘ POLISH PEOPLES HOME,
CZYLI POLSKI DOM LUDOWY "CRACOVIA".

Założyciele Polskiego Domu Ludowego "Cracovia" w Wallington (od lewej): Jan Dziuba, Antoni Konikowski,
burmistrz miasta Leon Strzelecki, Jan Marut, Albert Schufnara, Marcin Marut, Bazyli Dugowy i Alexander
Bieniek
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BOHATER GŁOSZENIA PRAWDY
Wojtek Maślanka

"K

s. Jerzy Popiełuszko
swoim cichym, bohaterskim
głoszeniem
prawdy i utrzymywaniem na duchu ludzi Solidarności i wielu
Polaków, doprowadził do tego,
że w niedługim czasie po jego
śmierci Polska wpisała się do historii jako kraj, który przyczynił się do obalenia komunizmu
w Europie i powstania demokratycznej Polski" – powiedział podczas uroczystości upamiętniającej śmierć kapelana Solidarności
Mieczysław Pająk, prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
W ceremonii, która odbyła się
w niedzielę, 16 października,
wzięli udział przedstawiciele polonijnych organizacji i instytucji.
Był konsul Mateusz Gmura, Andrzej Kamiński, prezes Kongresu
Polonii Amerykańskiej (Wydział
na południowy Nowy Jork),
a także reprezentujące tę organizację Bożena Kamińska i Grażyna Michalska. Obecna była także
Liga Morska Oddział Gdynia oraz
przedstawiciele ZHP z druhnami:
Marią Bielską, Grażyną Mościcką, Małgorzatą Olszewską i Luizą
Niespor, a także dziecięcy zespół
Krakowianki i Górale. W uroczystości udział wziął również udział
ks. Józef Szpilski z parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie,
który odmówił krótką modlitwę.
Podczas ceremonii zaprezentowano program artystyczny, zaśpiewano kilka patriotyczno-religijnych pieśni, złożono kwiaty
i zapalono znicze oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Prezes nowojorskiego Koła
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła
II podkreślił, że wierzy, iż pełna
prawda o śmierci ks. Jerzego

ZDJĘCIA: ARCH. MARII BIELSKIEJ

UROCZYSTĄ MSZĄ ŚW. ORAZ SPOTKANIEM PRZY POMNIKU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI NA GREENPOINCIE POLONIA ODDAŁA HOŁD
KAPELANOWI SOLIDARNOŚCI. W TYM ROKU – 19 PAŹDZIERNIKA – MINĘŁO JUŻ 38 LAT OD JEGO MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI. TRADYCYJNIE INICJATOREM
ROCZNICOWYCH OBCHODÓW BYŁO NOWOJORSKIE KOŁO PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II.

Goście honorowi z przedstawicielami ZHP i zespołem dziecięcym Krakowianki i Górale podczas
uroczystości rocznicowych
Popiełuszki zostanie kiedyś dokładnie wyjaśniona. "Mimo upływu 38 lat od jego śmierci, mimo
że mamy rządy prawicowe,
to Polska dalej jest spenetrowana
przez ludzi, którym zależy, aby
ta sprawa nie była podnoszona"
– stwierdził Mieczysław Pająk.
Pomysłodawca postawienia pomnika ks. Jerzego Popiełuszki
na Greenpoincie przypomniał
także jego historię oraz ideę,
która przyświecała osobom zaangażowanym w jego powstanie w 1990 r. Zwrócił też uwagę
na jego ponadczasowość i ciągłą
aktualność. "Dzisiaj szczególnie,
gdy na Ukrainie trwa wojna wy-

wołana przez imperialistyczną
Rosję i demagogię zła, nie możemy dopuścić, aby zwyciężyło
to zło, które doprowadziło do zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki"–
podkreślał prezes nowojorskiego
Koła Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II. W tym kontekście przypomniał słowa św. Pawła, które
przyświecały działalności i postawie kapelana Solidarności.
"Jego motto: 'Zło dobrem zwyciężaj' jest godne naśladowania
w dzisiejszym świecie. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest szczególnie
dobrym przykładem dla młodych ludzi, których charaktery
powinny być utożsamiane z naj-

lepszymi moralnymi i patriotycznymi wartościami. Dlatego jesteśmy tutaj i pamiętamy" – dodał
Mieczysław Pająk.
Na wartości przyświecające
działalności bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki uwagę zwrócił również
konsul Mateusz Gmura, który
na początku swojego przemówienia przy pomniku kapelana
Solidarności podziękował przedstawicielom ZHP za pracę związaną z uporządkowaniem placu,
na którym znajduje się pomnik.
Podkreślił, że śmierć kapłana zamordowanego za walkę o prawdę i wiarę nie poszła na marne. Jak zauważył, dowodem
na to jest wiele miejsc na świecie
– podobnych do greenpoinckiego skweru – które upamiętniają
jego zasługi w walce o wolność,
a przede wszystkim męczeńską
śmierć. "Myślę, że z prawdą i wiedzą o jego nietuzinkowej postaci, o jego mszach do narodu (…)
można zilustrować hasłem, które
dotyczyło żołnierzy wyklętych,
którzy oddali swoje serce i życie
za ojczyznę: 'Chcieli nas pogrzebać, ale nie wiedzieli, że jesteśmy
ziarnem'. Mam nadzieję, że tym
ziarnem jest także pamięć o bł.
ks. Jerzym Popiełuszce" – podkreślił konsul Gmura.
Uroczystość przy pomniku ks.
Jerzego Popiełuszki poprzedziła rocznicowa msza św. odprawiona w kościele św. Stanisława
Kostki na Greenpoincie. Koncelebrował ją ks. Józef Szpilski wraz
z ks. Sławomirem Szuckim. ◘

W mszy upamiętniającej 38. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki udział wzięli m.in.: konsul Mateusz Gmura (pierwszy
z lewej), prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła
II Mieczysław Pająk (drugi z lewej) oraz przedstawiciele Kongresu
Polonii Amerykańskiej z Wydziału na południowy Nowy Jork: Bożena
Kamińska (trzecia z prawej), Grażyna Michalska i prezes Andrzej
Kamiński

Harcerki i harcerze stanowili dużą grupę uczestników uroczystości przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki
na Greenpoincie. Na zdjęciu: z konsulem Mateuszem Gmurą (piąty z lewej) i prezesem nowojorskiego Koła
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Mieczysławem Pająkiem

W okolicznościowej mszy uczestniczyli także członkowie Ligi Morskiej
z Oddziału Gdynia, ZHP oraz nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II
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PRAŁAT PIOTR ŻENDZIAN

ma swoją ulicę i pamiątkową tablicę
Wojtek Maślanka

"MONSIGNOR PETER ZENDZIAN WAY" TO NOWA POLSKA ULICA NA MASPETH. ZMARŁY W 2015 ROKU KAPŁAN I ZARAZEM WIELOLETNI KAPELAN
CHILDREN'S SMILE FOUNDATION ZOSTAŁ TAKŻE UHONOROWANY PAMIĄTKOWĄ TABLICĄ, WYKONANĄ Z BRĄZU I ZAINSTALOWANĄ NA TERENIE
PARAFII ŚW. KRZYŻA. AKCJA UPAMIĘTNIENIA ZASŁUŻONEGO KSIĘDZA BYŁA INICJATYWĄ FUNDACJI UŚMIECH DZIECKA, POPARTĄ PRZEZ
POLONIJNĄ I AMERYKAŃSKĄ SPOŁECZNOŚĆ.

Odsłonięcia honorowej nazwy ulicy "Monsignor Peter Zendzian Way" dokonali: radny Robert Holden,
bp Nicholas DiMarzio, bp Witold Mroziewski, rodzina ks. prałata Piotra Żendziana oraz członkowie
komitetu ds. jego upamiętniania i przedstawiciele Rady Dyrektorów Children's Smile Foundation
którego siedem lat temu Bóg powołał do siebie. Gromadzimy się
na tej eucharystycznej ofierze,
aby dziękować Bogu Wszechmogącemu za tego kapłana i za jego
dedykowaną Kościołowi pracę,
a zarazem ofiarność, którą okazywał każdemu człowiekowi
poprzez swoją służbę i pokorę
ludowi wiernemu" – zaznaczył
bp Witold Mroziewski, podczas
mszy św. odprawionej w kościele
św. Krzyża w intencji zmarłego
dokładnie siedem lat wcześniej
kapłana. Ks. prałat Piotr Żendzian
był ochrzczony w tym kościele
i przez 13 lat pełnił w nim funkcję
proboszcza. Parafianie z Maspeth
doskonale go pamiętają, tym
bardziej że był bardzo lubianym
i zaradnym księdzem. Dlatego
FOTO: DANIEL KURZYNA

WZRUSZAJĄCE
NABOŻEŃSTWO
"To popołudnie dedykujemy ks.
prałatowi Piotrowi Żendzianowi,

ma takiego jak on" oraz "Gdy
Boży Duch wypełnia mnie". Poza
tym piosenkę Franka Sinatry "My
Way" zaśpiewały starsze uczennice: Julia Milewska, Gabriela Polak
i Isabella Świerzawska, a Ania Kurowska, Natalia Sitarz i Kenneth
Bobula wyrecytowały "Wiersz
o ks. Piotrze" napisany przez Katarzynę Ziółkowską. Podczas programu artystycznego na kościelnych monitorach prezentowane
były archiwalne zdjęcia bohatera
uroczystości – ks. prałata Piotra
Żendziana.

FOTO: ARCHIWUM CHILDREN'S SMILE FOUNDATION

"Ł

ącząc się z Państwem
w radosnym duchu świętowania Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, pragnę pogratulować inicjatywy odsłonięcia
pamiątkowej tablicy oraz nadania
nazwy ulicy dla uczczenia pamięci ks. prałata Piotra Żendziana – napisał w liście przesłanym do biura
Children's Smile Foundation ambasador RP przy ONZ Krzysztof
Szczerski, który w związku z innymi obowiązkami nie mógł uczestniczyć w uroczystościach honorujących polskiego kapłana. – Idea
upamiętnienia osób zasłużonych
dla Polonii jest szczególnie godna
pochwały. Pamięć o tych bohaterach zależy głównie od starań podejmowanych przez społeczności,
którym dedykowali swoje życie.
Natomiast dwojakość tego uczczenia zarówno poprzez ślady materialne w postaci tablicy oraz nazwy ulicy, jak również żywe dzieło
dalszego wsparcia najbardziej
potrzebujących, jakim jest Children's Smile Foundation, gwarantują zachowanie wspomnienia o ks.
Żendzianie w zbiorowej pamięci"
– dodał polski dyplomata.
Uroczystości upamiętniające ks.
prałata Piotra Żendziana miały
dwuczęściowy charakter i odbywały się na terenie dwóch parafii, w których kapłan sprawował
funkcję proboszcza. W sobotę,
15 października, na Ridgewood
odbył się bal charytatywny upamiętniający kapelana Children's
Smile Foundation i zasilający fundusz jego imienia, a w niedzielę,
23 października, na Maspeth
odsłonięto pamiątkową tablicę,
oficjalnie przemianowano nazwę
61st Street na "Monsignor Peter
Zendzian Way" oraz odprawiono
okolicznościową mszę św.

Radny Robert Holden (drugi z lewej) przekazał na ręce Wojciecha
Maślanki (drugi z prawej), przewodniczącego Komitet ds. Upamiętnienia
Ks. Prałata Piotra Żendziana, okolicznościową proklamację wydaną
przez Radę Miasta Nowy Jork. Na zdjęciu również: bp. Witold
Mroziewski (pierwszy z lewej) oraz bp Nicholas DiMarzio

też podczas tego nabożeństwa
kościół był wypełniony do ostatniego miejsca. Okolicznościowe
kazanie wygłosił emerytowany ordynariusz brooklyński, bp
Nicholas DiMarzio. Wspominał
w nim ponad 30-letnią przyjaźń
z ks. Żendzianem, jego oddanie
Kościołowi i posłudze wiernym.
"Spotkaliśmy się dzisiaj, ponieważ wszyscy go znaliśmy. Piotr,
jak każdy wie, był świetnym
proboszczem i bardzo dobrym
pasterzem-przewodnikiem"
–
podkreślił Nicholas DiMarzio.
W podobnym tonie, pod koniec
mszy, wypowiedział się bp Witold Mroziewski. "Jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć pośród nas
takiego kapłana i przewodnika,
brata i przyjaciela – powiedział
polski biskup. – Wszyscy znaliśmy go bardzo dobrze. Był dla nas
ostoją, przykładem, człowiekiem
pracy, wytrwałości, szacunku
i miłości do Boga oraz do drugiego człowieka" – zaznaczył na zakończenie duchowny.
Mszę św. wraz z biskupami sprawowali księża z parafii, z którymi
w przeszłości związany był ks.
prałat Piotr Żendzian. Byli wśród
nich: administrator parafii św.
Krzyża na Maspeth ks. Andrzej
Salwowski, administrator parafii
św. Macieja na Ridgewood ks. Dariusz Blicharz, proboszcz parafii
Matki Boskiej Częstochowskiej
i św. Kazimierza z Brooklynu ks.
Janusz Dymek, a także ks. Władysław Kubrak. Powagi i patriotycznego charakteru dodawały poczty sztandarowe wspomnianych
parafii, a także koła łowieckiego
Saint Hubert Hunting and Fishing

Club z Maspeth oraz polonijnych
szkół, z którymi również w przeszłości związany był ks. Żendzian.
Były wśród nich: Szkoła Języka
i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth, Polska Szkoła im.
św. Jadwigi Królowej z Ridgewood, a także Polska Szkoła Dokształcająca przy Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej i św. Kazimierza
oraz Polska Szkoła Dokształcająca
im. Henryka Sienkiewicza z Brooklynu. Obecni byli również dyrektorzy oraz nauczyciele z tych
placówek, a także dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich
Szkół Dokształcających. Wśród
gości obecna była rodzina ks.
Żendziana, wicekonsul Stanisław
Starnawski, Daniel Kurzyna, szef
gabinetu radnego Roberta Holdena, Małgorzata Leniartek, menedżerka oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
na Maspeth, członkowie nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II z prezesem Mieczysławem Pająkiem na czele, Rada
Dyrektorów Children's Smile Foundation z prezesem Mariuszem
Śniarowskim, a także członkowie
Komitetu ds. Upamiętnienia ks.
Prałata Piotra Żendziana.
PROGRAM ARTYSTYCZNY
W kościele św. Krzyża został zaprezentowany wzruszający program słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów z drugich
klas pod kierownictwem ich
nauczycielek: Ewy Gindorowicz
i Katarzyny Ziółkowskiej. Dzieci
zaśpiewały kilka piosenek, m.in.:
"Peace is Flowing Like a River",
"Król królów, pan panów", "Nie

ODSŁONIĘCIE TABLICY I PRZEMIANOWANIE NAZWY ULICY
"To wielki zaszczyt i przywilej
poświęcić tablicę upamiętniającą ks. prałata Piotra Żendziana"
– oświadczył bp Mrozewski tuż
przed ceremonią jej odsłonięcia.
Poświęcił ją wspólnie z bp. Nicholasem DiMarzio, natomiast jej
odsłonięcia dokonała siostra ks.
prałata Piotra Żendziana – Barbara Albanese. Polski biskup
złożył także podziękowania Komitetowi ds. Upamiętnienia ks.
Prałata Piotra Żendziana oraz
pomysłodawców całej akcji. "Jesteśmy wdzięczni inicjatorom
upamiętnienia ks. prałata Piotra
Żendziana, w szczególności Fundacji Uśmiech Dziecka i członkom
polonijnych organizacji zaangażowanych w prace komitetu" – dodał bp Witold Mroziewski.
W związku z tym, że uroczystość
upamiętnienia kapelana Children's Smile Foundation wpisała
się w obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w USA odśpiewano także hymny – polski
i amerykański. Wykonała je Julia
Baran, tegoroczna Miss Polonii
z Ridgewood., a towarzyszyli jej
liczne zebrani uczestnicy uroczystości. Gości przywitał Wojciech
Maślanka, dyrektor wykonawczy
Fundacji Uśmiech Dziecka i zarazem przewodniczący Komitetu ds. Upamiętnienia Ks. Prałata
Piotra Żendziana, który także
serdecznie podziękował osobom
zaangażowanym za prawie osiem
miesięcy bardzo aktywnej, społecznej pracy. Głos zabrał również radny Robert Holden obecny
na ceremonii odsłonięcia tablicy.
W swoim przemówieniu nawiązał do petycji, jaką Komitet ds.
Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra
Żendziana wystosował do niego z prośbą o przemianowanie
fragmentu 61st Street i nadanie
jej honorowej nazwy "Monsignor
Peter Zendzian Way". Następnie
na ręce przewodniczącego komitetu Wojciecha Maślanki wręczył
okolicznościową
proklamację,
wydaną przez Radę Miasta Nowy
Jork i zawierającą uzasadnienie
jej decyzji o zmianie tej nazwy
na upamiętniającą polskiego kapłana. "Robert F. Holden, radny
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Kubickiego przekazał słowa podziękowania za upamiętnienie
zasłużonego, polskiego kapłana.
Prowadząca imprezą Katarzyna
Ziółkowska, odczytała –cytowany
na początku artykułu – list przesłany przez ambasadora RP przy
ONZ Krzysztofa Szczerskiego.
Bardzo piękne przemówienie wygłosiła Renata Jujka, wiceprezes
Centrali Polskich Szkół Dokształcających, której ks. prałat Piotr
Żendzian również był kapelanem.
Podkreśliła w nim, że młodzież
miała specjalne miejsce w sercu
kapłana. "Był jednym z najbardziej szanowanych, lubianych
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i znanych duchownych w metropolii nowojorskiej. Skromny
człowiek z poczuciem humoru,
ciepły i pogodny – dzielił się radością życia ze wszystkimi. Oddany Polonii i Kościołowi, patriota
– młodym ludziom niósł radość
i pokazywał prostotę wiary – wyliczała przedstawicielka CPSD
dodając na zakończenie: – Każdy
z nas tu obecnych z całą pewnością miał kiedyś kontakt z ks. prałatem Piotrem Żendzianem, który
wskazywał nam drogę, wspierał
dobrym słowem i gestem, a teraz
jakże znamienne jest to, że jedna
z ulic będzie nosiła jego imię". ◘

OPTOMETR A
d r R y s z a r d Pa s k o w s k i

Program słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła
II z Maspeth
upamiętnić. Świetną okazją ku
temu była 70. rocznica jego urodzin, która minęła 23 lipca oraz
siódma rocznica śmierci, która
wypadała właśnie 23 października. "Był nie tylko naszym członkiem, ale także cudowną osobą,
która uczestniczyła w wielu wydarzeniach, które organizowaliśmy. Zawsze był szczerze oddany
i pomocny" – powiedział Mariusz
Śniarowski. Poza tym zaprezentowano Komitet ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana.
Tworzą go: Marta Baran, Dariusz
Knapik, ks. kanonik Ryszard Koper, Daniel Kurzyna, Wojciech Oktawiec, Mieczysław Pająk, Waldemar Rakowicz, Krzysztof Rostek,
ks. kanonik Andrzej Salwowski,
Katarzyna Ziółkowska, która prowadziła część oficjalną, a także
Wojciech Maślanka, sprawujący funkcję przewodniczącego.
Na zakończenie oficjalnej części
uroczystości przy grocie, dyrektor Waldemar Rakowicz wraz
z uczennicami Szkoły Języka
i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth złożył pod tablicą
kosz z kwiatami. Biało-czerwoną
wiązankę złożyła także dr Dorota Andraka, prezes CPSD, wraz
Małgorzatą Leniartek, menedżerką oddziału PSFCU z Maspeth.
Następnie wszyscy uczestnicy
uroczystości przeszli na róg 56th
Road i 61st Street, gdzie dokonano

odsłonięcia tablicy z nową nazwą
ulicy honorującą polskiego kapłana – "Monsignor Peter Zendzian
Way". Dokonali tego: radny Robert
Holden, bp Nicholas DiMarzio, bp
Witold Mroziewski, rodzina ks.
prałata Piotra Żendziana oraz
członkowie komitetu ds. jego upamiętniania.

4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

BAL CHARYTATYWNY
W ramach uroczystości honorujących ks. prałata Piotra Żendziana Children's Smile Foundation
zorganizowała także bal charytatywny, który odbył się w sobotę,
15 października w audytorium
Akademii św. Macieja na Ridgewood. Dochód z tej imprezy zasilił Fundusz im. Ks. Prałata Piotra
Żendziana, z którego fundacja
przekazuje pomoc chorym i potrzebującym polonijnym dzieciom. Podczas balu, w którym
wzięło udział ponad 150 osób,
wśród gości pojawili się przedstawiciele różnych polonijnych
organizacji, księża, dyrektorzy
szkół i wierni z parafii, w których
swoją posługę sprawował kiedyś
ks. prałat Piotr Żendzian, a także
przedstawiciele Rady Dyrektorów Fundacji Uśmiech Dziecka
i Komitetu ds. Upamiętnienia ks.
Prałata Piotra Żendziana. Polskie
władze reprezentował konsul
Wawrzyn Warkocki, który w imieniu konsula generalnego Adriana
FOTO: ARCH. CHILDREN'S SMILE FOUNDATION

30. Dystryktu, ma zaszczyt pośmiertnie uhonorować prałata
Piotra Zendziana za jego wybitną
służbę i trwały wkład w naszą
wspólnotę” – czytamy w proklamacji. Dalej wymieniony jest
szereg zasług polskiego kapłana
ze szczególnym uwzględnieniem
tych, które dotyczą Maspeth i parafii, w których był proboszczem,
a także imigrantów, którym pomagał pracując w Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych,
oraz w grupie doradców imigracyjnych w biurze nowojorskiego
burmistrza Eda Kocha. "Robert
F. Holden, radny 30. Dystryktu,
jest dumny, że może dołączyć
do całej społeczności Queensu
w uhonorowaniu życia i niezatartej pamięci prałata Piotra Zendziana i oświadcza, że 61st Street
od skrzyżowania z 56th Road
otrzymuje nazwę jako ‘Monsignor Peter Zendian Way’ w podziękowaniu za jego wybitną
służbę i trwały wkład na rzecz innych nowojorczyków" – czytamy
w końcówce proklamacji.
Podczas części oficjalnej mającej miejsce przy grocie, w której
zainstalowano tablicę pamiątkową głos zabrał także wicekonsul
Stanisław Starnawski. Podobnie
jak radny Robert Holden zwrócił uwagę, że zasługi polskiego
kapłana wychodzą daleko poza
parafie, których był proboszczem.
"Niech pamięć o ks. prałacie Piotrze Żendziane pozostanie głęboko w naszych sercach" – dodał
na zakończenie przedstawiciel
polskich władz.
Zaprezentowano także Radę
Dyrektorów Children's Smile
Foundation, a jej nowy kapelan
ks. Grzegorz Markulak udzielił
błogosławieństwa uczestnikom
uroczystości. Z kolei Mariusz
Śniarowski, prezes tej organizacji,
złożył wszystkim podziękowania
za przyczynienie się do upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana oraz za udział w ceremonii.
Słowa wdzięczności skierował
także do obu biskupów sprawujących mszę św., radnego Roberta
Holdena, a także rodziny ks. prałata. Wspomniał również wieloletniego i nieodżałowanego kapelana Children's Smile Foundation,
którego fundacja postanowiła

Badanie oczu za pomocà najbardziej nowoczesnych
aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy
szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty.

Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy został
zaprezentowany Komitet ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra
Żendziana (od lewej): Daniel Kurzyna, Mieczysław Pająk, Marta Baran,
Wojciech Maślanka, Waldemar Rakowicz, Katarzyna Ziółkowska oraz
Julia Baran, która zaśpiewała hymny narodowe

INCOME
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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
$
$

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

DWUJĘZYCZNE
wychowanie to ciężka praca

„JEŚLI CHCEMY, BY NASZE DZIECI BYŁY ZAINTERESOWANE JĘZYKIEM POLSKIM, SWOIMI KORZENIAMI, PRZODKAMI, POKAŻMY IM, ŻE NAS TEŻ
TO ŻYWO INTERESUJE I OBCHODZI” – MÓWI ELIZA SARNACKA-MAHONEY, TŁUMACZKA, DZIENNIKARKA I PISARKA, A TAKŻE MAMA DWÓCH CÓREK.

Eliza Sarnacka-Mahoney podczas spotkania z okazji Dnia Dwujęzyczności, 14 października, w Polskiej
Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ
języczność nie zawsze jednak
znajdowała się w centrum naszej
polonijnej uwagi. Podczas polonijnych wydarzeń typu szkolne uroczystości, targi, festyny czy parady,
zwykliśmy
świętować
szeroko pojmowaną „polskość”
i w związku z tym akcentować
wydarzenia i aspekty kultury
również wyłącznie polskie lub
z Polską się kojarzące. Bardzo
dobrze, bo „polskość” to ważna
cegiełka budująca naszą polonijną tożsamość. Ale gruntem,
na którym ta polskość kwitnie,
zwłaszcza u dzieci urodzonych

„Polskość” to ważna cegiełka budująca naszą
polonijną tożsamość. A gruntem, na którym
ta polskość kwitnie, zwłaszcza u dzieci urodzonych
poza granicami Polski, jest lingwistyczny
i kulturowy dualizm obecny w życiu tych dzieci
od samego początku.
od ponad dekady, od początku
postawiła sobie za cel obalanie
tych mitów i na przestrzeni lat
zrealizowała wiele innych bardzo
cennych projektów promujących
dwujęzyczność. Polonijny Dzień
Dwujęzyczności powstał po to,
byśmy lepiej się poznali, połączyli w naszych wysiłkach promowania i dwujęzyczności, stworzyli
silniejszą globalną społeczność
ludzi dwujęzycznych. Dwujęzyczne wychowanie to ciężka praca,
konkretny wysiłek ze strony nauczycieli i rodziców, i oczywiście
samych dzieci. Choć wiadomo,
że polska szkoła poza granicami
Polski dwujęzycznością stoi, dwu-

wiedzin portalu DSNY (www.dobraszkolanowyjork.com). To nie
tylko centrum koordynacji obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, ale prawdziwy „hub”
informacji, pomysłów, artykułów,
wywiadów, wszystkiego, co wiąże się z dwujęzycznością. Współpracujemy z ekspertami z całego
świata, więc przy okazji to także
możliwość podpatrzenia, jak wygląda polonijna dwujęzyczność
w innych częściach globu, a przy
okazji fascynująca wyprawa krajoznawcza i kulturowa. O moich
własnych doświadczeniach wychowawczych pisałam przez lata
w rubryce pt. „Przystanek Babel”.

ZDJĘCIE: JANUSZ SZLECHTA/ NOWY DZIENNIK

Okazją do naszej rozmowy jest
Pani przyjazd do metropolii
nowojorskiej z serią spotkań
autorskich i prezentacji o wychowywaniu dzieci w dwujęzyczności. Spotkała się Pani
z uczniami polskiego pochodzenia, uczęszczającymi do szkół
amerykańskich i polonijnych,
z ich rodzicami i nauczycielami, ponieważ w weekend (1415-16 października) Polonia obchodziła już po raz ósmy Dzień
Dwujęzyczności. Jest Pani jego
pomysłodawczynią i współtwórczynią. Jak Pani patrzy
na tę inicjatywę z perspektywy
kilku lat?
Patrzę na to święto z radością,
a momentami nawet ze zdumieniem. W tym roku zaobserwowaliśmy prawdziwy „boom” w obchodach, przyłączyła się do nich
masa nowych szkół i ośrodków
na całym świecie. Gdy pomyślę,
jak z Martą Kustek, Danusią Świątek, Ireną Biały, Andrzejem Cierkoszem, Kariną Bonowicz i Lidią
Russell zaczynaliśmy w 2015
r. w gronie 6 szkół, z drżeniem
serca, z wielkimi nadziejami,
ale i niepewnością, czy nasz pomysł się przyjmie, czuję wzruszenie i dumę. Przyjął się, a poziom entuzjazmu i kreatywności,
jakie towarzyszą obchodom, już
dawno przerósł nasze oczekiwania. Znaczy to, że zrobiliśmy
coś ważnego i potrzebnego, wypełniliśmy lukę, która czekała
na wypełnienie. Żyjemy w świecie, w którym do informacji
można dotrzeć szybko i proście,
niż kiedykolwiek, jednak mity
na temat dwujęzyczności wciąż
pokutują. Dobra Szkoła Nowy
Jork (wcześniej Dobra Polska
Szkoła), z którą jestem związana

poza granicami Polski (w USA takie dzieciaki stanowią już dzisiaj
większość w polskich szkołach),
jest lingwistyczny i kulturowy dualizm obecny w życiu tych dzieci
od samego początku. Stosunek
do Polski i „polskości” kształtuje
się poprzez stosunek do własnej
dwujęzyczności i do miejsca tej
dwujęzyczności w rodzinie i najbliższej społeczności. Co ważne – celebrując dwujęzyczność
automatycznie robimy miejsce
na język, którym posługujemy się
w kraju naszego zamieszkania.
To ważne dla polonijnych rodzin
mieszanych, których w polonijnych środowiskach przybywa.

Co Pani przez to rozumie?
Polonia amerykańska bardzo
się od czasów mojego przyjazdu
do USA zmieniła i zmienia się dalej, a widać to szczególnie dobrze
w zachodniej części USA, gdzie
mieszkam. Maleje liczba osób
z polskimi metrykami, rośnie liczba małżeństw mieszanych, gdzie
językiem polskim posługuje się
tylko jeden rodzic, i w związku
z tym rośnie liczba polonijnych
dzieci nie tylko urodzonych już
tutaj, ale również bez opcji posługiwania się językiem polskim
w domu na co dzień. Dziewięć
na 10 polonijnych rodzin w moim
otoczeniu to właśnie takie rodziny. Dziesięć na 10 tych rodzin
deklaruje chęć przekazywaniem
dzieciom „polskości”, w tym
przede wszystkim języka, ale często nie wie, jak się do tego zabrać,
albo jak sobie radzić na poszczególnych etapach dwujęzycznego
wychowania, gdy pojawiają się
rozmaite przeszkody. Wiele się
zniechęca, wiele widzi potrzebę
zreformowania polskiej szkoły
i zastąpienia jej obecnego modelu
szkołą przede wszystkim językową, gdzie nacisk będzie położony
na naukę języka, a wiedza o Polsce byłaby przekazywana już
w języku kraju, w którym dziecko
mieszka.
Czy Pani w ten sposób wychowywała i uczyła swoje córki?
Bywało. W fazie, gdy przyswajały język polski, kierowałam się
zasadą, że daję im tyle polskiego, ile mogę, i stawałam na głowie, by znaleźć polskojęzyczne
opiekunki, gdy zachodziła taka
potrzeba. Gdy podrosły i już czytały, niektóre informacje o Polsce podawałam im ze źródeł

anglojęzycznych. Miało to tę korzyść, że mogły to przeczytać
razem z anglojęzycznym tatą,
to był jeden ze sposobów włączania go w ich dwujęzyczne
wychowanie. Do dziś doskonale
pamiętam dzień, gdy wpadł mi
do głowy pomysł utworzenia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności
i na gorąco, telefonicznie, przegadywałyśmy sprawę z Martą
Kustek, szefową DSNY. Już wtedy
mówiłam, że musi to być święto,
gdzie znajdzie się miejsce także
dla niepolskojęzycznego rodzica
polonijnego dziecka. Rola tego
„drugiego” rodzica w dwujęzycznym wychowaniu w ogóle do tej
pory nie była podejmowana, a ja
na własnej skórze sprawdzałam,
że jest przeogromna. Pewnie powiem coś, co niektórych kompletnie zaskoczy, ale postawa mojego
amerykańskiego męża wobec
dwujęzyczności naszych córek
była, być może, nawet ważniejsza
od mojej własnej. Ja byłam rodzicem od praktycznej nauki języka
polskiego, ale to mój mąż był tym
„zewnętrznym
motywatorem”,
który utwierdzał dzieci w przekonaniu, że ich dwujęzyczność
jest czymś fantastycznym, wyjątkowym, że jest ważna nie tylko
dla mnie, ich polskojęzycznej matki, ale również dla niego. Ich niepolskojęzycznego ojca. Jego zaangażowanie i entuzjazm to była nie
wartość dodana, ale wartość obowiązkowa, żebyśmy osiągnęli cel.
Wszystkich
zainteresowanych
tym aspektem dwujęzycznego
wychowania już dzisiaj zapraszam na webinar, nad którym zaczęłam pracować. Myślę, że zorganizujemy go wraz z DSNY
wczesną wiosną przyszłego roku.
Przy okazji zapraszam do od-

Opuścimy
dwujęzyczność
i przesuniemy peryskop na Pani
twórczość literacką. Przyjechała Pani do nowojorskiej
metropolii również po to, żeby
podzielić się z młodymi czytelnikami serią wydanych niedawno przez wydawnictwo „Literatura” książek o Mai Orety.
To książki dla dzieci, ale lekka
fabuła skrywa wiele ważnych
spraw (nie tylko dla dzieci),
jak przyjaźń, tolerancja, bezpieczeństwo
w
internecie
czy ochrona środowiska. Rozumiem, że chciałaby Pani skłonić
najmłodszych do uważniejszego spojrzenia na świat i wybierania tego, co w nim wartościowe…
Jak większość pisarzy, nie tylko
dla dzieci. A we mnie dodatkowo drzemie duch dziennikarski, którego esencją jest analiza
zjawisk i wyciąganie wniosków
tak, by jednocześnie wynikały
z nich również jakieś pomysły,
jak ugryźć problem. W książkach moralizować za bardzo
nie warto, ale można tak skonstruować bohaterów i bieg wydarzeń, by to one prezentowały
pewne wartości. Maja Orety nie
jest najlepszą uczennicą, jest niecierpliwa, czasem ma aż za dużo
pomysłów, nie wszystkie najlepsze, ale nie boi się okazywać
emocji, mówić tego, co myśli,
w tym o sprawach tak ważnych,
jak tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka, oraz wytrwale
dążyć do celu. A że obdarzyłam
ją również niezłym zmysłem
detektywistycznym, to również
funduje czytelnikowi emocje
związane z typowo śledczą akcją
w celu rozwiązania tajemnicy.
W obu książkach są to tajemnice
przenoszące czytelnika w świat
pełen magicznych istot i podróży w czasie, jest więc duże pole
do popisu własnej wyobraźni
i fantazji u czytelnika. Choć dodam, że genialne ilustracje Kasi
Kołodziej świetnie tą wyobraźnią
sterują, bo w tej chwili już nawet
ja sama myśląc o książkach mam
przed oczami postaci z ilustracji,
a nie te, które sobie wyobrażałam,
gdy pracowałam nad książkami.
Bardzo mnie cieszy, że czytelnicy
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Przypomnijmy, że oprócz książek dla dzieci i pracy na rzecz
dwujęzyczności
ma
Pani
na swoim koncie także powieści
dla dorosłych, książki publicystyczne o Ameryce, tłumaczenia i oczywiście regularne artykuły dla prasy w Polsce i prasy
polonijnej. Jak Pani godzi tak
wiele aktywności z życiem rodzinnym,
wychowywaniem
dzieci?
Raz lepiej, raz gorzej, jak każda
pracująca matka. Moje działania
na wielu frontach mają wspólny
mianownik, a jest nim pisanie,
więc największym wyzwaniem

choroby i „etat” szofera, niekiedy pod te potrzeby trzeba było
w jednej chwili przeorganizować
cały dzień pracy, mimo iż terminy pozostawały niezmienione.
Nie mam w mieście żadnej porządnej komunikacji publicznej,
szoferowałam więc obu córkom
niemal do ich dorosłości. Lubię
to, co robię, jestem też z natury
pracowita i obowiązkowa, więc
nie przeszkadzało mi aż tak bardzo, że czas na pracę znajdował
się niekiedy dopiero wieczorem
lub nawet w nocy. Nauczyłam
się pracować w każdym miejscu,
nawet na przysłowiowym kamieniu w parku, gdy córki bawiły się
na zorganizowanych w tym parku urodzinach koleżanki. Dodam
jednak, że wbrew powszechnemu poglądowi, że im dzieci starsze, tym rodzicowi łatwiej jest
pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym, u mnie było odwrotnie. Lata liceum u obu córek
to był najintensywniejszy okres
mojego macierzyństwa, czas,
gdy musiałam być najbardziej

Polonijny Dzień Dwujęzyczności powstał po to,
byśmy lepiej się poznali, połączyli w naszych
wysiłkach promowania dwujęzyczności,
stworzyli silniejszą globalną społeczność ludzi
dwujęzycznych.
od zawsze było po prostu wykreowanie warunków, by spokojnie zasiąść przed komputerem. Nie chodzę do biura, więc
mam gabinet w domu, a sposób
na pracę taki, że gdy zamykam
za sobą drzwi, staram się zapomnieć o tym, co dzieje się w innych częściach domu. Często
ratuję się zatyczkami do uszu,
bo mam głowę, która potrzebuje
maksymalnej ciszy, żeby dobrze
funkcjonować. Nie zawsze, mimo
gotowości z mojej strony, udaje
mi się pracować tak efektywnie
i wydajnie, jak bym chciała, rzecz
od dawna znana wszystkim pracującym z domu, a dzięki pandemii obecnie już chyba wszystkim ludziom na całym świecie.
Gdy zaczynałam tak pracować
ponad 20 lat temu, pokutowało
przeświadczenie, że jeśli „siedzi się w domu”, to oszczędza
się na babysittingu, bo przecież
można pracować i pilnować
dzieci jednocześnie. Pamiętam
te uniesione do góry brwi z czasów, gdy córki były jeszcze małe
i nie chodziły do szkoły, a ja opowiadałam, że zatrudniam pomoc,
bo może jestem jakaś felerna,
ale tych dwóch spraw pogodzić
nie potrafię. Z tamtych czasów zachowało mi się m.in. wspomnienie, jak rozmawiam przez telefon
z jakimś senatorem, bo przygotowuję korespondencją dla dziennika w Polsce, a moja kilkuletnia
córka wpada do gabinetu z płaczem i za nic nie chce wrócić
do opiekunki. Pan w słuchawce
nie był wyrozumiały i zasugerował cierpko, że powinnam sobie
lepiej zorganizować życie, bo wydaje mu się, że nad nim nie panuję. Odpowiedziałam równie cierpko, że dzieci, że to nie przedmioty,
by postawione na miejscu już się
z nich nie ruszały, a ja jestem pracującą matką. W czasach szkolnych dzieci wyzwaniem były ich

zaangażowana w to, co się z nimi
działo. Gdy o tym myślę, to aż się
zastanawiam, jak mi się udawało
w ogóle cokolwiek wtedy godzić
i znajdować te nisze ciszy i skupienia dla pracy, jaką wykonuję.
Tylko że to jest chyba doświadczenie każdego pracującego
rodzica. Uczymy się, jak stawać
na rzęsach, a nawet pokonywać
prawa grawitacji, by dając z siebie absolutnie wszystko naszym
dzieciom, jakimś cudem kontynuować także marsz po ścieżce
zawodowej.
Dobrze, że Pani o tym mówi,
bo właśnie tym pytaniem chcę
spiąć naszą rozmowę. Jako felietonistka „Nowego Dziennika” porusza Pani na naszych
łamach różnorodne zagadnienia związane z amerykańską
i polską polityką czy ekonomią,
ale stałym tematem pozostaje
wychowanie dzieci w Stanach
Zjednoczonych, z jego proble-

mami, zawiłościami i odmiennością, bo w rodzinie dwujęzycznej. Są jednak też sprawy
wychowawcze wspólne i dla rodzin imigranckich, i dla tych,
którzy się w tym kraju urodzili.
Jako osoba, która „przeżyła rodzicielstwo w USA” jak to Pani
postrzega i czy ma Pani jakieś
rady dla rodziców?
Jest takie powiedzenie: im dalej
w las, tym więcej drzew. Im dłużej jestem matką, tym bardziej
dostrzegam, jak różne mogą,
a czasem wręcz muszą być postawy i wybory rodzicielskie,
by dać naszym dzieciom wsparcie, którego potrzebują. Dlatego
już od dawna nie jestem fanką
żadnych poradników, raczej
umocniło się we mnie przekonanie, że najbardziej trzeba wierzyć
swoim instynktom i przeczuciom.
Jestem przekonana, że każdy rodzic posiada swój własny szósty
zmysł, którym odbiera sygnały
dotyczące jego dziecka. Jeśli tylko się w nie uważnie wsłucha,
będzie wiedział, co ma robić. Czasu nie cofnę, ale gdybym miała
taką możliwość, to jedno zrobiłabym inaczej. Powiesiłabym sobie
na szyi karteczkę z pewnym bon
motem, żeby nigdy o nim nie zapominać, bo zdarzało mi się. Ten
napis brzmi: „Jestem dla moich
dzieci najważniejszym autorytetem, to moje zachowanie modeluje ich postawy i wybory każdego
dnia”. Na wcześniejszym etapie
rodzicielstwa tego nie widać,
ale w pewnym momencie ten fakt
staje się tak oczywisty, że aż kłuje w oczy. Słucham dziś moich
córek, jak myślą, co mówią, jak
oceniają i interpretują otaczający
je świat i słyszę w tym moje własne słowa, widzę moje własne reakcje naprzemiennie ze słowami
i poglądami mojego męża. Prawa
fizyki, jak mówią niektórzy. To,
co do dzbana włożymy, to z niego
wyjmiemy. To, co dobre, ale i to,
co złe. Dzieci potrafią nas testować, czasem nawet ranić do bólu.
Najważniejsze, najbardziej wartościowe lekcje wydarzają się
jednak właśnie w takich najtrudniejszych momentach. Gdy mimo
wszystko stajemy po stronie
dziecka, przytulamy je, a nie odpychamy, pozwalamy, by przedstawiło nam swój punkt widzenia,
nawet jeśli jest nielogiczny, a zachowanie dziecka pozostawia
wiele do życzenia. Gdy w kryzysowej sytuacji, zamiast krzyczeć
i się obrażać, mówimy: to nie

Komfortowa i bezbolesna
opieka dentystyczna
dla Ciebie i Twojej rodziny
• Pro laktyka i okresowe czyszczenia
• Kosmetyka dentystyczna

PL ANT
& IM

TISTRY
DEN

Książki o Mai Orety to niejedyne
Pani utwory dla dzieci. W „Nowym Dzienniku” już wielokrotnie publikowaliśmy Pani opowiadania i wiersze dla dzieci.
Czy inspiracją do tej strony Pani
twórczości zawsze były córki?
Odkąd pojawiły się na świecie,
przejęły stery mojej inspiracji,
ale „dla dzieci” pisałam chyba
od zawsze. Już jako dziecko.
Pierwsze wiersze publikowałam w prasie, gdy byłam jeszcze
w szkole podstawowej. Potem
były witryna internetowa z wierszami i autorskimi grafikami, też
jeszcze zanim zostałam mamą,
którą prezentowała nawet polska
telewizja, o czym dowiedziałam
się zdumiona od znajomych z Polski, bo w tamtych czasach, pod koniec lat 90., dostęp do codziennej
polskiej telewizji z USA jeszcze nie
istniał. Wiersz pt. „Krasnoludek”,
który jak dotąd zrobił największą
„karierę”, bo znalazł się w Wikipedii na stronie o krasnoludkach
obok wierszy Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy i Czesława
Janczarskiego, również powstał
przed narodzinami moich dzieci.
Gdy zostałam mamą, zaczęłam
tworzyć więcej prozy dla dzieci, mieliśmy w domu tradycję,
że na Boże Narodzenie obie córki dostawały ode mnie prezent
w postaci specjalnie dla nich napisanej książeczki, do której też
sama robiłam ilustracje. To naturalne, że towarzysząc córkom
w dorastaniu byłam towarzyszką
również ich wyobraźni i mnóstwo
pomysłów, które zawarłam potem
w utworach, to odbicie ich dziecięcego spojrzenia na świat. Podam przykład. Któregoś wyjątkowo wietrznego dnia w kominku
słychać było świsty i dudnienie.
Starsza córeczka, chyba wtedy
czteroletnia, wzięła plastikowe jajko i liść plastikowej sałaty ze swego zestawu do zabawy w kuchnię i położyła przed kominkiem.
Oświadczyła, że to dla krokodyla,
który tam mieszka i jest strasznie głodny, te wszystkie odgłosy
to burczenie w jego brzuchu. I tak
powstała opowieść o krokodylu, który zamieszkał w kominie
i wypadł z niego prostu pod choinkę w Boże Narodzenie. Gdy
zaczęłam współpracę z DSNY,
zaczęłam regularniej pisywać
opowiadania o większym zacięciu edukacyjnym dla portalu, inspiracją były wtedy już nie tylko
moje córki i nasza codzienność,
ale szersze doświadczenia dziecka dwujęzycznego. Na spotkania

z dziećmi w ramach obchodów
tegorocznego PDD przyjechałam
z wierszem o gotowaniu pt. „Armia kucharzy”, który jest świetnym przykładem utworu edukacyjnego dla polonijnego dziecka
i dla każdego, kto uczy się polskiego. Wiem, że z wiersza korzystała
swego czasu Anna Frajlich-Zając
prowadząc zajęcia ze swymi nowojorskimi studentami.

COSMETIC

i krytycy dostrzegli, iż to książki,
które mogą skłonić do refleksji
nie tylko dziecko, ale i jego rodzica. Jako mama emigrantka
dodam jeszcze jedno. Maja Orety
mieszka w Polsce, ale opisując jej
przygody kierowałam się ideą,
by jej świat i codzienność zostały tak przedstawione, aby mogły
się z nimi identyfikować polskojęzyczne dzieci na całym świecie.
By nie istniała bariera żadnych
specyficznych warunków w szkole czy nawet w kulturze. Nie było
to trudne, bo inspiracją do obu
książek była moja młodsza córka. Wydarzenie w szkole, która
puszcza w ruch domino akcji
w pierwszej części, miało miejsce naprawdę i zanim powstała
książka o Mai było opowiadanie
po angielsku napisane dla córki
i paczki jej szkolnych koleżanek.
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koniec świata, pomyślimy i coś
wspólnie uradzimy, zwrócimy się
po pomoc do tych, którzy wiedzą
od nas lepiej. I przede wszystkim, gdy jesteśmy konsekwentni
w naszych słowach i czynach.
Jeśli chcemy, by nasze dzieci
szanowały innych ludzi, musimy
własnym przykładem pokazać
im, na czym ten szacunek polega,
włączając w to szacunek do nich,
naszych dzieci. Jeśli chcemy,
by były zainteresowane językiem
polskim, swoimi korzeniami,
przodkami, pokażmy im, że nas
też to żywo interesuje i obchodzi.
Jeśli chcemy, by wyrosły na czytelników, warto, by widziały nas
z książką w ręku. Zaś rada skierowana do rodziców, którzy, jak
ja, wychowali się i odebrali edukację w Polsce, a stają przed wyzwaniem „ogarnięcia” systemu
amerykańskiego. Żeby nie wiem
jak was korciło, zrezygnujcie
z porównań, bo wyrządzą więcej
szkody niż pożytku. Na ile możecie włączajcie się w szkolne życie
waszych dzieci, zapisujcie na wolontariat w szkole, uczestniczcie
w wycieczkach itd. Amerykańska szkoła rodzicem stoi, a że jednocześnie, ze względu na system
przydziału do klas, o wiele wcześniej niż szkoła w Polsce skazuje
dziecko na przymusową samodzielność i zaradność, zaangażowanie rodzice staje się oparciem,
którego dziecko tu nie ma ze strony grupy ani klasy. W starszych
latach szkolnych, gdy w ogóle znikają klasy, jakie znamy ze szkoły
polskiej, gdy tym samym znika
pewna „automatyczna” baza stałych znajomych, warto trzymać
rękę na pulsie i monitorować,
jak dziecko sobie radzi społecznie i psychicznie. Niestety żyjemy w czasach eskalacji depresji
u dzieci i młodzieży, a pandemia
tylko ten trend nasiliła. Na szczęście Ameryka jest krajem, gdzie
kłopoty ze zdrowiem psychicznym nie są już żadnym tabu, a leczenie nikogo nie stygmatyzuje.
Ani dorosłego, ani tym bardziej
dziecka. I to ostatnie, być może
najbanalniejsze, ale i najważniejsze. Warto inwestować w budowanie bliskości na każdym etapie
rozwoju dziecka. Wtedy, gdy jest
łatwo, a zwłaszcza wtedy, gdy
trudno. Bo dzieci uczą się od nas
także tego, jak kochać. A czego
potrzebujemy w życiu bardziej
niż umieć kochać i być kochanym?
Rozmawiała Jolanta Wysocka

Bedford
Dentistry

PC

Joanna Zimny, DDS

• Korony, mostki, licówki
• Wybielanie
• Invisalign® - aparaty ortodontyczne
• Endodoncja - leczenie kanałowe
• Laserowe leczenie chorób dziąseł
• Protezy ustabilizowane na implantach

www.BedfordDentistryPC.com
e-mial: drjoannazimny@yahoo.com
Większość ubezpieczeń
honorowana

• Implanty w dniu usunięcia zęba
• Cyfrowy rentgen i wewnątrzustna kamera

The Clear Alternative to Braces

16

42/2022

SOBOTA 29 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK 4 LISTOPADA 2022

POLONIA

Pionierki są wśród nas
KIEDY OSIEM LAT TEMU PO RAZ PIERWSZY USŁYSZELIŚMY O POLONIJNYM DNIU
DWUJĘZYCZNOŚCI, CHYBA NIKT Z NAS NIE PODEJRZEWAŁ, ŻE ŚWIĘTO TO UZYSKA TAKI
ZASIĘG I ROZGŁOS. TYMCZASEM KILKA LAT PÓŹNIEJ MAMY JUŻ NA SWOIM KONCIE
INTENSYWNE OBCHODY TEGO ŚWIĘTA NA CO NAJMNIEJ KILKU POZIOMACH.

przedstawia

XXIV

Międzynarodowy

Chopin

ZDJĘCIA: ARCH. ANNY PELESZ

Festiwal

i Przyjaciele w

Nowym Jorku

"New York State Council on the Arts with the support of Governor
Kathy Hochul and the New York State Legislature."
Patron Honorowy Festiwalu i współorganizator

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki

2 listopada, 2022 o godz. 19:00

✭✭✭✭✭wstęp za zaproszeniami!

KONCERT GALOWY
„Multikulturowy Pociąg”

Pociąg dla Wojciecha Kilara (Polska)
Weronika Woźniak - prowadzenie
Ania Vu - (piano), Paulina Świerczek - (sopran),
Cracow Golden Woodwind Quintet: Natalia Jarząbek (ﬂet), Monika Wygoda (fagot),
Damian Świst (obój), Tomasz Sowa (klarnet) i Konrad Gołda (waltornia)
Ling Hui Juan zdobywca 1. miejsca 5. Konkursu Kompozytorskiego.

NYC premiera Towards a Rediscovery for Woodwind Quintet
Jakub Polaczyk (piano) ✭ Trio: Brandon, Cichocki, Kicińska
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
233 Madison Avenue (Jan Karski corner) New York, NY 10016

5 listopada, 2022 o godz. 19:00

✭✭✭✭✭wstęp wolny

Polsko - Amerykańska Siesta

Uczniowie grają w grę językową, autorstwa Anny Pelesz, zamieszczoną na portalu: polishbilingualday.com.
Na zdjęciu: grupa z klasy piątej z nauczycielką Anną Pelesz

P

ierwszy poziom to przestrzeń poszczególnych klas. Uczniowie „świętują”
na różne sposoby wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.
Drugi poziom obejmuje szerszą społeczność
szkolną. Dzieci i młodzież szkół polonijnych
prezentują swoje projekty na temat dwujęzyczności uczniom innych klas tej samej szkoły.
Trzeci poziom to teren szkoły amerykańskiej,
gdzie w ramach obchodów Miesiąca Polskiego Dziedzictwa (October – Polish Heritage
Month) można promować dwujęzyczność
oraz Polonijne Dni Dwujęzyczności (PDD).
Warunkiem jest obecność polskojęzycznych
uczniów w populacji danej szkoły oraz inicjatywa dwujęzycznego nauczyciela, który jest
zatrudniony w strukturach takiej szkoły.
Inicjatywą taką wykazała się Anna Pelesz, która od prawie 20 lat pracuje w jednej ze szkół
publicznych w Linden, NJ, jako nauczycielka
ESL (English as a Second Language).
W tym roku, po raz pierwszy w dziejach tej
szkoły oraz dystryktu, pani Anna zaangażowała polskojęzycznych uczniów w świętowanie ich dwujęzyczności. Podczas wypełnionych humorem i zabawą lekcji skorzystali oni
z wielu gier zamieszczonych na portalu polishbilingualday.com. Jedną z nich był quiz językowy, który pani Anna napisała specjalnie
dla swoich uczniów.
Ważnym elementem zajęć było czytanie dwujęzycznej literatury. Czytane na głos książki powodowały żywe dyskusje na temat losów, rozterek
i trudnych decyzji bohaterów. Uczniowie odnosili
te zachowania do siebie i do swojego doświadczenia. Dyskutowali, w dwóch językach, o tym, jak
postąpiliby w danej sytuacji i jakimi wartościami
kierowaliby się podejmując własne decyzje.
Wykonano również szkolną gazetkę, w której zamieszczono podstawowe informacje
dotyczące polskich symboli, bohaterów polsko-amerykańskich oraz podstawowych
zwrotów w języku polskim. Ochotnicy uczyli
swoich angielskojęzycznych rówieśników wyrażeń w języku polskim, na przykład: „Dzień
dobry!” i „Co słychać?”. Wszystkie te wydarzenia miały na celu promowanie dwujęzyczności i dwukulturowości, a także polskości
w środowisku amerykańskim.
Pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że świętowanie dni dwujęzyczności wejdzie na stałe
do kalendarza Szkoły Nr 6 w Linden, NJ, i rozprzestrzeni się na inne szkoły amerykańskie.
PA

Wystawy: Janusz Kapusta, Reﬂections
(50 prac na 50. lecie Centrum Polsko Słowiańskiego)
Kamila Freitas (Brazil)
Marta Płomińska - (ﬂet), Dawid Mżyk - (puzon), Carter Johnson - (piano)
Centrum Polsko Słowiańskie
177 Kent Street Brooklyn, NY 11222

10 listopada, 2022

✭✭✭✭✭wstęp wolny

Pociąg dla Oliviera Messiaena
16:30 -17:30
Honorary Doctor Jerzy Stankiewicz:
„Quartet for the End of Time: Messiaen’s masterpiece widely known in the United States
and new Polish aspects of its genesis“
17:30 -18:00
Paul Moon: Olivier Messiaen’s Quartet for the End of Time (2017)
Documentary Movie
19:00 koncert:
d’Arc-en-ciel Quartet:
Yoonah Kim - (klarnet), Mari Lee - (skrzypce), Mihai Marica - (wiolonczela),
Henry Kramer - piano
Bruno Walter Auditorium, Lincoln Center
111 Amsterdam Ave, New York, NY 10023. 40 Lincoln Center Plaza

11 listopada, 2022 godz. 19:00

✭✭✭✭✭wstęp wolny

W stronę Poloneza

Wystawy: Janusz Kapusta, Reﬂections
(50 prac na 50. lecie Centrum Polsko Słowiańskiego)
Kamila Freitas (Brazil)
M. Woźna - Stankiewicz: Okno na świat
Recital fortepianowy: Jakub Kuszlik - (piano) 4. miejsce na Konkursie Chopinowskim

12 listopada, 2022 o godz. 19:00

✭✭✭✭wstęp wolny

Pociąg dla Johna Cage’a (USA)

Uczniowie klasy piątej z uczniami klasy drugiej po przeczytaniu
książek dwujęzycznych, polsko-angielskich

Wystawy: Janusz Kapusta, Reﬂections
(50 prac na 50. lecie Centrum Polsko Słowiańskiego)
Margaret Leng Tan - Prepared (piano), (Toypiano),
Fabrizio Viti pianist, Rossella Mattioli actress
Polish and Slavic Center
177 Kent Street Brooklyn, NY 11222

17 listopada, 2022 o godz. 19:00

✭✭✭✭za zaproszeniami

Pianistyczne freski

Weronika Woźniak - prowadzenie
Instalacja Jaroslawa Kapuścińskiego (Univeristy of Stanford) „Gdzie jest Chopin“
S. Dobrzański - (piano),
M. Trochimczyk czyta poezję inspirowaną muzyką Chopina
Fei - Fei - pianist
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
233 Madison Avenue (Jan Karski corner) New York, NY 10016
The Consulate General of the Republic of Poland
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polish Cultural Institute ✭ Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Kogutek – symbol Polonijnego Dnia Dwujęzyczności zawitał
do nowej szkoły

Polish & Slavic Federal Credit Union ✭ Polish & Slavic Center
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Okręg 2
The Kosciuszko Foundation ✭ Krystyna Piórkowska ✭
Trident Contracting ✭ Shining Sung ✭ The Platta Law Firm
ADAMBA ✭ Klimat Bar & Restaurant
Belvedere Bridge Enterprises, Inc. ✭ Myssura Trading Company
Victoria Consulting & Development ✭ Hanna Chrobaczek Kelker, Norman Kelker
Bolek Ryziński, Architect ✭ Elzbieta Baumgartner, „Poradnik Sukces”
Dr. Henryk Cioczek ✭ SPATA ✭ Romuald Magda, ESQ
Paweł Pachacz ✭ Iwona Podolak ✭ Malina Stadnik ✭ Karczma
Kobo Music Studio ✭ Halina and Zygmunt Koralewski
Pulaski Association of Business and Professional Men, Inc
Path Architecture PC - Wojciech T. Oktawiec
Arthur’s Funeral Chapels, Inc. ✭ Solarz Bros. Printing Corp.
Markowa Apteka ✭ Edward Pritulak, Accounting
Żak & Family
Media sponsors: Nowy Dziennik • Super Express • Kurier Plus • Biały Orzeł • Echo Polonĳne • Radio Rampa
szczegółowe informacje

www.nydai.org
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PRZYSTANEK HISTORIA IPN

Przedstawienie o misiu Wojtku
ZDJĘCIA: ARCH. SP

PO DWÓCH LATACH PRZERWY SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ POWRÓCIŁ PRZYSTANEK HISTORIA IPN NOWY JORK. X EDYCJA PRZYSTANKU HISTORIA IPN
ODBYŁA SIĘ W DNIACH 12-16 PAŹDZIERNIKA I W GŁÓWNEJ MIERZE POŚWIĘCONA BYŁA DZIECIOM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM.
TYM RAZEM BIURO PRZYSTANKÓW HISTORIA IPN, NA CZELE Z DYREKTOREM ŁUKASZEM WITKIEM, PRZYLECIAŁO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Z PRZEDSTAWIENIEM PT. „HISTORIA MISIA WOJTKA”.
o misiu Wojtku wydarzyła się naprawdę. Zachęcamy wszystkie
dzieci do zgłębienia wiedzy o losach tego nietypowego żołnierza
generała Andersa, który pomagał w zdobyciu Monte Cassino.
Koordynatorem Przystanku Historia IPN Nowy Jork jest Grzegorz Tymiński ze Stowarzyszenia
Pamięć. Dziękujemy delegacji
IPN z Biura Przystanków Historia,
aktorom, dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i uczniom
z polskich szkół zrzeszonych

w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, harcerzom, harcerkom i zuchom
z ZHP „Świat”, Instytutowi Józefa
Piłsudskiego, Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej oraz
wszystkim, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie i obejrzeli spektakl o misiu Wojtku.
Delegacja IPN z Nowego Jorku
udała się do Chicago, gdzie będzie
kontynuowała spotkania z misiem
Wojtkiem wśród tamtejszej Polonii.
GT

Jedno z przedstawień pt. „Historia misia Wojtka” odbyło się w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej na Greenpoincie

W

Polsce
spektakl
wystawiono
już
ponad 100 razy.
W Ameryce również cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. Od pierwszego dnia miś Wojtek podbił serca
nie tylko najmłodszych, ale także
dorosłych. Wszystko to za sprawą wspaniałych aktorów: Anny
Ałaj oraz Filipa Wójcika, którzy
przenieśli widzów w czasy II
wojny światowej. Razem z kapralem Wojtkiem dzieci podążyły
szlakiem 2. Korpusu generała
Andersa oraz dowiedziały się
o bitwie pod Monte Cassino. Była
to niezapomniana lekcja historii,
dostosowana do percepcji najmłodszych. Opiekę techniczną
nad każdym przedstawieniem
sprawował Szymon Chrostowski.
Łącznie odbyło się siedem przedstawień, z czego trzy miały cha-

rakter otwarty i były skierowane
do wszystkich dzieci. Otwarte
spektakle odbyły się: w Szkole
Języka Polskiego im. Jana Kantego w Filadelfii, w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
w Nowym Jorku oraz w sali parafialnej kościoła św. Kazimierza
w Newarku, NJ, przy którym działa Szkoła Języka Polskiego im. Kazimierza Królewicza. Pozostałe
cztery przedstawienia odbyły się
w ramach zajęć szkolnych w polonijnych szkołach. Równolegle
do teatrzyku dla klas najmłodszych przeprowadzone zostały
zajęcia edukacyjne dla uczniów
klas starszych na temat „Giganci nauki”. Zajęcia poprowadziła
Magdalena Bogdan, edukatorka
Biura Przystanków IPN. Podczas
zajęć uczniowie poznali nazwiska wybitnych polskich wynalazców i uczonych oraz dowiedzieli

się, jaki wpływ mieli oni na rozwój wielu współczesnych dziedzin nauki. Lekcje historii oraz
przedstawienia odbyły się w następujących szkołach: Akademia
Języka Polskiego, Manchester,
NJ, Polska Szkoła w Manville, NJ,
Polska Szkoła Dokształcająca im.
Sienkiewicza, NY.
Atmosfera podczas każdego
przedstawienia była entuzjastyczna i radosna. Było wspólne śpiewanie piosenek, śmiech,
a czasem strach o losy Wojtka.
Od pierwszej chwili dzieci pokochały i zaprzyjaźniły się z misiem Wojtkiem, z którym żal
było się rozstawać. Na szczęście
po wspólnej wyprawie z Wojtkiem z Persji do Edynburga zostaną wspomnienia i zdjęcia,
które będą przypominać dzielnego niedźwiadka. W przeciwieństwie do wielu bajek historia

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas starszych pt. „Giganci nauki”
prowadziła Magdalena Bogdan, edukatorka Biura Przystanków IPN

POLSKO-AMERYKAŃSKIE
PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD

Kopciuszek Daycare
• od 12 lat zapewnia najwyższej jakości dwujęzyczną edukację przedszkolną 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
Po każdym przedstawieniu nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć z aktorami i niedźwiadkiem

EMAIL: KOPCIUSZEKDAYCARE@GMAIL.COM
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ODDAJ GŁOS W WYBORACH W LISTOPADZIE 2022
POMÓŻ KSZTAŁTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ MIASTA NOWY JORK
Na podstawie opinii mieszkańców całego miasta Komisja ds. Sprawiedliwości
Rasowej przedstawiła trzy pytania do poddania pod głosowanie.
ODWRÓĆ KARTĘ DO GŁOSOWANIA, ABY ZAGŁOSOWAĆ NA TAK LUB NIE
Dodanie deklaracji wartości
mających przyświecać
władzom miasta

Ustanowienie Planu,
Komisji i Biura ds.
Równości Rasowej

Zmierzenie
rzeczywistych
kosztów utrzymania

Przedterminowe głosowanie: 29 PAŹDZIERNIKA
Dzień wyborów: 8 LISTOPADA

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź
NYC.gov/racialjustice
RJC_Pubs_NovvyDziennik_10x6.917_V1_PO.indd 1

9/30/22 3:10 PM
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WERNISAŻ W DRUCH STUDIO GALLERY W TRENTON

PANI LUCYNA POPĘDZIŁA Z KOŃMI
Jerzy Koroczyński

S

tudio Drucha zamieniło się
w niedzielę, 16 października,
w salę wystawową. Na ścianach zawisło dziesięć prac,
w tym osiem dużych obrazów olejnych na płótnie oraz dwa rysunki
ołówkiem. Ich tematem są konie,
które Lucyna Barszcz – z zawodu
ekonomistka – maluje z wielką pasją. Swoją przygodę z malarstwem
rozpoczęła dzięki lekcjom rysunku
i malarstwa artystycznego, które
od niemal 20 lat prowadzi w Trenton Ryszard Druch. Zaczynała od –
jak sama lubi powtarzać – nauki
trzymania pędzla i mieszania farb
na palecie malarskiej.
Ponad sześć lat spotkań w czwartkowe wieczory, wraz z grupą dorosłych fanek malarstwa, dało
wspaniałe efekty. Obrazy polskiej
malarki cieszą się uznaniem nie
tylko wśród Polonii. Od kilku
lat uzyskują coraz lepsze ceny
na „Aukcji Sztuki” Druch Studio
Gallery, którą co roku – w ramach
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – prowadzi Ryszard Druch. Lucyna Barszcz jest
niezwykle pracowitą „studentką”
lekcji artystycznych Ryszarda
Drucha. Nie załamuje się niepowodzeniami malarskimi, zawsze
szuka porady u swojego mistrza
i zalecenia wprowadza w czyn.
Początkowo malowała farbami
akrylowymi, ale gdy spróbowała
techniki olejnej, znalazła w niej
medium dla siebie. Chętnie sięga
również po ołówek, aby wykonać studium głowy konia, portret
człowieka czy martwą naturę.
Nauczyciel Ryszard Druch mówi,

ZDJĘCIA: JERZY KOWALIK

WERNISAŻ MALARSTWA I RYSUNKU LUCYNY BARSZCZ PT. „KONIE” ODBYŁ SIĘ W RAMACH 192. SALONU ARTYSTYCZNEGO W DRUCH STUDIO GALLERY
W TRENTON, NJ. OTWORZYŁ GO WŁAŚCICIEL GALERII RYSZARD DRUCH, ZNANY WŚRÓD POLONII AMERYKAŃSKIEJ WSCHODNIEGO WYBRZEŻA
PROMOTOR POLSKIEJ KULTURY, ARTYSTA GRAFIK I SATYRYK.

Na zdjęciu od lewej: artystka Lucyna Barszcz, Dorota Sobantka, Stanisław Sobantka, Ewa McGavern
i Ryszard Druch
że pani Lucyna odnotowała wielki postęp w swojej przygodzie
z malarstwem. Dzięki wyjątkowej
pracowitości i systematyczności w ćwiczeniach malarskich
i rysunkowych osiągnęła dużą
biegłość warsztatową i już samodzielnie znajduje sobie tematy
i realizuje je środkami malarskimi. Malowanie – jak mówi pani Lucyna – są najlepszym remedium
na lata emeryckiego życia.

Niedawno artystka miała wypadek samochodowy – w czasie jazdy doznała udaru mózgu.
Znalazła się w szpitalu i przejść
musiała operację. Po niej okazało
się, że utraciła zdolności manualno-artystyczne i miała problemy
z pamięcią. To był wielki cios.
Ze łzami w oczach przyznawała
się do nieporadności swojemu
„mistrzowi”. Jednak dzięki serii
podstawowych ćwiczeń rysunkowych, z grupą koleżanek podczas
„czwartkowych spotkań przy
sztalugach” w Druch Studio Gallery, zaczęła powracać jej pamięć.
Systematycznie, bardzo wyraźnie, powracały też umiejętności
rysunkowe i malarskie. Malarstwo i rysunek artystyczny okazały się dla Lucyny Barszcz skuteczną terapią. Druch z dumą mówi,
że ten fakt jest dla niego jako nauczyciela wielką satysfakcją.

W czasie wernisażu Druch Studio
Gallery wypełniona była stałymi
bywalcami i nowymi gośćmi. Redaktor Janusz Szlechta z „Nowego
Dziennika” przywiózł na wystawę
historyczkę prof. Danutę Piątkowską oraz znawcę militariów Wojciecha Budzyńskiego z Nowego
Jorku. Sponsorka polonijnych
wydarzeń artystycznych, anglistka Ewa McGavern przyjechała
do galerii ze szkolną koleżanką
i kolegą, małżeństwem lekarzy
z Łodzi – Dorotą i Stanisławem
Sobantkami. Trzy obrazy Lucyny
Barszcz znalazły nowych właścicieli. Oficjalną część wernisażu
nagrywał znany filmowiec, dokumentalista życia Polonii, Tomasz
Masłowski. Jego relację filmową
„Konie” oglądać można na YouTube (Tom Maslowski/MalaPolska).
W ramach poczęstunku nie zabrakło tradycyjnego „chlebka
salonowego” Barbary Green oraz
ciast Lucyny Barszcz i jej koleżanek. To był kolejny, bardzo udany, polski wieczór artystyczny
w Druch Studio Gallery. ◘

Obraz Lucyny Barszcz „Koń i błękit”

PSYCHIATRA
DAVID BROŻYNA, M.D.
Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie

LECZENIE
 ADHD
 DEPRESJI  LĘKÓW
 NERWIC  UZALEŻNIEŃ
Obraz Lucyny Barszcz „Biały koń w biegu”

EKSPERTYZY SĄDOWE
tel: 201-939-5500

85 Orient Way, 1 Piętro
Rutheford, NJ 07070
MÓWIMY PO POLSKU

www.DavidBrozynaMD.com
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Szczepienia
przypominające są
teraz silniejsze.
Najnowsze szczepienia przypominające przeciw

COVID-19 chronią przed wariantami Omikron.
Wszyscy nowojorczycy w wieku 12 lat i starsi

powinni otrzymać dziś nową, dwuwartościową
dawkę przypominającą szczepionki

COVID-19. Więcej informacji na stronie

nyc.gov/vaccinefinder lub pod numerem

telefonu 877-829-4692.

Eric Adams
Burmistrz
Ashwin Vasan, MD, PhD
Komisarz
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NAJSŁYNNIEJSZE DRUKI ŚWIATA

List Krzysztofa Kolumba po odkryciu Ameryki (1493)

P

ozostawił na lądzie 43 ochotników, by wybudowali osadę
nazwaną La Navidad, dzisiaj
– Haiti. Porwał kilkunastu Indian. Liczba ich nie jest znana, mówi
się od 10 do 25 osób, z których tylko
osiem przeżyło podróż do Europy.
Kolumb zabrał też ze sobą złoto, egzotyczne ptaki i rośliny, by pokazać, jak
bogate są wyspy, który zobaczył.
15 lutego 1493 roku Krzysztof Kolumb
napisał list do Rafała Sanxisa, podskarbiego królestwa hiszpańskiego, o swoich odkryciach. Król Hiszpanii Ferdynand Aragoński i królowa Izabela
Kastylijska wyłożyli pieniądze na wyprawę. Ostatni fragment listu, post
scriptum był dopisany już w Lizbonie
4 marca. List odegrał ogromną rolę
w całej Europie w rozpowszechnieniu
wiadomości o odkryciu nowych ziem.
Drukowana wersja w języku hiszpańskim ukazała się natychmiast, bo już
w kwietniu 1493 roku, w Barcelonie
wydano list drukiem, tekst po łacinie
ukazał się na początku maja. Uczeni
są zgodni, że tekst listu drukowany
w Barcelonie był najwierniejszym odtworzeniem oryginału. Wersja po łacinie była wydana w wielu miejscach:
w Bazylei, Paryżu i Antwerpii.
List rozpoczyna się od słów: „List
Krzysztofa Kolumba, któremu wiek
nasz wiele zawdzięcza, o wyspach
na morzu indyjskim świeżo odkrytych,
do których poszukiwania przed ośmiu

miesiącami z polecenia i kosztem Niezwyciężonego Ferdynanda, króla hiszpańskiego, był posłany – pisany do jaśnie Wielmożnego Pana Rafała Sanxis,
tegoż Najjaśniejszego króla podskarbiego, a przez szlachetnego i uczonego
męża Aliandra de Cosco z hiszpańskiego języka na łaciński przełożony:
dnia 29 kwietnia 1493 roku, pierwszego roku papiestwa Aleksandra VI.
Ponieważ wiem, jak miłą będzie
Ci rzeczą dowiedzieć się, że wykonałem szczęśliwie zlecenie, którego
się podjąłem, przeto postanowiłem
opisać Ci wszystko, cokolwiek w tej
naszej podróży zdziałaliśmy i odkryliśmy. Trzydziestego trzeciego dnia
od opuszczenia Kadyksu przybyłem
na morze Indyjskie, gdzie znalazłem
bardzo wiele wysp przez niezliczoną
ludność zamieszkanych, które wszystkie dla szczęśliwie panującego króla
naszego – z uroczystym obwieszczeniem przy rozwiniętych sztandarach –
bez czyjegokolwiek protestu – objąłem
w posiadanie. Pierwszej z nich dałem
nazwę wyspy Św. Zbawiciela, którego
pomocą wsparty tak do tej jako i do innych wysp przybyliśmy. Indianie zaś
zowią się Guanahanyn. Tak samo
wszystkie inne nowym imieniem nazwałem i jedną z nich wyspą Poczęcia
św. Maryi, inną Ferdynandową, inną
Izabellą, inną znów Joanną – i w podobny sposób wszystkie inne ponazywać kazałem”.

List kończy się słowami: „Król tedy
i Królowa, książęta i ich królestwo
szczęśliwe i wszystkie inne kraje
chrześcijańskie niechaj dziękują Zbawicielowi, Panu naszemu Jezusowi
Chrystusowi, że raczył nas obdarzyć
tak wielkim zwycięstwem i dobrodziejstwem, niechaj urządzają procesje
i odprawiają uroczyste nabożeństwa,
a świątynie niechaj świetnymi zdobią
wieńcami. Niechaj się Chrystus raduje na ziemi, jak i w niebie się cieszy,
gdy widzi, że tyle narodów zbawi swe
dusze przedtem stracone. Radujmy
się i my: już to z wywyższenia naszej
wiary, już to dla nabytków doczesnych,
w czym uczestniczyć będzie nie tylko
Hiszpania, ale całe chrześcijaństwo”.
Kolumb pisał w języku hiszpańskim, ale często też używał słów portugalskich. Można przypuszczać,
że od 1493 do 1500 trzy tysiące kopii
listu krążyło po Europie. Połowa z tego
stanowiły kopie będące w obiegu
we Włoszech. Był to bestseller, którego do niczego innego porównać nie
można. Pamiętać należy, że listy, które drukowano po kolejnych wyprawach Kolumba, nie przekroczyły 200
egzemplarzy. Oryginał pisany ręką
Kolumba nigdy nie został znaleziony.
Pozostały do dziś tylko wersje drukowane. Uczeni są zgodni, że tekst listu
wydawano 17 razy.
Opr. Elżbieta Kieszczyńska

FOTO: WIKIPEDIA

W ŚRODĘ, 3 SIERPNIA 1492 ROKU KRZYSZTOF KOLUMB WRAZ Z 90 OSOBAMI WYRUSZYŁ W PODRÓŻ, BY ZNALEŹĆ MORSKĄ DROGĘ DO AZJI.
PO 61 DNIACH PODRÓŻY WYLĄDOWAŁ 12 PAŹDZIERNIKA NA WYSPIE WATLINGA, NALEŻĄCEJ TERAZ DO WSPÓLNOTY BAHAMÓW.
PRZEZ KOLEJNE MIESIĄCE ODKRYWAŁ KARAIBY, SZCZEGÓLNIE POZNAJĄC KUBĘ I SANTO DOMINGO.

Ilustracja do wydania listu Kolumba w Bazylei w 1494 roku

Elżbieta Kieszczyńska, Ewa Fugowska

Religia:

Psychologia:

Tel. (201) 355-7496 www.ekpolishbookstore.com
EK Polish Bookstore – Styertowne Shopping Center
1051 Bloomfield Ave., Suite 1B - 2, Clifton, NJ 07012

Ks. Jan Kaczkowski:
Zamiast czekać, zacznij żyć!

Brian Hare, Vanessa Woods:
Przetrwają najżyczliwsi.
Jak ewolucja wyjaśniła
istotę człowieczeństwa

Przy zakupie trzech tytułów – książka niespodzianka!!!
Wiesław Banach: Zdzisław
Beksiński 1929-2005

Ksiądz uczył nas czułości, bliskości i miłości do drugiego człowieka. Jego słowa zawsze trafiały
prosto do naszej duszy i nierzadko poruszały najgłębiej ukryte
lęki i pragnienia.

Album poświęcony twórczości
Zdzisława Beksińskiego to kompendium wiedzy o tym niezwykłym artyście. Autor prowadzi
czytelnika poprzez różne okresy
twórczości malarza, fotografika,
człowieka zafascynowanego możliwościami grafiki komputerowej,
nie zapominając też o jego życiu.
Album zawiera licznie dzieła, niektóre dotąd niepublikowane.
s. 288, 32.00 dol.

liteRatuRa
Kristin Hannah:
Cudowna moc miłości
Mikaela, piękna żona doktora
Liama Campbella, zapada w
śpiączkę na skutek doznanego
podczas jazdy konnej urazu głowy. Lekarze nie dają jej szans na
przeżycie, ale mąż nie przyjmuje
do wiadomości gorzkiej prawdy.
Wierzy, że miłość potrafi dokonać
cudu, gdy zawodzi medycyna...
s. 352, 19.00 dol.

Danielle Steel: Piękność
Veronique jest jedną z najbardziej
rozchwytywanych modelek – pojawia się na okładkach prestiżowych magazynów i chodzi po wybiegach pokazów haute couture
na całym świecie. Niespodziewanie tragiczny atak terrorystyczny
na lotnisku w Brukseli na zawsze
odmienia jej życie. W eksplozji
giną dwie osoby, które kochała
najbardziej, a ona sama doznaje
ciężkich obrażeń...
s. 336, 18.00 dol.

s. 256, 18.00 dol.

BiogRafie
Piotr Głuchowski:
Imperator. Sekrety Ojca
Rydzyka
Redemptorysta mieszkający w
skromnej, klasztornej celi, za
kulisami i poza kamerami medialnymi steruje zarówno premierami
jak i poszczególnymi ministrami
kolejnych prawicowych rządów.
Nie każdy wie, że Radio Maryja
to zaledwie jedno z całej sieci
przedsięwzięć, jakie Ojciec Rydzyk skrupulatnie buduje.
s. 904, 19.00 dol.

Autorzy rozprawiają się z błędnym rozumieniem myśli Darwina.
Wyjaśniają, że z ewolucyjnego
punktu widzenia najkorzystniejszą
strategią jest przyjaźń. Opisują
dotychczasowe odkrycia naukowe, wyciągają wnioski z własnych
badań nad zdolnością współpracy
u różnych gatunków zwierząt oraz
nad relacjami ludzi z psami.
s. 280, 20.00 dol.

ZdRowie
Mirosław Prandota:
Zdrowie pod kontrolą

Kêêêê

Dêêê êê¿¿¿¿¿¿
Kêê zêbêzpêêêzêj¹êê
(3 êêfêê zêêjêuj¹êê ¿êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê

4.00

Dziennikarz, instruktor kulturystyki, były członek kadry narodowej
w trójboju siłowym, reportażysta,
autor kilkunastu powieści oraz
książek reportażowych przedstawia najważniejsze przepisy na
utrzymanie się w dobrym zdrowiu.
s. 424, 19.00 dol.
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PrzyJdŹ i PrzekonaJ się
o naszycH WielkicH zniŻkacH!
Bogaty wybór wędlin własnego
wyrobu, przygotowanych
codziennie w naszej masarni!
Promocyjne ceny czekają na Ciebie!
Wędzona kiełbasa • kabanosy • krakoWska • Wędzony boczek • smoked butts • salceson • mortadela

kielbasy

kiszka

polędwica

parówki

Pomijamy Pośredników!
u nas najniższe ceny!

schmalz’s european Provisions

66 FADEM ROAD, SPRINGFIELD, NJ 07081 | TEL. (973) 379-4662 FAX (973) 379-4933
GODzINy OTwARcIA: wTOREk, śRODA, czwARTEk, PIąTEk: 11AM – 3PM, SObOTA 7AM – 1PM

sales@schmalzs.com

www.schmalzs.com

Dostępna także
PRENUMERATA WERSJI elektronicznej
(PDF – cały świat). Wysyłamy na wskazany
adres e-mail link do pobrania wersji w PDF.
ROCZNA (52 wydania):
$45
1/2 ROKU (26 wydań):
$25
KWARTALNA (13 wydań):
$15
napisz do nas: prenumerata@dziennik.com

PAPIEROWA

ROCZNA $95

PÓŁROCZNA $60

KWARTALNA $50

ELEKTRONICZNA

ROCZNA $45

PÓŁROCZNA $25

KWARTALNA $15

NOWY DZIENNIK
10 Schindler Road
Clark, NJ 07066
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HISTORIA

FOTOGRAFIA POŚMIERTNA JAKO NAMIASTKA NIEPRZEMIJALNOŚCI

„NIE WSZYSTEK UMRĘ”
Natalia Stawarz

FOTOGRAFIA POŚMIERTNA NASUWA SKOJARZENIA Z UPIORNYMI PRZEDSTAWIENIAMI DEMONICZNYCH I ODSTRASZAJĄCYCH ZJAW,
KTÓRE ZOSTAŁY NARZUCONE NAM PRZEZ KULTURĘ POPULARNĄ. SZEROKO ROZPOWSZECHNIONA W EUROPIE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ FOTOGRAFIA
POST MORTEM BYŁA JEDNAK DLA ÓWCZESNYCH LUDZI ZUPEŁNIE CZYMŚ INNYM.

„N

MASKI, PORTRETY,
FOTOGRAFIE
– HISTORIA UPAMIĘTNIENIA
Potrzeba upamiętnienia wizerunku zmarłego nie była jedynie wymysłem XIX-wiecznych fotografów.
W przeszłości, począwszy od czasów starożytnych, możemy spotkać
się z podobnymi formami przeżywania żałoby.
W starożytnym Egipcie śmierć była
odzwierciedleniem i kontynuacją
doczesności. Egipcjanie całe swoje
życie czekali na moment odejścia.
Do tej ostatniej chwili przygotowywano się bardzo skrupulatnie. Wierzono, że ciało człowieka jest domem
i jedynym naczyniem jego duszy, dlatego starano się zachować ową cie-

ZDJĘCIA: WIKIMEDIA

ie wszystek umrę”, czyli znamienna sentencja
non omnis moriar Horacego, nawiązująca wprawdzie
do nieśmiertelności twórczej, którą
miały zapewnić człowiekowi jego
dokonania, może tak naprawdę odnosić się do każdego ludzkiego bytu.
Życie człowieka jest bowiem małym
dziełem, w którym nieustannie zapisywane są nowe karty jego historii.
Śmierć nie wymazuje jego egzystencji, gdyż trwa ona nadal w sercach
i myślach jego bliskich. To właśnie
pamięć jest czynnikiem nadającym
nieśmiertelność duszy, jednak samo
wspomnienie o zmarłym jest dość
efemeryczne. Czasami zachodzi potrzeba namacalnego dowodu jego
istnienia – taką rolę w XIX i na początku XX wieku pełniły zdjęcia
pośmiertne. Miały one za zadanie
ostatni raz zatrzymać czas i nadać
cząstkę życia zmarłej już osobie.

Zdjęcia pośmiertne często były wykonywane z członkami żyjącej rodziny
lesną powłokę jak najdłużej i w jak
najdoskonalszym stanie. Stosowano
więc zabiegi mumifikacji, które miały
za zadanie sztucznie zachować ciało
zmarłego, aby dusza mogła do niego
powracać.
Nieśmiertelność duszy była w starożytnym Egipcie determinowana także przez trwałość pamięci o zmarłym. Wierzono, że pierwiastek
ludzkiego ducha będzie istniał tak
długo, jak długo będzie trwała pamięć o nim. Tak więc upamiętnieniu
wizerunku zmarłych służyły maski pośmiertne i malowidła, które
zwłaszcza w przypadku faraonów
były nośnikiem pamięci o ich życiu,
a także istotnym sposobem na za-

Zmarła dziewczynka otoczona kwiatami, XIX wiek

pewnienie wiecznego wspomnienia.
Wizerunki zmarłych, zwłaszcza
w czasach dynastycznych, przedstawiane były w sposób wyidealizowany. Zmiany nastąpiły w okresie panowania Ptolemeuszy, kiedy
to wyobrażeniu zmarłego zaczęły
towarzyszyć cechy indywidualne.
Jego wizerunek na masce pośmiertnej miał być odbiciem tego, kim
był za życia. Idealnym przykładem
na zobrazowanie tego zjawiska
są pochodzące z I w. n.e. maski fajumskie, czyli drewniane portrety
mumiowe, odzwierciedlające oblicze zmarłego.
Istniały dwa typy tych malowideł.
Pierwsze były tworzone na drewnianych deseczkach. Przedstawiane
na nich osoby były prawie zawsze
ukazywane w „idealnym” wieku,
co mogło sugerować, że pozowały
one za życia, a ich obrazy początkowo ozdabiały ściany domów.
Portrety tworzone na płóciennych
materiałach były drugim typem fajumskiego malarstwa grobowego.
Zaczęły prawdopodobnie powstawać od II w. n.e. Tylko one były malowane po śmierci.
Cechą charakterystyczną portretów
fajumskich jest przedstawienie osoby portretowanej w jej najlepszych
latach życia, zazwyczaj kiedy dopisywała jej młodość i uroda. Jej rysy
wyrażały stan błogiego spokoju i odpoczynku, tak jakby świat, do którego się udała, był krainą wiecznego
szczęścia.
Na przełomie XVI i XVII wieku w polskiej kulturze funeralnej pojawił się
wśród warstw szlacheckich zwyczaj
portretowania zmarłych i umieszczania ich wizerunku na trumnach. Oblicze zmarłego na portrecie musiało
odzwierciedlać rzeczywistość. Malowane na niewielkiej płaszczyźnie wizerunki zawsze wskazywały cechy
charakterystyczne, aby naśladować
twarz zmarłego, w której nie pomijano brzydoty czy też fizjonomicznych
zniekształceń. Strój, w przeciwień-

stwie do twarzy, był ukazywany
schematycznie, gdyż miał on jedynie
za zadanie podkreślić status społeczny. Ukazanie zmarłego w sposób jak
najbardziej naturalny i realny w portrecie pośmiertnym miało powodować wrażenie, że znajduje się on
wśród zgromadzonych żałobników.
Malowane pamiątkowe portrety pośmiertne, których tradycja trwała
od tysięcy lat, były bardzo kosztownym wydatkiem. Mogli na niego sobie pozwolić jedynie ludzie zamożni, o wyższym statusie społecznym.
W roku 1839 nastąpił przełom – został odkryty dagerotyp, dzięki któremu utrwalanie pamięci o zmarłych
przestało być luksusem, a stało się
swego rodzaju elementem kultury
masowej.
FOTOGRAFIA POŚMIERTNA:
IDEA
Dziś patrząc na fotografię pośmiertną, czyli tzw. post mortem, towarzyszą nam dość ambiwalentne uczucia. Co można czuć, kiedy ma się
świadomość, że oczy, które widzimy
na zdjęciu, nie mają już w sobie ani
krzty życia? Z pewnością odczuwamy smutek, ale także strach i lęk,
może być to nawet obrzydzenie. Jedno jest pewne – w dzisiejszym świecie trudno jest nam pojąć fenomen
fotografii post mortem. Nie obcujemy
na co dzień ze śmiercią, jej zjawisko
jest dla nas zupełnie obce.
Śmierć w XIX wieku była zjawiskiem
bliższym człowiekowi. Ciało nieboszczyka nie stanowiło dla rodziny tematu tabu ani nie wzbudzało w niej
lęku. Naturalne było, że do czasu
pogrzebu pozostawało ono w domu,
wśród bliskich, którzy również dokonywali wszelkich zabiegów, przygotowujących zmarłego do ostatniej podróży – obmycie, odzianie i czuwanie
przy jego trumnie.
Śmierć w XIX wieku była postrzegana jako zjawisko oswojone – element
codzienności, jednak także należy
pamiętać, że przemijanie nie było

kwestią zupełnie obojętną ówczesnemu społeczeństwu. Zdjęcia post
mortem dawały wyraz tęsknocie,
były ewidentnym dowodem miłości,
pragnieniem bliskich zmarłego było
upamiętnienie ulotności życia w tej
ostatniej fotografii, która dla niektórych mogła być zarazem pierwszą.
WYŁONIENIE ŻYCIA
ZE ŚMIERCI
W fotografii pośmiertnej można
wyróżnić dwa okresy, które znacząco różniły się zarówno stylem, jak
i sposobem ukazania zmarłej osoby.
Punktem granicznym była połowa
XIX wieku, kiedy to zakłady pogrzebowe zaczęły przejmować obowiązki rodziny związane z pogrzebem.
W pierwszym okresie działalności
fotografii pośmiertnej można wyodrębnić kilka podstawowych sposobów „pozowania” zmarłych. Fotograf skupiał się przede wszystkim
na ukazaniu samej postaci zmarłej
osoby – zbliżeniu jego twarzy czy też
całego ciała. W zmarłym miało tlić
się jeszcze życie, dlatego był pozowany w taki sposób, aby sprawiać wrażenie pogrążonego we śnie.
Trzeba pamiętać, że pojmowanie
śmierci jako snu ma niezwykle długą tradycję w historii naszej kultury – już od czasów starożytnych
tak próbowano wytłumaczyć sobie
proces przemijania. W XIX wieku
porównywanie śmierci do snu miało
znaczenie sentymentalne – było symbolicznym przedstawieniem obecności zmarłego w kręgu najbliższej
rodziny. Sen nie trwa wiecznie, tak
więc, jeżeli ktoś zasnął, w końcu musiał się przebudzić – choćby w snach
czy fantazjach żyjących. Dziś wiemy,
że takie myślenie jest jedną z form
zaprzeczenia śmierci, jednak dla naszych przodków był to ostatni, przesycony desperacją promień nadziei,
który spajał żywych z obcym, nieodkrytym światem zmarłych.
Innym sposobem na ukazanie żywotności zmarłego było przedstawienie go w pozycji siedzącej, któremu mogły towarzyszyć otwarte oczy.
Miało to po raz kolejny oznaczać jego
obecność wśród żywych.
Kiedy w czarno-białej fotografii pojawiła się możliwość dodawania barw,
podejmowano się prób ręcznego zabarwienia twarzy denata, aby nadać
mu ten ostatni raz tchnienie życia.
W pewien sposób „pudrowanie
policzków” przez fotografa porównywano do wykonywania makijażu
pośmiertnego przez pracownika
zakładu pogrzebowego, gdyż obaj
używali koloru, aby przywrócić odcienie życia. Fotografię pośmiertną
porównywano także do balsamowania ciał, gdyż w obu profesjach celem
jest jego zachowanie dla spojrzenia
obserwatorów. Oba akty odrzucały
ostateczność śmierci, jednak fotografia była trwalsza, a jej efekt był
widoczny dla potomnych.
Do zdjęcia zmarłego ubierano w jego
najlepsze odzienie, gdyż fotografia
w końcu była ostatnim namacalnym
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Portret trumienny Stanisława Woyszy z Bzowa, 1677 rok
dowodem jego egzystencji. Ponadto
w kompozycji można było spotkać
się z dużą ilością kwiatów, zwłaszcza w przypadku zdjęć pozowanych na wieczny sen. Z jednej strony
kwiaty miały nadać efekt estetyczny
fotografii, jednak z drugiej niwelować
nieprzyjemny zapach, który mógł towarzyszyć zmarłemu.
Większość fotografów unikała metaforycznych przedstawień i zamiast
tego ukazywała okoliczności, w których aktualnie znajdowało się ciało,
czyli czas związany z samą ceremonią pogrzebową. Jest to druga faza
fotografii pośmiertnej, gdzie śmierć
stawała się już naturalnym procesem, którego nie należało tuszować.
W tym czasie najbardziej popularną
pozą było zdjęcie zmarłego w trumnie, najczęściej otoczonego rodziną.
Przemiana ta mogła wynikać z rozwoju fotografii, która jednocześnie
stawała się coraz tańsza i bardziej
dostępna. Bliscy prawdopodobnie
posiadali zdjęcia utraconej osoby,
które zostały zrobione jeszcze, gdy
tryskała ona zdrowiem i energią, nie
podejmowali więc rozpaczliwych
prób „przywracania jej po raz ostatni
do życia”.
POŻEGNALNA KOŁYSANKA
Najbardziej przygnębiającą, ale niestety najliczniejszą grupą fotografii
pośmiertnej jest ta, w której przedstawiane są wizerunki najmłodszych.
W tym okresie umieralność niemowląt i małych dzieci była zatrważająco wysoka, dlatego ich pośmiertne
zdjęcia często były jedyną pamiątką
i symbolem istnienia dla zrozpaczonych rodziców.
Kruchość i bezbronność najmłodszych w obliczu śmierci wywoływała w rodzinie żal i poczucie niewyobrażalnej straty. Kompozycja
fotografii w takich przypadkach
musiała niwelować ostateczny triumf
śmierci. Dzieci były najczęściej
przedstawiane w pozycji leżącej
w łóżeczkach lub w kołyskach, upozowane w taki sposób, aby wyglądały na zanurzone we śnie. W rączki wkładano im ukochanego misia
lub inną zabawkę. Czasami zmarłe
dziecko znajdowało się w objęciach
rodziców – najczęściej matki, która
pogrążona w żałobie, ostatni raz tuliła swoją pociechę.
Na początku XIX wieku istniała jeszcze tradycja malowania portretów
pośmiertnych, na których dziecko
przedstawiano tak, jakby nadal żyło.
Jedyną wskazówką, że namalowane

oblicze jest martwe, była obecność
specjalnych symboli identyfikowanych ze śmiercią. Jednymi z najpopularniejszych była róża trzymana
w dół albo złamana łodyga, które
wskazywały na krótki okres życia.
Podobną symbolikę miało przedstawienie powoju polnego – kwiatu,
który rozkwita, przekwita i upada
w przeciągu jednego dnia. Ukazanie
łodzi na spokojnych wodach było
metaforą łagodnej śmierci, natomiast
sztorm w tle oznaczał śmierć trudną i bolesną. W tle portretu mógł
znajdować się również zegar, który
wskazywał na godzinę zgonu. Można było spotkać bardziej dosłowne
znaki sugerujące, że osoba ukazana
na obrazie nie znajdowała się już
pośród żywych. Były to nagrobki lub
wierzby płaczące. Większość z tych
metaforycznych przedstawień nie
pojawiała się na fotografiach post
mortem – bez wątpienia dlatego,
że martwe ciało było wystarczającym dowodem śmiertelności istoty
ludzkiej, a kwiaty i tak często pojawiały się na zdjęciach, zwłaszcza
tych ukazujących dzieci.
W tym przypadku fotografia memoratywna może być doskonałym medium odzwierciedlającym aktualne
w owym okresie ogólne okoliczności
mające miejsce w społeczeństwie.
Liczne zdjęcia zmarłych dzieci i noworodków potwierdzają wysoki
wskaźnik umieralności wśród najmłodszych.
MITY ZWIĄZANE
Z FOTOGRAFIĄ
POST MORTEM
Podczas omawiania poszczególnych
form pozowania na zdjęciach post
mortem nie bez powodu nie ujęto
przedstawień zmarłych w pozycji
stojącej, gdyż takie nie istniały. Widząc na zdjęciach postać, która jest
podtrzymywana poprzez stelaż, stojak czy choćby zagłówek, możemy
być niemal pewni, że przedstawiona
osoba w chwili wykonywania fotografii żyła.
W początkach fotografii każdy mały
szczegół mógł przesądzić o jakości
zdjęcia. O prześwietleniu czy też niewyrazistości mogły zadecydować
choćby poziom i kolor oświetlenia,
najmniejsze ruchy fotografowanej
osoby czy też ruchy aparatu. Aby
uniknąć niepotrzebnych problemów,
korzystano ze stojaków i zagłówków,
które ze względu na długi czas ekspozycji miały za zadanie unieruchomić cały korpus czy też tylko głowę
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fotografowanej osoby. Zacisków uniemożliwiających ruch głowy używano w pracowniach fotograficznych
w okresie między latami 40. a 60.
XIX wieku.
Z drugiej strony tak wątła konstrukcja stojaka czy stelażu nie byłaby
w stanie utrzymać ciężaru martwego ciała, dlatego obecność tego
sprzętu w fotografii pośmiertnej
(memoratywnej) była absolutnie niemożliwa.
Istniał jednak pewien wyjątek od tej
reguły. Czasami zmarły rzeczywiście
„przyjmował” pozycję stojącą i mógł
wyglądać na żywego i świadomego,
jednak tego typu zdjęcia wykonywane były przez fotografów sądowych.
Stelaże w tym przypadku miały formę masywnych, drewnianych desek, na których można było ustawić
od jednego do kilkorga zmarłych.
Fotografia sądowa służyła przede
wszystkim identyfikacji tożsamości denatów. Pod koniec XIX wieku
medycyna sądowa posunęła się tak
do przodu, że lekarze próbowali
przywracać do stanu pierwotnego
częściowo rozłożone ciała.
Prawdziwym specjalistą w rekonstrukcji rozkładających się ciał był
doktor Nicolas Minovichi, którego
metody były niezawodne. Wstawiał
on denatowi sztuczne gałki oczne
i nadawał powiekom naturalny wygląd za pomocą folii ołowianej lub
przypinał je do oka za pomocą małych szpileczek. W podobny sposób
nadawał naturalny wyraz twarzy
– skóra w jej okolicach była naciągana za pomocą szpilek. Aby zapobiec
otwieraniu się ust denata, stosowano nitki, które napinały mięśnie
szczęki. Czasami rozkład ciała był
tak zaawansowany, że twarz puchła

w efekcie rozdęcia gnilnego. W tym
przypadku pozbywano się nagromadzonego w twarzy gazu poprzez nacinanie skóry głowy bądź ust. Dzięki
metodzie Minovichiego można było
w pełni przywrócić pierwotny wygląd twarzy nieboszczyka i doprowadzić do pełnego ustalenia tożsamości.
Po rekonstrukcji ciało umieszczano
w pozycji siedzącej lub stojącej, a następnie publikowano jego zdjęcia
w gazetach w nadziei, że ktoś rozpozna nieznanego zmarłego.
Innym problemem fotografii post
mortem jest retusz, stosowany przeważnie w przedstawieniu oczu
zmarłego. Owszem, mogły one być
nieobecne i pozbawione życiowego blasku, jednak te, które widzimy
na domniemanych zdjęciach pośmiertnych, potęgują poczucie strachu i napawają grozą. Zazwyczaj
oczy przedstawiane są jako pokryte bielmem lub wręcz przeciwnie
– źrenice są tak ciemne, iż wydaje
się, że nie jest to człowiek, lecz postać demoniczna. Zazwyczaj w obu
przypadkach mamy do czynienia
z fałszerstwem – umyślnym albo
wykonanym w dobrej wierze fotografa. Popularność zdjęć pośmiertnych sprawiła, iż oszuści specjalnie
potęgowali efekt upiorności, nadając na fotografiach martwy wyraz
oczom żyjących osób. W drugim
przypadku, gdy XIX-wieczny fotograf zauważał, że wzrok przedstawionej na zdjęciu postaci jest prześwietlony – automatycznie, własną
ręką próbował przyciemnić oczy,
jednak efekt mógł być groteskowy.
Ostatnim zjawiskiem – również mylnie przedstawianym jako fotografia
post mortem – są zdjęcia przykrytych chustą lub płachtą kobiet, trzy-
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mających na kolanach małe dzieci
– tzw. hidden mothers. Zdjęcia tego
typu wykonywano głównie w przypadku żyjących i bardzo ruchliwych
dzieci. Obecność matki, nawet pozornie niezauważalna, dawała maluchowi poczucie bezpieczeństwa.
WCZORAJ I DZIŚ
W dzisiejszych czasach fotografia
pośmiertna nie jest już powszechnie
kojarzona z upamiętnieniem zmarłych. Znana jest bardziej jako fotografia dowodowa, używana przez
policję i medyków sądowych.
Zwyczaj ten nie został jednak do końca zapomniany. I współcześnie możemy spotkać fotografa na pogrzebie, ale zdarza się to przeważnie
w środowiskach wiejskich. Przeglądając rodzinne albumy napotkałam
przykłady upamiętnienia bliskich
zmarłych. Fotografie pochodzą głównie z okresu powojennego i przeważnie przedstawiają zmarłego leżącego
w trumnie i otoczonego rodziną, czyli w typowej scenie żałobnej. Ciekawym faktem jest, że owe zdjęcia pochodzą głównie z rodzinnych stron
mojej babci, czyli Kresów Wschodnich. W dzieciństwie sama spotkałam się ze zwyczajem fotografowania
zmarłych, co, o dziwo, wydawało
mi się w tamtym czasie naturalnym
aspektem żałoby.
Fotografia post mortem była w XIX
wieku częścią tradycji i kultury,
dlatego nie możemy jej lekceważyć
i zamykać w kategoriach groteskowej mody. Przez pryzmat przedstawień zdjęć memoratywnych
możemy ujrzeć ogromną miłość
i tęsknotę, jaką przejawiali żyjący
względem zmarłych.
histmag.org: na licencji CC BY-SA 3.0.
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REFLEKSJE PO IV FESTIWALU ZDROWIA W CLARK, NJ

CHCESZ BYĆ ZDROWY
– jedz inaczej i żyj inaczej
Janusz M. Szlechta

Na

licznych stoiskach 1516 października można było oglądać i zakupić wiele atrakcyjnych produktów,
służących poprawie zdrowia oraz
urody. Te dwa dni wypełniły także
spotkania z wyjątkowymi ludźmi,
którzy podczas wykładów i warsztatów dzielili się ze słuchaczami
swoją wiedzą i doświadczeniem.
Można było również skorzystać
z różnych terapii.
CIEKAWE SPOTKANIA, OGROM
WIEDZY I INSPIRACJI
Jerzy Zięba spotkał się ze słuchaczami online i mówił o zapobieganiu chorobom przewlekłym
i nowotworowym. Donya Land
oczarowała słuchaczy swoją alchemią i rytuałami w kuchni. Od ponad 30 lat zgłębia tajniki długowiecznej diety i uwielbia karmić
wszystkie zmysły. Odżywanie jest
dla niej prawdziwą sztuką.
Marta Śmiertelny mówiła o mocy
świadomości, która jest drogą
do szczęścia. Napisała o tym
w swojej książce „Miłość czy zauroczenie”, którą wydało w tym roku
Wydawnictwo Zen w Malborku,
i można ją było nabyć. Autorka podkreśla, że książka ma pomóc czytelnikom w zrozumieniu, że związek
kobiety i mężczyzny nie musi być
oschły, że może być wypełniony
miłością i wspólną bliskością.
Jedną z najbardziej intrygujących
postaci był Grzegorz Śleziak, który
specjalnie przyleciał z Polski, aby
wziąć udział w festiwalu. Nazywany jest Polskim Amiszem oraz Białym Sai Babą na znak jego znajomości z tym prawdziwym, nieżyjącym
już Sai Babą. Opowiedział o miodach pitnych i octach, które sam
produkuje, w tym o „occie miłości”.
Zdradził, jak je można samodzielnie przygotować. Zachwalał swoją
kapustę z ziołami, którą przywiózł
z Polski. Mówił też, jak można solą
zabezpieczyć jajka, aby się nie psuły. Przy okazji przypomniał mało
znane zioło, jakim jest moringa, regenerujące uszkodzoną przez toksyny wątrobę.

ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

CZWARTY FESTIWAL ZDROWIA POD HASŁEM „ŻYJMY ZDROWO, A BĘDZIEMY ZDROWI” ODBYŁ SIĘ W POLSKIEJ FUNDACJI KULTURALNEJ W CLARK, NJ,
KTÓREGO POMYSŁODAWCZYNIĄ I ORGANIZATORKĄ JEST ALEKSANDRA NAGÓRSKA, REDAKTOR NACZELNA I WYDAWCA MIESIĘCZNIKA „INFOZDROWIE“.

Podczas festiwalu było ponad 30 stoisk, na których prezentowane były różnorodne produkty i artykuły
Można też było nabyć książkę „Biały Sai Baba Grzegorz Śleziak“ autorstwa Evy Lademann. Została ona
tak napisana, jakby to sam bohater
opowiadał swoją historię czytelnikowi. Na pewno zainteresuje tych,
którzy znają Grzegorza Śleziaka
z jego filmików na YouTube, dotyczących zdrowia i organizowanych
głodówek leczniczych. Jest to opowieść o człowieku, który doszedł
od zera do milionera – a następnie stracił wszystko, cały majątek,
a przede wszystkim zdrowie. To też
historia jego procesu odbudowywania się, o powrocie do zdrowia,
o zrozumieniu innego podejścia
do finansów i relacji międzyludzkich.
Agnieszka Stalkoper, która mieszka
w Kanadzie i zajmuje się zawodowo
fotografią, a także medycyną naturalną, podczas spotkania ze sporą
grupą osób opowiedziała o środowiskowym podejściu do zdrowia.
Kasia Galazyn ostrzegała nato-

Grzegorz Śleziak – Polski Amisz, nazywany też Białym Sai Babą –
mówił między innymi o miodach pitnych i „occie miłości”

miast, że „stres oksydacyjny to cichy zabójca”. A Jarek Luk zaprosił
na koncert na gongach i misach tybetańskich. Ten niezwykły koncert
pozwolił słuchaczom zrelaksować
się i bodaj na jeden dzień zamknąć
drzwi przed stresem.
Dr Grażyna Pajunen z Florydy
mówiła o tym, jak odbudować stawy i spowolnić proces starzenia.
Okazuje się, że utrata mobilności
stawów i idący za tym dyskomfort
są bardzo częstymi problemami.
Mówiąc o drodze ku poprawie
zdrowia podawała konkretne
przykłady, gdyż sama taką drogę
przeszła. Podkreśliła, że system jedzenia, ćwiczeń i oczyszczania jelit
przynosi dobre rezultaty. Zalecała
stosowanie kilku suplementów,
które jej pomogły w odzyskaniu
zdrowia. Trim jest to kombinacja
klinicznie testowanych składników
– zapobiega nowotworom, odbudowuje mięśnie, obniża poziom
cukru, kształtuje sylwetkę i obniża
wagę; biotin pomaga odbudować
stawy. „Chcesz być zdrowy – jedz
inaczej i żyj inaczej” – podkreśliła
pani doktor Pajunen.
Ciekawych spotkań było więcej.
Piszemy o tych, których udało nam
się – przynajmniej przez chwilę –
wysłuchać.
COŚ DLA ZDROWIA,
URODY I DUCHA
Stoisk, na których można było oglądać i nabyć wiele atrakcyjnych
i zdrowych produktów, było ponad
30.
Ewa Śledziewska z Trenton, NJ,
oferowała rajstopy, koszulki i torby
z napisem „Polki w Stanach” oraz
miód z domowej pasieki. Lucyna
Okrutniak promowała kosmetyki

firmy Mary Kay, która jest od 58 lat
na rynku. Firma Bacik oferowała
między innymi: sól do kąpieli, wodę
brzozową do picia, miody natu-

ralne, organiczne konfitury i ostrą
musztardę kozacką. Stoisko prowadził Jacek Czernek.
Tomasz Lodowski z żoną Marleną
przygotowali wspaniałe stoisko
„Amber” i pokazując biżuterię
z bursztynu, kremy, maski, mydła,
a nawet kadzidła. Agnieszka Sadowska promowała produkty polskiej firmy DuoLife, które wspomagają właściwe funkcjonowanie
organizmu.
Można było też kupić Thermomix,
czyli najmniejszą kuchnię świata. Stoisku prowadziła Barbara
Kotowski z koleżankami. Beata
Stasiak na stanowisku Dandelion
Kitchen oferowała naturalne herbaty i mieszanki przypraw, bez
chemikaliów. Można było napić się
kawy z mniszka, z dodatkiem cykorii i cynamonu. „Jeśli ktoś zechce,
na zamówienie mogę przygotować
specjalną mieszankę” – powiedziała pani Beata.
Monika Matuszek z mężem Mariuszem prezentowali biżuterię
i wyroby ceramiczne własnego
autorstwa. Największym zainteresowaniem cieszyły się… anioły.
Na stoisku ToiOwo, prowadzonym
przez Janusza Sikorę, można było
zakupić ciekawe książki traktujące
o zdrowiu.

Marlena Kwiatek i jej mąż Tomasz Lodowski pokazywali piękną
biżuterię z bursztynu

Zachwyt wzbudzały obrazy Małgorzaty Tirone, a zwłaszcza ten
Marilyn Monroe z twarzą zakrytą maseczką

SOBOTA 29 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK 4 LISTOPADA 2022

42/2022

27
POLONIA

Janusz Sikora prezentował książki, z których można się dowiedzieć
m.in. jak zdrowo się odżywiać i żyć

Małgorzata Stępień (z lewej), prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, przy stanowisku, na którym
Antonina Matyszczuk i dr Grażyna Pajunen (z prawej) prezentowały prozdrowotne produkty firmy Modere

Dodatkową atrakcją festiwalu była loteria, podczas której można było
wygrać wartościowe nagrody ufundowane przez wystawców. Loterię
prowadziły (od lewej): Aleksandra Nagórska, Marta Śmiertelny
i Olivia Maj

Duże zainteresowanie wzbudzało
stoisko Art & Decor, które prowadziła Małgorzata Tirone ze Staten
Island. Prezentowała obrazy malowane węglem oraz dekoracje z papieru na różne okoliczności. Tym
najbardziej przyciągającym uwagę
był jej autorski portret amerykańskiej gwiazdy filmowej Marilyn
Monroe. „Jeśli ktoś sobie zażyczy,
to mogę wykonać portret danej
osoby” – powiedziała artystka.
Swoje stanowisko miała również
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa, która była jednym
ze sponsorów festiwalu.
Dodatkową atrakcją była loteria.
Losy organizatorzy rozdawali
za darmo. Nagrody były do odebrania na stoiskach wystawców,
bo oni je ufundowali. Loterię prowadziły panie: Aleksandra Nagórska
– organizatorka Festiwalu Zdrowia
– oraz Marta Śmiertelny. Pomagała
im młodziutka Olivia Maj.

Podczas festiwalu swoje stanowisko miała również Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa, która była jednym z jego sponsorów.
Na zdjęciu panie z oddziału w Union, NJ: Magdalena Cwynar (z lewej)
i Anna Staniewska-Szewc

KOLEJNY FESTIWAL W… MAJU
„Jak mówi Aleksandra, przygotowanie takiego festiwalu zajmuje
kilka miesięcy. Przygotowania
tego wydarzenia zaczęły się zaraz po zakończeniu trzeciego
Festiwalu Zdrowia w Ukrainian-American Cultural Center of New
Jersey w Whippany, NJ – powiedziała Nowemu Dziennikowi Marta Śmiertelny. – Pomagam przy or-

ganizacji festiwalu całym sercem.
Moim zadaniem jest też informowanie uczestników o kolejnych
wystąpieniach
wykładowców
i zapraszanie na spotkania z nimi.
Wszyscy jesteśmy tutaj z jednego
powodu: chcemy więcej dowiedzieć się o tym, co i jak należy
czynić, aby zdrowo żyć. No i czuć
tutaj tę cudowną energię. Jeśli
wszystko dobrze się poukłada,
to te festiwale będą organizowane
dwa razy w roku, w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark“ – dodała Marta.
Po zakończeniu festiwalu jego
pomysłodawczyni oraz organizatorka Aleksandra Nagórska, powiedziała Nowemu Dziennikowi:
„To była już czwarta edycja naszego Festiwalu Zdrowia. Zorganizowaliśmy go w zupełnie innym,
nowym miejscu – w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ. Podoba mi się ta lokalizacja, ponieważ
jest bliżej polonijnej społeczności,
ma więcej miejsc parkingowych,
więcej sal, dzięki czemu mogliśmy
przygotować więcej wykładów
i konsultacji z fachowcami w dziedzinie zdrowia. Poza tym mieliśmy ogromne wsparcie ze strony
fundacji, której wolontariusze pomagali nam z zaangażowaniem
w przygotowaniach do festiwalu.
Myślę, że jeśli ktoś chciałby zorganizować jakiekolwiek inne wydarzenie, to Polska Fundacja Kul-

turalna w Clark jest doskonałym
do tego miejscem.
Widzę, że o zdrowiu, prowadzeniu zdrowego trybu życia mówi
się coraz więcej, że ludzie wracają
do natury. Zorganizowaliśmy nasz
pierwszy festiwal kilka lat temu.
W tej chwili wiele osób kontaktuje
się z nami, aby podobną imprezę
zorganizować w innych stanach.
Nie mamy na to czasu, bo potrzeba
na to kilku miesięcy pracy, ale zachęcamy innych, aby sami organizowali takie wydarzenia… Wiem,
że trwają przygotowania do targów
dla Polonii, które odbędą się na Florydzie, w Los Angeles w Kalifornii
oraz w Toronto w Kanadzie. My
także zaczynamy już przygotowania do kolejnego festiwalu, który odbędzie się w dniach 6 i 7 maja 2023
roku również w Clark, NJ.
Chciałabym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym organizacja takiego wydarzenia jest
możliwa: mojemu mężowi Markowi, Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej za wsparcie, wolontariuszom Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark oraz Andy‘emu
Choińskiemu, Agnieszce Stalkoper z Kanady, Ziggy’emu z Teksasu, Marcie Śmiertelny za obsługę
medialną. Dziękuję również za pomoc Januszowi Sikorze, Kasi Galazyn, Beacie Osiński, Renacie Maj
i jej córce Olivii, Sylwii Dykiert, Asi
Kędzia i Ani Targosz“. ◘

Tony’s Mufflers
Ogólna mechanika samochodowa
• Zbieżność • Hamulce • Elektronika samochodowa
• Amortyzatory • Opony • Układy wydechowe
SAMOCHODY AMERYKAŃSKIE I ZAGRANICZNE
• Spawanie

201.893.1507 lub 973.471.8133
Podczas wykładu dr Grażyna Pajunen mówiła, jak w naturalny sposób,
bez chemii i operacji, można odbudować stawy

465 Main Ave • Wallington, NJ 07057
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NIE LEKCEWAŻ GRYPY

GRYPY NIE NALEŻY NIGDY LEKCEWAŻYĆ, A TYM BARDZIEJ PRZECHODZIĆ. MOŻNA JEJ UNIKNĄĆ LUB LŻEJ NA NIĄ CHOROWAĆ,
JEŚLI SIĘ WCZEŚNIEJ ZASZCZEPIMY.
Ponieważ wirus grypy szybko
się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on
opracowywany w oparciu o nowe
szczepy wirusa, które wywołują
grypę w danym sezonie.
To, że się zaszczepisz, nie oznacza
wcale, że nie zachorujesz. Mimo
to lepiej jest się szczepić, ponieważ
szczepionka chroni przed ciężkimi powikłaniami, a także – w razie
zachorowania – łagodzi przebieg
choroby.
Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch-trzech tygodni, a utrzymuje kilka
miesięcy. Z powodu krótkiego
okresu odporności oraz z powodu
mutacji wirusa co roku trzeba się
zaszczepić.

FOTO: PEXELS

Grypa jest chorobą wirusową:
grypa sezonowa – występuje
co roku i wywołują ją wirusy występujące u ludzi,
grypa pandemiczna – nie zależy
od pory roku i jest efektem jakiejś
znacznej mutacji wirusa (np. świńska grypa, ptasia grypa).
Wirus grypy:
▸ szybko się zmienia
▸ szybko się namnaża w organizmie
▸ łatwo się nim zarazić.
Trzeba pamiętać, że nie każda
gorączka i kaszel to grypa. Grypa:
▸ rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża)
▸ pojawia się wysoka gorączka,
katar, kaszel, ból głowy
▸ chory odczuwa bóle mięśniowe
▸ towarzyszy jej ogólne uczucie
osłabienia i rozbicia
▸ niekiedy pojawiają się wymioty
i łagodna biegunka, u małych
dzieci ból brzucha.
Z uwagi na wysoką gorączkę
u dzieci oraz fakt, że rozpoznanie
grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze
skonsultować się z lekarzem.
W razie podejrzenia grypy w żadnym wypadku nie należy chodzić
do pracy, ale zostać w domu i odpoczywać. Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami
mogą pojawić się powikłania:

Jeśli zachorujesz na grypę, zostań w domu, leż w łóżku, pij dużo wody
▸ wtórne bakteryjne zapalenie
płuc
▸ zapalenie oskrzelików (szczególnie u niemowląt i dzieci)
▸ zaostrzenie chorób przewlekłych, np. astmy, obturacyjnej
choroby płuc, dolegliwości
układu krążenia, niewydolności
serca, choroby niedokrwiennej
serca
▸ angina wywołana paciorkowcem
▸ sepsa (rzadko)

▸ bardzo rzadko (zwykle u dzieci)
zespół Reye’a – zwykle związany
z przyjmowaniem preparatów
kwasu acetylosalicylowego
▸ zapalenie mięśnia sercowego
▸ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
▸ zapalenie mięśni
▸ niewydolność wielonarządowa
(rzadko)
▸ encefalopatia
▸ poprzeczne zapalenie rdzenia
kręgowego.

BRC Day Spa & Sauna Resort
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.

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

Grypa, zwłaszcza nieleczona,
może skończyć się niepełnosprawnością, a nawet śmiercią.
ZAPOBIEGAĆ ZARAŻENIU
Żeby chronić siebie oraz innych
wokół siebie przed grypą, należy:
▸ zaszczepić się
▸ często myć ręce
▸ nie kichać na ludzi
▸ nie zasłaniać kichnięcia dłonią,
którą potem podajemy do przywitania
▸ unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu
grypowego)

PRZECIWWSKAZANIA
DO SZCZEPIENIA
Nie powinniśmy się szczepić, gdy
występuje u nas:
▸ nadwrażliwość na jakikolwiek
składnik szczepionki
▸ ostre zakażenie
▸ dolegliwości przebiegające
z gorączką.
NIEPOŻĄDANE SKUTKI
SZCZEPIENIA
Chociaż szczepionki przeciwko
grypie produkowane są od dziesiątków lat, a liczne badania naukowe potwierdziły ich bezpieczeństwo nawet w takich grupach,
jak kobiety w ciąży, dzieci i osoby
dorosłe z obniżoną odpornością,

Grypa jest chorobą zakaźną. Wirus grypy łatwo
rozprzestrzenia się w zatłoczonych miejscach, jak
np. środki transportu publicznego. Gdy zarażona
osoba kaszle lub kicha, krople zawierające wirusa
mogą rozprzestrzeniać się nawet na jeden metr
i zarażać innych, którzy je wdychają.
▸ unikać chorych lub w ich towarzystwie chronić się np. maseczką na twarzy
▸ unikać dotykania swoich oczu,
nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamki, poręczy, pieniędzy
▸ pozostać w domu w przypadku
objawów choroby
▸ zadbać o właściwą dietę, która
wzmocni naszą odporność.
SZCZEPIENIA PRZECIWKO
GRYPIE
Grypa będzie łagodniejsza, jeśli wcześniej przeciw grypie się
zaszczepimy. To bardzo ważne,
zwłaszcza w przypadku osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi, które mogą ciężko przechodzić grypę.
Szczepienie zaleca się każdemu,
nawet małym dzieciom od 6. miesiąca życia.
Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, jesienią.
Ważne, żeby to zrobić przed szczytem zachorowań, który zwykle
ma miejsce od stycznia do marca.
Szczepienie należy zawsze skonsultować z lekarzem.

to bezpośrednio po szczepieniu
mogą pojawić się następujące objawy:
▸ ból i zaczerwienienie w miejscu
ukłucia, które miną po maksymalnie dwóch dniach
▸ temperatura, bóle głowy, mięśni
i stawów oraz ogólne złe samopoczucie, które miną samoistnie
po dwóch dniach.
Takie reakcje pojawiają się najczęściej u małych dzieci, które nigdy
nie były szczepione.
LECZENIE GRYPY
Jeśli zachorowałeś/aś na grypę,
to poza lekami, które zaleci lekarz, przestrzegaj następujących
zasad:
▸ leż w łóżku, w cieple, odpoczywaj
▸ pij dużo wody
▸ śpij dużo
▸ ogranicz kontakt z innymi, żebyś
nie zarażał/a.
Lekarz zapewne zaleci leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe,
leki wykrztuśne na mokry kaszel,
leki przeciwkaszlowe i na katar.
Pacjent.gov.pl
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KULINARIA

BOMBA WITAMIN NA ZIMĘ

Kiszone warzywa

NIE MA CHYBA WARZYW, KTÓRYCH NIE DAŁOBY SIĘ UKISIĆ. A WARTO WIEDZIEĆ, ŻE KISZONE WARZYWA SĄ JEDNYM Z POPULARNYCH ŹRÓDEŁ
PROBIOTYKÓW ODŻYWIAJĄCYCH BAKTERIE JELITOWE, KTÓRE MAJĄ PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI – WPŁYWAJĄ NA KONDYCJĘ UKŁADU
POKARMOWEGO, ZDROWIE I SYLWETKĘ.
Kiszonki pozytywnie wpływają
na organizm i zdrowie, wzmacniają odporność, dostarczają witamin, błonnika i składników mineralnych, korzystnie wpływają
na pracę układu pokarmowego.
Ponadto kiszonki są niskokaloryczne, dlatego warto po nie sięgać jesienią i zimą, gdy brakuje
świeżych warzyw.
Do kiszenia najlepiej wybierać
warzywa z dużą zawartością cukru i wody. Doskonale smakują
kiszone pomidory, czosnek, buraki, marchew, kalafior i cukinia.
Warto jednak pamiętać, że kiszenie zmiękcza warzywa i owoce, dlatego najlepiej wybierać
te twardsze.

7. Co tydzień pougniataj wąskim
końcem drewnianej łyżki, aby
wypuścić zbierające się gazy
fermentacji. Podczas całego procesu kiszenia cała kapusta musi
być przykryta zalewą solną.
8. Ukiszoną kapustę przełóż
do słoików i całkowicie zakryj zalewą. Pozostaw w słoikach po ok.
2-3 cm wolnego miejsca od góry.
9. Wstaw do zaciemnionego miejsca i wykorzystuj na surówki, bigosy i zupy.
KISZONA CUKINIA
Składniki:
– 2-3 cukinie
– 1 korzeń chrzanu
– 4 kwiatostany kopru
– 4 ząbki czosnku
– 1 l wody,
– 1 łyżka soli
– ziarna pieprzu

KISZONA MARCHEW
Składniki: 4 kg marchewek, 12
ząbków czosnku, 8 l wody, przyprawy: 8 łyżek soli, 6 liści laurowych, 10 ziaren ziela angielskiego
KISZONA KAPUSTA
Składniki:
10 kg cienko poszatkowanej
białej kapusty, 1 kg marchewek, 1 szklanka soli kamiennej
(do przetworów)
Przygotowanie:
1. Kapustę umyj, odrzuć 2-3 zewnętrzne brzydkie liście, przekrój na 4 części i wykrój głąb.
Resztę kapusty cienko poszatkuj.
2. Marchewki obierz i zetrzyj

Przygotowanie:
1. Marchewkę umyj, obierz
ze skórki i pokrój w plasterki.
2. Czosnek obierz i pokrój ząbki
na połówki.
3. Do słoików włóż marchewkę
razem z zielem angielskim, liściem laurowym i czosnkiem.
4. Sól rozpuść w przegotowanej
wodzie.
5. Solanką zalej słoiki. Na słoiki
połóż talerzyki i obciąż.
6. Odstaw na 7 dni w ciepłe miejsce. Po tym czasie szczelnie zakręć słoiki.
7. Słoiki z kiszoną marchewką
przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.
KISZONE BURAKI
Składniki:
5 kg buraków, 5 litrów wody,
1 główka czosnku, kilka łyżek
soku z kapusty kiszonej lub ogórków kiszonych, 1 cebula, 2 łyżki
soli morskiej, 5 listków laurowych
Przygotowanie:
1. Buraki obierz ze skóry i pokrój
na plasterki.
2. Cebulę przekrój na cztery lub
w grube plastry.
3. Główkę czosnku przetnij
na pół w poprzek.

4. Warzywa włóż do kamionkowego lub szklanego garnka.
5. Zalej zimną mineralną wodą,
dodaj sok z kapusty lub ogórków.
6. Dodaj listki laurowe i sól i wymieszaj.
7. Na wierzchu połóż talerz, obciąż go i dociśnij buraki do dna.
Żaden burak nie powinien pływać po powierzchni.
8. Odstaw na 3-5 dni. Gdy jest
zimniej nawet na 10 dni.
9. Gdy sok jest kwaśny, buraki
przełóż ciasno do słoików i zalej
sokiem z kiszenia.
10. Pozostałą część gotowego zakwasu zlej do butelek, szczelnie
zakręć i trzymaj w lodówce.

na tarce o dużych oczkach, dodaj
do kapusty.
3. Warzywa umieść w dużej misce, dodaj sól.
4. Składniki wymieszaj i bardzo
dokładnie ugnieć, aby kapusta
puściła soki.
5. Powtórz ugniatanie jeszcze dwukrotnie, za pół godziny i za godzinę.
6. Włóż do plastikowego worka,
zawiąż, mocno obciąż i trzymaj
w kuchni przez 1,5 miesiąca.
Przygotowanie:
1. Cukinię umyj, odetnij górę i pokrój na słupki.
2. Rozpuść sól w wodzie.
3. Ułóż słupki cukinii w słoikach.
4. Dodaj koper, ząbek czosnku
i wsyp kilka ziarenek pieprzu.
5. Zalej słoiki solanką i zakręć.
Ustaw słoiki na ścierce i zakryj
je ściereczką.
6. Przez kilka dni słoiki mogą
syczeć i puszczać wodę, później
należy je przestawić w suche,
chłodne miejsce.
OPR. TP

PIJAWKI

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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WARTO PRZECZYTAĆ

JEJ PIOSENKI

przetrwały próbę czasu

Talent muzyczny Ireny odkryła
matka. Marzyła, by córka została
piosenkarką.
To ona inspirowała córkę i zachęcała do nauki śpiewu. Zapisała ją
do chóru przy katedrze oliwskiej
w Gdańsku. Zaprowadziła do prof.
Haliny Mickiewiczówny – znanej
na Wybrzeżu śpiewaczki – z prośbą, by przesłuchała Irenkę. I tak
Irena Jarocka trafiła do Państwowej
Średniej Szkoły Muzycznej. Potem,
również za namową mamy, zdała
do Studia Piosenki przy Polskim Radiu w Gdańsku. Wanda Jarocka, która sama pięknie śpiewała, marzyła
o tym, żeby córka została piosenkarką. Irena była szczęśliwa, że mogła
spełnić to marzenie. Uwielbiała matkę. Były najlepszymi przyjaciółkami.
Szybko złapała bakcyla sceny.
Scena fascynowała ją od dzieciństwa. Występowała w jasełkach
w teatrze amatorskim przy katedrze
w Gdańsku-Oliwie. Myślała nawet
o aktorstwie, co po części spełniło
się w jej dorosłym życiu, gdy zagrała
w filmie „Motylem jestem, czyli romans 40-latka”, a później w teatrze
w Waszyngtonie w sztuce Mrożka
„Piękny widok”. Katolickie Koło Dramatyczne przy katedrze oliwskiej,
potem gdańskie Studio Piosenki
i występy w Zespole Estradowym
Marynarki Wojennej „Flotylla” były
pierwszymi doświadczeniami scenicznymi Ireny Jarockiej.
Artystka podkreślała, że karierę
zagraniczną może osiągnąć "zaledwie garstka gwiazd" i potrzebne
jest "nie tylko szczęście do kompozytorów". Co zdecydowało o tym,
że to właśnie Jarockiej udała się
ta trudna sztuka?
Tu nie ma reguł. Zapewne dużą rolę
odegrały znajomość rynku muzycznego producentów płyt, upodobania
zagranicznych menedżerów oraz
repertuar Ireny Jarockiej. Myślę,
że istotny był też urok osobisty piosenkarki, jej wdzięk i uroda. Poza
tym była zdolna i pracowita. I jesz-

Irenę Jarocką zna dobrze publiczność polonijna w Stanach Zjednoczonych, między innymi z jej koncertów
w Nowym Jorku, New Jersey czy Chicago
cze jedna ważna rzecz, która w tamtych czasach było rzadkością. Irena
znała języki obce: francuski, rosyjski,
niemiecki, a potem także angielski.
Apogeum jej kariery przypada na lata 70. i 80. Czy czuła się
„pupilką władzy ludowej”?
Zagrała główną rolę, obok Andrzeja
Kopiczyńskiego, we wspomnianym
filmie Jerzego Gruzy „Motylem jestem, czyli romans 40-latka”. Gdy
spytałam reżysera, dlaczego wybrał
właśnie Irenę Jarocką, odpowiedział
mi, że zaproponował rolę najpopularniejszej wówczas w Polsce piosenkarce. To była nie tylko przygoda i udany debiut, ale także ważne
doświadczenie zawodowe. Praca
na planie i wszystkie wskazówki
reżysera, choreografa oraz aktorów
wzbogaciły warsztat Ireny Jarockiej.
Od tamtej pory zaczęła poszerzać
repertuar o utwory trudniejsze, wymagające głębszej interpretacji, jak
np. utwór Brela „Ne me quitte pas”
(„Nie opuszczaj mnie”). Po udanej roli
u Gruzy otrzymała propozycję zagrania polskiej dziennikarki w kryminalnym filmie radzieckim. Niestety, terminy zdjęć pokrywały się z jej
wcześniejszymi
zobowiązaniami.
Była piosenkarką i to było ważniejsze niż praca w następnym filmie.
Trochę żałowała, że straciła kolejne
doświadczenie, ale, jak to ona, stwierdziła, że pewnie tak miało być.
Jarocka w 1990 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych
w związku z karierą męża Michała Sobolewskiego. To musiała być
dla niej trudna decyzja.

Irena Jarocka miała w życiu dwa
priorytety: rodzinę i śpiew. Miała
to szczęście, że udało jej się te sprawy łączyć. Szczęśliwe życie prywatne bardzo wpływało na jej pracę.
Czuła się spełniona i jako kobieta,
i jako artystka. Powtarzała, że wyjazd do Stanów Zjednoczonych
za mężem nie był z jej strony poświęceniem. Uważała go za naturalną
kolej rzeczy. W Polsce Jarocka robiła
karierę, a mąż zajmował się domem
i wychowaniem ich córeczki. Kiedy
otrzymał świetną pracę w Ameryce, role się odwróciły. On zaczął robić karierę naukową. Irena mówiła,
że skoro wybrała rodzinę i chce, aby
ona się nie rozpadła, musi zostać
w Stanach Zjednoczonych i dostosować się do tamtejszego życia. Nie
było to proste i nie przyszło od razu.
Dużo na ten temat można przeczytać w książce.
Piosenkarka podkreślała, że jest
pogodzona z przemijaniem i upływem czasu. Gdy zachorowała
na glejaka, zaakceptowała chorobę. Jak wyglądały ostatnie miesiące jej życia?
Nie ukrywała swego wieku. Nie
wstydziła się zmarszczek, wciąż
czuła się młodo i miała mnóstwo
planów. Mówiła, że żyje tak, jakby życie miało trwać wiecznie. Choroba
wykryta w sierpniu 2011 r. zabrała
ją pięć miesięcy później, 21 stycznia
2012 r. Operację przeprowadzono
w dniu jej 65. urodzin. Irena nie walczyła. Nie chciała nawet operacji.
Zgodziła się na nią na prośbę męża.
Zaakceptowała swój stan. Pogodziła
się z tym, że co ma być, to będzie.

W tym roku mija dokładnie
dziesięć lat od śmierci artystki.
Czy młode pokolenie zna jej twórczość?
Piosenki Ireny Jarockiej przetrwały
próbę czasu. Nadal są chętnie słuchane i śpiewane zarówno przez
starszych, jak i młodszych. Młode
pokolenie nawet zna niektóre teksty.
Od kilku lat w Wapnie organizowana
jest Ireniada – Regionalny Festiwal
Piosenki Polskiej im. Ireny Jarockiej.
Od 2021 r. w Gdańsku odbywa się
Festiwal Ireny Jarockiej. Młodzi wykonawcy śpiewają piosenki artystki. Często są to wykonania różniące
się od pierwowzoru, nieraz bardzo
współczesne. Słyszałam o młodych
dziewczętach, które poznały i polubiły Jarocką po przeczytaniu książki
o niej. A książek ukazało się kilka.
Przez cały czas wydawane są także
płyty artystki. Irena Jarocka ma park
swego imienia w Warszawie na Białołęce i skwer w Gdańsku-Oliwie –
dwóch miastach, które najbardziej
kochała. Są pomniki piosenkarki
w Gdańsku, Bydgoszczy i Międzyzdrojach. O to, by pamięć o artystce wciąż żyła, dba Fundacja Ireny
Jarockiej, której prezesem jest mąż
piosenkarki, Michał Sobolewski.
Rozmawiała
Klaudia Grzywacz (PAP)

FOTO: ARCH. ND

Irena Jarocka pochodziła z ubogiej rodziny, ale mimo trudnej sytuacji – czy może dzięki niej – udało jej się zrobić wielką karierę.
Irena Jarocka nie miała łatwego
dzieciństwa. Pochodziła z biednej
rodziny, w której przez większość
lat pracował tylko ojciec. Matka była
ciężko chora. Irena jako najstarsza
z rodzeństwa (miała trzech braci)
im matkowała. Jaroccy byli religijną
rodziną. Wiara w Boga była dla Ireny
bardzo istotna przez całe życie. Bieda
i trudne warunki bytowe nauczyły ją
pokonywania przeciwności losu i radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Nauczyły też wytrwałości, pokory,
pracowitości i skromności.
Irena od dziecka była nieśmiała,
miała wiele kompleksów. W późniejszych latach zastanawiała się, jak
to się stało, że pokonała swoje słabości i osiągnęła w życiu tak wiele.

FOTO: WIKIPEDIA

„PIOSENKI IRENY JAROCKIEJ NADAL SĄ CHĘTNIE SŁUCHANE I ŚPIEWANE ZARÓWNO PRZEZ STARSZYCH, JAK I MŁODSZYCH. CZĘSTO
SĄ TO WYKONANIA RÓŻNIĄCE SIĘ OD PIERWOWZORU, NIERAZ BARDZO WSPÓŁCZESNE” – POWIEDZIAŁA MARIOLA PRYZWAN, AUTORKA KSIĄŻKI
"IRENA JAROCKA O SOBIE", KTÓRA WŁAŚNIE UKAZAŁA SIĘ NA POLSKIM RYNKU.

W książce „Irena Jarocka o sobie” Marioli Pryzwan piosenkarka,
w zebranych przez autorkę wywiadach, opowiada o swoim dzieciństwie,
koncertach i wiernej publiczności, karierze wokalnej, mężczyznach,
małżeństwie i miłości, a także o pobycie we Francji i Ameryce
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ROZRYWKA

Teściowa postanowiła sprawdzić, czy zięciowie ją lubią. Wymyśliła, że będzie udawała, że się
topi w studni. Zawiesiła w niej linę, której miała się trzymać, i czeka na zięciów.
Przyjechał pierwszy, więc teściowa wskoczyła do studni. Zięć rzucił się na ratunek, wyciągnął ją
i odprowadził do domu. Gdy rano się obudził, zobaczył przed domem toyotę z napisem "od teściowej dla zięcia".
W następnym tygodniu przyjechał mąż drugiej z córek i teściowa powtórzyła swój manewr. Ten
zięć też ją uratował i rano przed domem stała toyota z napisem "od teściowej dla zięcia".
Przyjechał trzeci zięć. Teściowa rzuciła się do studni. Zięć podbiegł i... odciął linę, na której wisiała. Teściowa się utopiła. Rankiem zięć wstaje, a na podjeździe stoi mercedes z napisem "dla kochanego zięcia – teść".
Mąż wraca z imprezy nad ranem do domu. Żona zirytowana pyta:
– Gdzie byłeś? Całą noc czekałam, nawet oka nie zmrużyłam.
Mąż zmęczonym głosem odpowiada:
– A myślisz, że ja spałem.
Po długich namowach, prośbach i groźbach mąż wreszcie kupił żonie piękne futro. Ona gładzi
je zachwycona i mówi:
– Żal mi tylko tego biednego stworzenia, które dla mojej przyjemności zostało obdarte ze skóry...
– Dziękuję, kochanie, że pomyślałaś wreszcie o mnie – westchnął mąż.
Małżonkowie wpadają na dworzec kolejowy, co sił biegną na peron, niestety, spóźnili się – pociąg odjeżdża. Mąż odwraca się do żony i krzyczy:
– Gdybyś się tak nie guzdrała, to byśmy zdążyli!
Ta obrażona odpowiada:
– Gdybyś mnie tak nie poganiał, to byśmy krócej czekali na następny!
– Żyję z tobą jak Kopciuszek – skarży się młoda żona mężowi.
– Widzisz, mówiłem ci, że będziesz miała jak w bajce.
Antek poszedł nad rzekę łowić ryby. Rozpalił ognisko i już miał zarzucić wędkę, gdy zauważył
kurę idącą w jego stronę. Nie namyślając złapał ją, oskubał, upiekł i zjadł. Nagle patrzy – drogą
biegnie sąsiadka i woła:
– Antek, nie widziałeś mojej kury?
Antek spogląda na pióra leżące u jego stóp i mówi:
– Rozebrała się i popłynęła na drugą stronę rzeki!
Dwie blondynki patrzą na księżyc.
– Myślisz, że istnieje tam jakieś życie? – pyta jedna.
– Pewnie, przecież pali się tam światło.
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przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
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SPORT

120 obcokrajowców z 40 krajów na parkietach NBA

MLS

Rekordowy sezon
DZIEWIĄTY SEZON Z RZĘDU W LIDZE NBA WYSTĘPOWAĆ BĘDZIE
PONAD STU ZAWODNIKÓW SPOZA USA – TYM RAZEM JEST ICH
REKORDOWA LICZBA – 120. REPREZENTUJĄ 40 KRAJÓW. PO
TRZECH LATACH PRZERWY PONOWNIE NA PARKIETACH NAJLEPSZEJ
KOSZYKARSKIEJ LIGI NA ŚWIECIE GRA POLAK – 19-LETNI JEREMY
SOCHAN (SAN ANTONIO SPURS).
FOTO: SPURS

HELP WANTED NYC
ELECTRICIAN WANTED
WITH 3 YEARS MINIMUN
EXPERIENCE, MANHATTAN.
PLEASE CALL 718-234-9193.

Looking for girl to clean
apartment once w week
Upper East Side.
Please call Susan
212-737-9506.
Cabinet maker, helper and installer with experience needed for
custom cabinets and millwork
shop located at Borden Ave, LIC
Queens. Benefits and paid vacations provided.
Please call Marcin 917-767-6646
for more information.

Looking for tailor in dry-cleaning
store, Manhattan. Full time 9am-5pm. Must speak English.
Call Benny 347-640-1116.
Help Wanted NJ
Poszukuję panią do sprzątania
domu w Edison, New Jersey.
Proszę dzwonić (732) 283-1301
albo (646) 528-9956.

Apartment
For Rent Garfield, NJ
One bedroom apartment for rent
in Garfield, NJ. For single or couple, $1,100 a month.
Please call: 201-390-3711
or 201-280-7338.

Piłkarze New York City FC awansowali do finału Konferencji Wschodniej
MLS playoffs.
W półfinałowym meczu nowojorczycy pokonali na wyjeździe wyżej rozstawiony zespół Montreal Impact 3:1. Goście prowadzili już od szóstej minuty,
gdy na listę strzelców wpisał się Maximiliano Moralez. W doliczonym czasie
gry w pierwszej połowie na 2:0 podwyższył Heber, a w 61. minucie gola na 3:0
zdobył Talles Magno, który wykorzystał rzut karny.
Miejscowi zdołali jedynie zmniejszyć rozmiary porażki – na pięć minut przed
końcem meczu gola dla Impact strzelił Djordje Mihailovic.
W finale nowojorczycy zmierzą się na wyjeździe z Philadelphia Union, którzy
pokonali FC Cincinnati 1:0.
W półfinałach Konferencji Zachodniej Austin FC wygrali z FC Dallas 2:1, a Los
Angeles FC pokonali Los Angeles Galaxy 3:2.

NHL
TYLKO DEVILS NA PLUSIE

Z trzech drużyn z metropolii nowojorskiej udany tydzień w rozgrywkach
NHL mieli tylko New Jersey Devils.
Dwie porażki w minionym tygodniu ponieśli New York Rangers. Nowojorczycy przegrali przed własną publicznością z San Jose Sharks 2:3 po dogrywce
oraz z Columbus Blue Jackets 1:5. Z dorobkiem siedmiu punktów zajmują piąte miejsce w Metropolitan Division oraz 11. w Konferencji Wschodniej.
Devils rozegrali cztery mecze, w których odnieśli trzy zwycięstwa. „Diabły”
wygrały u siebie z Anaheim Ducks 4:2, w Nowym Jorku z Islanders 4:1 oraz
przed własną publicznością z San Jose Sharks 2:1. Na koniec tygodnia Devils
przegrali na własnym lodowisku z Washington Capitals 3:6 i z sześcioma
punktami są na szóstej pozycji w Metropolitan Division oraz 12. w Konferencji
Wschodniej.
Cztery mecze w ostatnim tygodniu rozegrali Islanders. „Wyspiarze”, poza
porażką z Devils, pokonali przed własną publicznością San Jose Sharks 5:2
oraz przegrali wyjazdowe spotkania z Tampa Bay Lightning 3:5 oraz z Florida
Panthers 2:3. Islanders mają na swoim koncie cztery punkty, co daje im ósme
miejsce w Metropolitan Division oraz 16. w Konferencji Wschodniej.
Liderami na wschodzie są Boston Bruins (10 pkt). Tyle samo mają prowadzący w Konferencji Zachodniej Vegas Golden Knights.

EXPERIENCE ELECTRICIAN
NEEDED.
PLEASE CALL 917-807-2523.

Experienced plumbing
mechanic wanted.
Must be able to communicate
with the general public in a courteous and professional manner.
Must be neat, presentable and a
good communicator, 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: Minimum 7 years of plumbing experience 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 provide documentation, OSHA SST 40 hours,
F60/ G60, SST4 hour scaffold,
Driver’s License/ Clean driving
record Must be able to work overtime hours.

NYC FC W FINALE KONFERENCJI

NBA
Jeremy Sochan jest czwartym w historii Polakiem w lidze NBA

W

tym sezonie jest o 11 stawicieli w NBA prowadzi dziewiąty
koszykarzy zagranicz- raz z rzędu Kanada – 22 zawodników.
nych więcej niż przed Australia ma 10 przedstawicieli, Franrokiem (było 109 z 39 cja – dziewięciu, Niemcy – sześciu. Po
krajów). Poprzedni rekord liczby ob- pięciu koszykarzy reprezentuje Hiszcokrajowców – 113 ustanowiony został panię, Serbię oraz Nigerię.
Graczy spoza USA jest w ostatniej dew sezonie 2016/17.
W pierwszym sezonie – 1946/47 – w kadzie nie tylko więcej, ale odgrywarozgrywkach NBA występowało zale- ją coraz ważniejsze role. Gwiazdami
dwie pięciu zawodników spoza USA. ligi są m.in. mistrz NBA Grek Giannis
Obecnie każda z 30 drużyn ma przy- Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),
najmniej jednego zagranicznego ko- Słoweniec Luka Doncic (Dallas), Serb
Nikola Jokić (Denver Nuggets), Kaszykarza.
Sochan w meczu z Charlotte Hornets meruńczyk Joel Embiid (Philadelphia
wyszedł w pierwszej piątce i stał się 76ers) czy Francuz Rudy Gobert (Utah
tym samym najmłodszym debiutan- Jazz).
tem w historii Spurs w spotkaniu Są także zagraniczne rodzinne duety
otwarcia sezonu. Syn Polki Anety oraz tercet – to greccy bracia mający
Sochan, byłej koszykarki Polonii War- nigeryjskie korzenie: Giannis, Thanaszawa (i Amerykanina, który zginął sis (obydwaj Bucks) i Kostas Antetokilka lat temu w wypadku samocho- kounmpo (Chicago Bulls), ponadto
dowym) w momencie debiutu miał 19 Hiszpanie Juancho (Raptors) i Willy
Hernangomez (New Orleans Pelicans)
lat i 152 dni.
Highway
Neptune,
07753
oraz66,
Niemcy
Franz NJ
i Moritz
Wagner
W tym sezonie najwięcej3600
koszykarzy
spoza USA – ośmiu jest, jak przed ro- (Orlando Magic).
kiem, w składzie kanadyjskiego klubu Swoich przedstawicieli na parkietach
Toronto Raptors (było 10). Po siedmiu NBA mają tak egzotyczne koszykarcudzoziemców występuje w Dallas sko kraje jak Angola (Bruno Fernando,
Mavericks, Indiana Pacers i Sacra- Houston Rockets), Południowy Sudan
(Wenyen Gabriel, LA Lakers), czy Sanmento Kings.
W klasyfikacji krajów mających przed- ta Lucia (Chris Boucher, Toronto). ◘

Milionerzy z MLS

Włoch Lorenzo Insigne z Toronto FC jest najlepiej opłacanym piłkarzem MLS – jego kontrakt opiewa na 14 mln dolarów – poinformował
związek graczy w corocznym raporcie. Z polskich piłkarzy najwięcej zarabia Karol Świderski.

T

ym samym 31-letni pomocnik,
który latem trafił do Kanady
z Neapolu, "przebił" finansowo otwierającego jeszcze
w maju listę krezusów, Szwajcara
Xherdana Shaqiriego (8,15 mln dolarów). Na kolejnych miejscach znajdują
się Javier Hernandez z Los Angeles
Galaxy (7,4 mln dolarów), Federico
Bernardeschi z Toronto (6,2 mln dolarów) i Douglas Costa z Los Angeles
Galaxy (5,8 mln dolarów).
Spośród pięciu Polaków występujących w MLS najwięcej zarabia reprezentacyjny napastnik Karol Świderski
z Charlotte FC – 2,258 mln dol. Niżej

w rankingu znajdują się kolejno: Kacper Przybyłko (1,212 mln), Patryk Klimala (1,135 mln), Kamil Jóźwiak (1,017
mln), Jarosław Niezgoda (976 tysięcy)
i Jan Sobociński (351 tys.).
Co ciekawe, nie wszyscy znani zawodnicy zarabiają w MLS olbrzymie
pieniądze. Najdobitniej pokazuje
to Gareth Bale, który zajmuje dopiero
23. miejsce na liście płac. Walijczyk
inkasuje 2,386 mln dolarów za rok gry
dla LA Galaxy. Jeszcze gorzej pod tym
względem wypada Giorgio Chiellini.
Były gracz Juventusu i reprezentacji
Włoch zarabia w Los Angeles 1,075
mln dolarów. ◘

DEBIUT I PRZEBUDZENIE SOCHANA

Jeremy Sochan zadebiutował w koszykarskiej lidze NBA. Drużyna Polaka,
San Antonio Spurs, wygrała trzy z pierwszych czterech meczów.
Sochan zadebiutował w minioną środę, gdy na inaugurację sezonu Spurs
przegrali przed własną publicznością z Charlotte Hornets 102:129. Mający 19
lat i 152 dni Polak przeszedł do historii klubu z Teksasu jako najmłodszy debiutant w pierwszym meczu sezonu.
Reprezentant Polski nie zachwycił, podobnie jak cała drużyna Spurs. Sochan
w 27 minut zdobył cztery punkty, miał siedem zbiórek (dwie w ataku), dwa
przechwyty i dwie asysty. Najlepsi w ekipie „Ostróg” byli Keldon Johnson (20
pkt, 11 zbiórek) oraz Jakob Poeltl i Tre Jones (po 14 oczek).
W kolejnym meczu Spurs pokonali na wyjeździe Indiana Pacers 137:134. Sochan w 21 minut zdobył cztery punkty, miał pięć zbiórek (jedną w ataku) oraz
asystę.
Gości do wygranej poprowadzili Josh Richardson (27 pkt) oraz Johnson i Devin Vassell (po 23 pkt).
Już dzień później młody zespół Spurs sprawił ogromną sensację, pokonując
na wyjeździe Philadelphia 76ers 114:105. Vassell uzyskał 22 pkt dla przyjezdnych, a oczko mniej na swoim koncie zapisał Johnson. Gospodarzom nie pomogła znakomita gra Joela Embiida, który uzyskał 40 pkt i miał 13 zbiórek.
Sochan w dziesięć minut zdobył tylko jeden punkt, miał trzy zbiórki, asystę
i blok.
Przebudzenie Polaka nastąpiło już dwa dni później – Spurs wygrali na wyjeździe z Minnesota Timberwolves 115:106, a Sochan zakończył mecz z dorobkiem 14 punktów. W sumie na parkiecie przebywał 23 minuty, a jego dorobek
uzupełniają cztery zbiórki, asysta i przechwyt. Skuteczniejsi od niego w drużynie byli tylko Vassell (23 pkt) i Johnson (18 pkt).
Spurs z bilansem 3-1 są wiceliderami Southwest Division, a w Konferencji Zachodniej zajmują trzecie miejsce. Prowadzą Portland Trail Blazers z bilansem
4-0.

KNICKS I NETS ZACZĘLI OD PORAŻEK

Z różnym skutkiem zainaugurowały rozgrywki NBA nowojorskie drużyny.
Dwa zwycięstwa w trzech meczach – to bilans New York Knicks, którzy zaczęli sezon od wyjazdowej porażki z Memphis Grizzles 112:115 po dogrywce.
Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Ja Morant, który uzyskał 34 pkt.
Dla gości 24 pkt rzucił Julius Randle (miał też 11 zbiórek), a 22 – Cam Reddish.
W kolejnym meczu Knicks pokonali we własnej hali Detroit Pistons 130:106.
Dla gospodarzy 20 pkt zdobył Immanuel Quickley, a 18 oczek dodał RJ Barrett.
W zespole z Detroit wyróżnił się Saddiq Bey – 26 pkt.
Na koniec tygodnia nowojorczycy wygrali w Madison Square Garden z Orlando Magic 115:102. Randle uzyskał dla Knicks 25 pkt i miał 12 zbiórek, a 21
oczek na swoim koncie zapisał Jalen Brunson. Dla pokonanych 21 pkt rzucił
Paolo Banchero.
Knicks z bilansem 2-1 są wiceliderami Atlantic Division, a w Konferencji
Wschodniej zajmują szóste miejsce.
Słabiej sezon zaczęli Brooklyn Nets, którzy po pierwszych trzech meczach
mają bilans 1-2 i plasują się na czwartej pozycji w Atlantic Division oraz dziesiątej w Konferencji Wschodniej.
Nets na inaugurację przegrali przed własną publicznością z New Orleans Pelicans 108:130. Dla gości 28 pkt uzyskał Brandon Ingram, a trzy oczka mniej
dodał Zion Williamson. W zespole gospodarzy wyróżnili się Kevin Durant (32
pkt) oraz Patty Mills (16 pkt).
W kolejnym meczu Nets pokonali u siebie Toronto Raptors 109:105. Tym razem najskuteczniejszy w ich szeregach był Kyrie Irving, zdobywca 30 punktów. Durant dodał 27 oczek. Wśród gości prym wiódł Pascal Siakam, który
popisał się triple-double (37 pkt, 12 zbiórek, 11 asyst).
Na koniec tygodnia Nets przegrali w Memphis z tamtejszymi Grizzlies 124:134.
Dla miejscowych po 38 punktów rzucili Ja Morant i Desmond Bane. Dla gości
po 37 pkt uzyskali Irving i Durant.
Liderami na wschodzie są Milwaukee Bucks, którzy mają bilans 2-0.
ZEBRAŁ: TW
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Stracona szansa Hamiltona w GP USA • Red Bull z tytułem wśród konstruktorów

W SKRÓCIE

SZACHY
▸ Jan-Krzysztof Duda został zwycięzcą Aimchess Rapid, ósmego
turnieju online szachów szybkich,
zaliczanego do cyklu Champions
Chess Tour, i w klasyfikacji CCT
awansował na drugą pozycję.
W piątkowym finale, przy remisie 1:1, pokonał Szachrijara Mamiedjarowa z Azerbejdżanu 2:0
po dogrywce. W regularnych
czteropartiowych meczach finałowych w czwartek Polak wygrał 3:1,
nazajutrz lepszy był rywal 2,5:0,5
i do wyłonienia zwycięzcy konieczne były dodatkowe partie. Arcymistrz z Wieliczki, najlepszy po 15
rundach pierwszej fazy turnieju,
w półfinale wyeliminował mistrza
świata i lidera cyklu CCT Norwega
Magnusa Carlsena. Najlepszy polski szachista po raz pierwszy w tegorocznym cyklu wygrał turniej
rangi regular. W marcu w Charity
Cup wystąpił w finale, gdzie przy
remisie 1:1, przegrał z Carlsenem
0:2 po dogrywce. Wystąpił także
w dwóch turniejach wyższej rangi, major - w kwietniu triumfował
w Oslo Esports Cup, a w sierpniu
był piąty w ośmioosobowej stawce
w FTX Crypto Cup w Miami (zwyciężył Carlsen, ale Polak pokonał
go w piątej rundzie 4:2). Druga edycja Meltwater Champions Chess
Tour, czyli organizowanej przez
Play Magnus Group szachowej Ligi
Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln
dolarów, składa się z dziewięciu
imprez.
BOKS
▸ Reprezentantki Polski wróciły
do kraju z mistrzostw Europy
w boksie kobiet z trzema srebrnymi medalami. Najbliższa tytułu w czarnogórskiej Budvie była
dwukrotna młodzieżowa mistrzyni
Europy Martyna Jancelewicz, która w kat. 81 kg przegrała 2:3 z mistrzynią świata Litwinką Gabriele
Stonkute. W wadze 66 kg dobrze
zaprezentowała się Aneta Rygielska. Pięściarka Pomorzanina Toruń
po wygraniu w półfinale z mistrzynią olimpijską Turczynką Busenaz
Surmeneli 3:2 przegrała w finale 1:4
z Niemką Stefanie von Berge. Rygielska powtórzyła sukces z 2019 roku,
kiedy w Alcobendas również została wicemistrzynią Europy, ale w wadze 64 kg. W Hiszpanii na drugim
stopniu podium stanęła także Elżbieta Wójcik. W sobotę, podobnie
jak trzy lata temu, 26-letnia zawodniczka Klubu Bokserskiego Karlino
uległa w decydującej walce Irlandce Aoife O'Rourke 0:5. Na ćwierćfinale udział zakończyły Natalia Rok

i Wiktoria Rogalińska. Rok (50 kg)
przegrała z wicemistrzynią olimpijską z Tokio i tegoroczną czempionką globu Turczynką Buse Naz
Cakiroglu 0:5, a Rogalińska (54 kg)
uległa Ukraińce Anastassii Kowalczuk także po jednogłośnym werdykcie.
▸ W meczu boksu olimpijskiego Polska pokonała Węgry 16:2. Impreza
została zorganizowana w Oleśnicy,
skąd pochodzi trener reprezentacji
i ostatni polski medalista igrzysk
olimpijskich Wojciech Bartnik.
RAJDY SAMOCHODOWE
▸ Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris
Rally1 HYBRID) wygrał Rajd Katalonii, 12. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata (WRC).
Francuz o 16,4 s wyprzedził Belga
Thierry'ego Neuville'a (Hyundai i20
N Rally1 HYBRID) oraz o 34,5 s Fina
Kalle Rovanperę (Toyota GR Yaris
Rally1 HYBRID), który już wcześniej
zapewnił sobie tytuł mistrza świata.
W końcowym zestawieniu szesnasty był Kajetan Kajetanowicz
(Skoda Fabia Evo, +11.56,2), a 20. Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Evo,
+13.34,7). W kategorii WRC2 Kajetanowicz zajął 6. miejsce, a Marczyk
- dziesiąte. Zwyciężył Fin Teemu
Suninen (Hyundai i20 N). Pewny
tytułu Rovanperä (255 pkt) prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą 68 punktów nad Estończykiem Ottem Taenakiem (Hyundai)
oraz 89 nad Neuvillem. W klasie
WRC2 liderem jest Norweg Andreas Mikkelsen (Skoda, 109 pkt), który o pięć punktów wyprzedza Fina
Emila Lindholma i Kajetanowicza.
Marczyk - 14. (27 pkt). Do końca sezonu pozostała jeszcze jedna runda.
Rajd Japonii odbędzie się w dniach
10-13 listopada.
▸ Francuz Yoann Bonato (Citroen
C3 Rally2) wygrał Rajd Katalonii
ERC, ostatnią tegoroczną eliminację
mistrzostw Europy. Impreza była
równolegle rozgrywana z rundą
mistrzostw świata. Drugi ze stratą
13,8 s był Hiszpan Efren Llarena
(Skoda Fabia Rally2 Evo), a trzeci
jego rodak Javier Siota Pardo (Skoda Fabia Rally2 Evo) - strata 2.30,3.
Tytuł już wcześniej, jeszcze przed
sierpniowym Rajdem Barum, zapewnił sobie Llarena, gdy ze startu
w Czechach wycofał się jego główny rywal - Rumun Simon Tempestini. W klasyfikacji końcowej ME
Llarena - 166 pkt wyprzedził Pardo
- 98 pkt i Bonato - 88. Z Polaków najwyżej na 16. pozycji został sklasyfikowany Mikołaj Marczyk (Skoda
Fabia Rally2 Evo) - 30 pkt.
WYŚCIGI MOTOCYKLOWE
▸ Włoch Francesco Bagnaia (Ducati) wygrał w niedzielę na torze
Sepang Grand Prix Malezji w klasie MotoGP i powiększył przewagę
nad swoim rywalem do tytułu, ubiegłorocznym mistrzem, Francuzem
Fabio Quartararo (Yamaha). Drugi
na mecie Enea Bastianini (Ducati)
stracił do zwycięzcy 0,3 sekundy.
Przed ostatnim wyścigiem sezonu
lider ma 258 pkt, Quartararo - 235,
a trzeci w klasyfikacji Hiszpan Aleix
Espargaro (Aprilia) - 212. W Moto2
na prowadzenie w klasyfikacji wysunął się, dzięki zajęciu z niedzielę
czwartego miejsca, Hiszpan Augusto Fernandez. Wyprzedził dotychczasowego lidera Japończyka
Ai Ogurę, który na ostatnim okrążeniu przewrócił się i nie ukończył
zawodów. Na torze Sepang wygrał
Włoch Tony Arbolino (Kalex).
Po 19 z 20 wyścigów liderem jest
Fernandez - 251,5 pkt przed Ogurą
- 242. W klasie Moto3 niespodziewanie triumfował Brytyjczyk John
McPhee (Husqvarna). Młody Szkot
minimalnie wyprzedził Japończyka
Ayumi Sasakiego i Hiszpana Sergio
Garcię. Przed ostatnim wyścigiem
sezonu świeżo upieczony mistrz
Izar Guevara (GasGas) ma 294 pkt,
a drugi Garcia - 241.

Udana pogoń Verstappena
MISTRZ ŚWIATA HOLENDER MAX VERSTAPPEN Z RED BULLA WYGRAŁ WYŚCIG FORMUŁY 1
O GRAND PRIX USA NA TORZE W AUSTIN W TEKSASIE, 19. RUNDĘ MISTRZOSTW ŚWIATA.
TO JEGO 13. ZWYCIĘSTWO W TYM SEZONIE I 33. W KARIERZE.
FOTO: EPA/GREG NASH

STRZELECTWO
▸ Tomasz Bartnik (Legia Warszawa) został w Kairze wicemistrzem
strzeleckich mistrzostw świata
w karabinie na 50 m z trzech postaw. Legionista zdobył dla Polski
trzecią kwalifikację do turnieju
igrzysk XXXIII olimpiady w Paryżu
w 2024 roku. Bartnik w pojedynku
o złoty medal przegrał z Ukraińcem
Serhyjem Kułyszem 6:16. Wcześniej miejsca w turnieju strzeleckim
igrzysk nad Sekwaną wywalczyły
dla Polski Julia Ewa Piotrowska
(Śląsk Wrocław), zajmując w Kairze czwarte miejsce w konkurencji
karabinu pneumatycznego na 10
m oraz Klaudia Breś (Dwór Grunwaldzki Poznań) w strzelaniu z pistoletu sportowego na 25 m, która
we wrześniowych ME we Wrocławiu zdobyła srebrny medal. W poniedziałek na podium w Kairze
stanęli także Katarzyna Klepacz
(Legia Warszawa) i Szymon Wojtyna (Śląsk Wrocław) w konkurencji
par mieszanych w pistolecie na 50
m, którzy w pojedynku o brązowy
medal zwyciężyli Ukraińców Oksanę Kowalczuk i Olecha Omełczuka 16:14. Mistrzami świata zostali
Chińczycy Ranxin Jiang i Bowen
Zhang.

W końcówce wyścigu Max Verstappen (z prawej) najpierw uporał się z Charlesem Leclercem, a potem wziął
się za siedmiokrotnego mistrza świata, Lewisa Hamiltona

D

rugi był siedmiokrotny
mistrz świata Brytyjczyk
Lewis Hamilton z Mercedesa, a trzeci Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Dodatkowy punkt za najlepszy czas
jednego okrążenia zdobył inny
kierowca Mercedesa – Brytyjczyk
George Russell.
Ogromnego pecha miał zwycięzca rywalizacji o pole position
Hiszpan Carlos Sainz jr z Ferrari. Już na pierwszym okrążeniu
w tył jego bolidu wjechał Russell.
Samochód Hiszpana został uszkodzony, na torze pojawił się safety
car, a Sainz spacerkiem wrócił
do swojego boksu. Brytyjczyk
został uznany winnym spowodowania kolizji, ale to sytuacji nie
zmieniło, Sainz zakończył udział
w wyścigu.
Hiszpański kierowca na starcie
trochę zaspał, wyprzedził go Verstappen i zaczął szybko odjeżdżać
rywalom. Dobrze zaprezentował
się czterokrotny mistrz świata
Niemiec Sebastian Vettel z Aston
Martina, który na starcie zyskał
aż pięć pozycji.
Po czterech okrążeniach prowadził Verstappen, drugi jechał Hamilton, za nim Kanadyjczyk Lance Stroll z Aston Martina i Russell
z Mercedesa. Mistrz świata od początku wyścigu narzekał na silny
wiatr, który powodował spore
zagrożenie. Pomimo tego jechał
bardzo szybko, po 10 okrążeniach
miał już ponad pięć sekund przewagi nad Hamiltonem.
Gdy na 13. okrążeniu Brytyjczyk
zdecydował się na zmianę opon,
na tor wrócił na siódmej pozycji. W chwilę później w serwisie zameldował się Verstappen,
na torze pojawił się jako drugi.
Na moment prowadzenie objął
jego partner z zespołu Meksykanin Sergio Perez.
Na 18. okrążeniu na tor ponownie wyjechał safety car. Fin Valtteri Bottas z Alfa Romeo wypadł
na pobocze, uszkodził bolid, który
służby techniczne musiały usnąć.
Wykorzystała to większość kie-

rowców, praktycznie bez straty
pozycji zmienili opony.
Powrót do prawdziwego ścigania
trwał jednak bardzo krótko. Samochód bezpieczeństwa wrócił
na tor po niespełna minucie, gdy
Hiszpan Fernando Alonso z Alpine uderzył w tył bolidu Strolla.
Na torze znalazły się uszkodzone
fragmenty samochodów, Hiszpan
dojechał do serwisu, gdzie w jego
pojeździe wymieniono przednie
skrzydło, ale Stroll zakończył jazdę.
Później do mety już żadnych poważniejszych kraks nie było, choć
w ekipie Red Bulla zrobiło się nerwowo, gdy pit stop Verstappena
na 36. okrążeniu trwał ponad 11
s. Mistrz świata wrócił na tor jako
szósty i zaczął szaleńczy pościg.
Gdy wydawało się, że prowadzący Hamilton ma prostą drogę
do pierwszego zwycięstwa w sezonie 2022, Verstappen wrzucił
wyższy bieg. Holender korzystał
z faktu, że miał ogumienie z bardziej miękkiej mieszanki. Kierowca Red Bulla najpierw uporał się
z Leclercem, a potem wziął się
za siedmiokrotnego mistrza świata. Ostatecznie na 50. okrążeniu
przypuścił skuteczny atak. Wyszedł na prowadzenie i nie oddał
go do mety.
Dzięki wygranej Verstappena
i czwartej pozycji Pereza Red Bull
zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów, po raz
pierwszy od 2013 roku.
Po zakończeniu wyścigu Haas
złożył dwa protesty. Jeden z nich
okazał się skuteczny. Amerykański team, który w klasyfikacji konstruktorów jest ósmy, sprzeciwił
się, że Alonso i Perez, który zajęli
odpowiednio siódme i czwarte
miejsce, jechali uszkodzonymi
i jednocześnie niebezpiecznymi
pojazdami, a mimo tego nie pokazano im czarno-pomarańczowych flag. W przypadku Hiszpana chodziło o urwane lusterko
po kolizji ze Strollem, zaś Meksykanina o końcówkę przedniego
skrzydła. Została ona oderwana
po kontakcie z Bottasem.

Ostatecznie sędziowie odrzucili
protest przeciwko Red Bullowi,
ale podtrzymali protest przeciwko Alpine, degradując Alonso
na 15. miejsce z 30-sekundową
karą po wyścigu. Hiszpan uniknął
jednak punktów karnych, ponieważ odpowiedzialnością w pełni
obarczono zespół.
Po utracie siódmego miejsca
i punktów przez Alonso, Alpine
Renault ma już tylko sześć przewagi nad McLarenem na trzy
wyścigi przed końcem rywalizacji. Degradacja Hiszpana
oznacza również, że duński kierowca Haasa Kevin Magnussen
awansował w wyścigu w Austin
z dziewiątego na ósme miejsce,
podwajając liczbę punktów zdobytych w wyścigu i dając zespołowi dwa punkty przewagi nad
AlphaTauri.
Następna runda cyklu – Grand
Prix Meksyku odbędzie się 30
października na torze Autodromo Hermanos Rodriguez. ◘

MŚ 2022 FORMUŁY 1
Wyniki GP USA w Austin:
1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:4.11,687
2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 5,023
3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 7,501
4. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 8,293
5. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 44,815
6. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 53,785
7. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin-Mercedes) 1.05,354
8. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1.05,834
9. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri-Red Bull) 1.10,919
10. Esteban Ocon (Francja, Alpine) 1.12.875

Klasyfikacja generalna kierowców:
1. Max Verstappen (Holandia)
2. Charles Leclerc (Monako)
3. Sergio Perez (Meksyk)
4. George Russell (W. Brytania)
5. Carlos Sainz jr (Hiszpania)
6. Lewis Hamilton (W. Brytania)
7. Lando Norris (W. Brytania)
8. Esteban Ocon (Francja)
9. Fernando Alonso (Hiszpania)
10. Valtteri Bottas (Finlandia)

Klasyfikacja konstruktorów:
1. Red Bull
2. Ferrari
3. Mercedes
4. Alpine-Renault
5. McLaren-Mercedes
6. Alfa Romeo

391 pkt
267
265
218
202
198
109
79
65
46
656 pkt
469
416
144
138
52

SOBOTA 29 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK 4 LISTOPADA 2022

42/2022

35
SPORT

Świątek faworytką turnieju mistrzyń w Fort Worth w Teksasie

Wielki finał sezonu

ZA NAMI 54 IMPREZY GŁÓWNEGO CYKLU W KOBIECYM TENISIE. OSIEM NAJLEPSZYCH
SINGLISTEK I OSIEM NAJLEPSZYCH PAR DEBLOWYCH SEZONU 2022 WYSTĄPI W DNIACH
31 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA W KOŃCZĄCYCH TEGOROCZNE ZMAGANIA WTA FINALS.

T

urniej mistrzyń odbędzie
się w Dickies Arena w Fort
Worth w Teksasie. W puli
nagród jest 5 mln dolarów,
a panie powalczą o 1500 rankingowych punktów.
W poniedziałek, po zakończeniu zawodów WTA 1000 w Guadalajarze,
WTA opublikowała ranking WTA
Race, na bazie którego poznaliśmy
wszystkie uczestniczki WTA Finals
2022. Na podstawie tej klasyfikacji
poszczególne singlistki i pary deblowe zostały rozstawione, co będzie
miało znaczenie podczas piątkowego losowania.
O ostatnie prestiżowe trofeum w sezonie 2022 rywalizować będą:
Iga Świątek (Polska)
Z "jedynką" zagra w Fort Worth Iga
Świątek. Polka rozgrywa kapitalny sezon, w którym triumfowała
w wielkoszlemowych imprezach
w Paryżu i Nowym Jorku oraz cieszyła się z turniejowych zwycięstw
w Katarze, Indian Wells, Miami
Open, Stuttgart Open, Rzymie i San
Diego. Na początku 2022 r. miała
też imponującą serię 37 zwycięstw
z rzędu. Żadna tenisistka w XX wieku nie pokusiła się o tak imponujący
wyczyn. Pewne już jest, że zakończy
2022 rok jako pierwsza rakieta
globu. Zanim jednak sezon zostanie zwieńczony, 21-latka powalczy
o triumf w mistrzostwach WTA.
Ons Jabeur (Tunezja)
Druga w rankingu WTA Tunezyjka
w tym sezonie wygrała dwa turnieje i dwukrotnie zagrała w wielkoszlemowych finałach (Wimbledon
i US Open). W Nowym Jorku radziła
sobie bardzo dobrze, ale w kluczowym starciu ze Świątek musiała
uznać wyższość liderki w dwóch
setach. Po wielkoszlemowej rywalizacji zagrała tylko w jednym turnieju. Na początku października
odpadła w trzeciej rundzie w Monastyrze. W swoim kraju przegrała
z Liu Claire ze Stanów Zjednoczonych i od tamtej pory przygotowuje
się do WTA Finals.
Jessica Pegula (USA)
Kolejna rywalka, z którą Świątek
walczyła w ważnych momentach sezonu. Amerykankę pokonała dwukrotnie na jej terenie, w ćwierćfinale
US Open i w półfinale turnieju w San
Diego. Pegula w tym roku dotarła
do finału w Madrycie, ale przegrała
w nim z Jabeur. 28-latka nie zamierzała odpoczywać przed kończącą
sezon rywalizacją i w Guadalajarze
wygrała swój drugi turniej WTA
w karierze, awansując na trzecią
pozycję w rankingu.
Coco Gauff (USA)
Druga z Amerykanek, która zapewniła sobie udział w WTA Finals
dość wcześniej. Również wzięła
udział w turnieju w Guadalajarze,
gdzie uległa Wiktorii Azarence
w ćwierćfinale. W tym sezonie z Polką przegrała już trzykrotnie, w Miami, podczas Rolanda Garrosa w Paryżu oraz w San Diego. W żadnym
z pojedynków nie ugrała choćby
seta.

Maria Sakkari (Grecja)
Awansowała do WTA Finals jako
ostatnia zawodniczka. Wywalczyła
to sobie na korcie w bezpośrednim
pojedynku z Weroniką Kudermietową w Guadalajarze. Greczynka zajmuje obecnie piąte miejsce w rankingu WTA. Mogłaby być nieco
wyżej, gdyby w tym roku wygrała
w finale Indian Wells. Nie przegrała
wtedy jednak z byle kim, bo ze Świątek. Polka poradziła sobie z uczestniczką WTA Finals także w Dosze.
Caroline Garcia (Francja)
Francuzka wygrała trzy turnieje
w tym sezonie, w tym ten w Warszawie, gdzie wielką faworytką była
Świątek, z którą Francuzka uporała
się w trzech setach w ćwierćfinale.
Do tego zdołała triumfować także
w Cincinnati i w WTA Bad Homburg
w Niemczech.
Aryna Sabalenka (Białoruś)
W tym roku nie poznała smaku
zwycięstwa w żadnym z turniejów,
w których brała udział. Białorusinka
przegrała finał z Jekatieriną Aleksandrową w holenderskim Hertogenbosch oraz ze Świątek w finale turnieju WTA w Stuttgarcie. Wcześniej
poległa z Polką w półfinale w Rzymie.
Daria Kasatkina (Rosja)
Może pochwalić się zdobytymi pucharami za turnieje WTA Grandby
(Kanada) i San Jose (USA). To kolejna zawodniczka z listy uczestniczek
WTA Finals, która dostawała bęcki
od Świątek. Tenisistka z Rosji przegrywała z nią w półfinale Rolanda
Garrosa, w Dosze, Dubaju i Australian Open. Za każdym razem pojedynek kończył się po dwóch setach.
Tenisistki będą najpierw rywalizować w dwóch czteroosobowych

grupach, z których dwie najlepsze
awansują do półfinałów. W nich
zwyciężczyni grupy A zagra z wicemistrzynią grupy B i na odwrót.
Rozstawienie daje możliwość uniknięcia teoretycznie najgroźniejszej
rywalki (Świątek na pewno nie zagra w grupie z Ons Jabeur), a także
ułatwia planowanie spotkań w fazie grupowej (pierwszy pojedynek
Świątek zagra z najniżej notowaną
przeciwniczką w grupie).
Już przed losowaniem wiemy,
że Świątek i Jabeur trafią do różnych grup (Polka do grupy A, a Tunezyjka do grupy B), ponieważ
są najwyżej rozstawione. Następnie zostaną do nich dolosowane
rywalki z drugiego koszyka (Jessica Pegula i Coco Gauff). Procedura ta zostanie powtórzona przy
koszyku trzecim (Maria Sakkari
i Caroline Garcia) oraz czwartym
(Aryna Sabalenka i Daria Kasatkina). W ten sposób poznamy pełne
składy grupy A i B turnieju WTA Finals 2022. Świątek pierwszy mecz
w zawodach rozegra z Sabalenką
lub Kasatkiną. ◘

WTA FINALS 2022
Rozstawienie w turnieju singla:
1. Iga Świątek (Polska)
2. Ons Jabeur (Tunezja)
3. Jessica Pegula (USA)
4. Coco Gauff (USA)
5. Maria Sakkari (Grecja)
6. Caroline Garcia (Francja)
7. Aryna Sabalenka
8. Daria Kasatkina

Rozstawienie w turnieju debla:
1. Barbora Krejcikova (Czechy) / Katerina Siniakova (Czechy)
2. Gabriela Dabrowski (Kanada) / Giuliana Olmos (Meksyk)
3. Jessica Pegula (USA) / Coco Gauff (USA)
4. Elise Mertens (Belgia) / Weronika Kudermetowa
5. Ludmiła Kiczenok (Ukraina) / Jelena Ostapenko (Łotwa)
6. Yifan Xu (Chiny) / Zhaoxuan Yang (Chiny)
7. Beatriz Haddad Maia (Brazylia) / Anna Danilina (Kazachstan)
8. Demi Schuurs (Holandia) / Desirae Krawczyk (USA)

W SKRÓCIE

TENIS
▸ Rozstawiona z numerem trzy Amerykanka Jessica Pegula wygrała turniej tenisistek WTA 1000 w Guadalajarze, pokonując w finale Greczynkę
Marię Sakkari 6:2, 6:3, która kilka
godzin wcześniej musiała dokończyć
przerwany z powodu deszczu półfinał, w którym pokonała Czeszkę
Marie Bouzkovą 7:5, 6:4. Dla 28-letniej
Peguli to dopiero drugi zwycięski turniej w karierze - poprzednio triumfowała w 2019 roku w Waszyngtonie.
Greczynka już ćwierćfinałowym
zwycięstwem z Weroniką Kudermietową zapewniła sobie, jako ostatnia,
miejsce w WTA Finals w Fort Worth.
W pierwszej rundzie singla odpadła
Magda Linette, a w następnej - Magdalena Fręch po porażce z Amerykanką Danielle Collins (16 WTA) 3:6,
4:6.
▸ Iga Świątek zdecydowanie prowadzi w rankingu tenisistek WTA. Polka zgromadziła ponad dwa razy więcej punktów niż druga w zestawieniu
Tunezyjka Ons Jabeur oraz trzecia
Amerykanka Jessica Pegula. Osiem
najlepszych zawodniczek może już
się szykować do występu w WTA
Finals w amerykańskim Fort Worth.
Prawo gry w tym turnieju wywalczyły: Świątek, Jabeur, Amerykanki Pegula i Coco Gauff, Greczynka Maria
Sakkari, Francuzka Caroline Garcia,
Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Daria Kasatkina. W czołowej
dziesiątce największy awans z dziesiątego na szóste miejsce zanotowała
Garcia. Z kolei największy spadek,
o trzy pozycje, stał się udziałem Sabalenki - na siódmą lokatę. Magda
Linette wróciła na 55. z 57. pozycji,
a Magdalena Fręch przesunęła się
z 128. na 118. miejsce.
▸ W dwóch setach zakończyły się niedzielne finały tenisowych turniejów
ATP. Najdłużej grali w Neapolu dwaj
zawodnicy gospodarzy Lorenzo Musetti (4) i Matteo Berretini (2) - triumfował ten pierwszy 7:6, 6:2. W Sztokholmie zwyciężył 19-letni Duńczyk
Holger Rune, niespodziewanie pokonując turniejową "jedynkę" - Greka
Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:4. W Antwerpii najlepszy był Kanadyjczyk
Felix Auger-Aliassime (10 ATP), który wygrał drugi turniej ATP w ciągu
ośmiu dni. Tym razem rozstawiony
z "dwójką" tenisista pokonał w finale
Amerykanina Sebastiana Kordę 6:3,
6:4 i jest bliski awansu do ATP Finals,
czyli turnieju w Turynie dla ośmiu
najlepszych
tenisistów
sezonu.
O udział w tej prestiżowej imprezie
walczy też Hubert Hurkacz (11 ATP).
Polski tenisista był rozstawiony w Belgii z numerem jeden, ale przegrał
w emocjonującym ćwierćfinale z Austriakiem Dominikiem Thiemem (132
ATP) 6:3, 6:7 (9-11), 6:7 (4-7).
▸ Kamil Majchrzak wygrał tenisowy challenger ATP w Busan w Korei
Południowej. W finale Polak pokonał
wyżej notowanego reprezentanta
Mołdawii Radu Albota 6:4, 3:6, 6:2.
Dla 26-letniego Majchrzaka to czwarte zwycięstwo w turnieju tej rangi.
▸ Karol Drzewiecki i Jakub Paul
ponieśli porażkę w finale debla tenisowego challengera na ziemnych
kortach w Coquimbo w Chile. Rozstawieni z numerem "4" Polak i Szwajcar
przegrali z Włochem Franco Agamenone i Argentyńczykiem Hernanem
Casanovą 3:6, 4:6.
▸ Hubert Hurkacz nadal zajmuje 11.
miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP. Po zwycięstwie w challengerze w południowokoreańskim
Busan ze 104. na 82. pozycję awansował Kamil Majchrzak. Liderem
wciąż jest Hiszpan Carlos Alcaraz.
Hurkacz pozostał dziewiąty w rankingu Race to Turin, który wyłoni
ósemkę uczestników turnieju ATP
Finals, czyli najlepszych tenisistów
sezonu. Hurkacz szansy poprawienia
dorobku będzie szukał w tym tygodniu w Wiedniu. Jego pierwszym
rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe. Liderem Race to Turin jest
Alcaraz, a prawo występu we Wło-

szech mają zagwarantowane już także Hiszpan Rafael Nadal, Grek Stefanos Tsitsipas, Norweg Casper Ruud
i Serb Novak Djokovic, który wprawdzie w tym notowaniu jest tuż za Hurkaczem, ale miejsce w mastersie dało
mu zwycięstwo w wielkoszlemowym
Wimbledonie.
▸ Rumuńska tenisistka Simona Halep została zawieszona za stosowanie
dopingu. Była liderka rankingu WTA
została przyłapana na stosowaniu
dopingu podczas tegorocznego US
Open. W pozytywnych wynikach
próbek A i B wykazano obecność zakazanej substancji - Roxadustat. Rumunka to zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych (French
Open 2018, Wimbledon 2019). W aktualnym rankingu WTA Halep zajmuje 9. miejsce.
▸ Nie jestem jeszcze na emeryturze.
Nie zakończyłam kariery" - podkreśliła amerykańska tenisistka Serena
Williams na poniedziałkowej konferencji prasowej w San Francisco,
promującej jej firmę inwestycyjną Serena Ventures. Przyznała, że są "bardzo duże szanse", iż jeszcze będzie
ją można zobaczyć na korcie, choć
w sierpniu sugerowała rozbrat z zawodowym sportem.
▸ Rafael Nadal planuje wkrótce powrócić do rywalizacji na kortach.
Jego trener Carlos Moya potwierdził,
że 22-krotny triumfator zawodów
Wielkiego Szlema wystąpi w turnieju
ATP Masters 1000 w Paryżu.
PŁYWANIE
▸ Katarzyna Wasick triumfowała
na dystansie 50 m stylem dowolnym
zawodów pływackiego Pucharu
Świata na krótkim (25 m) basenie
w Berlinie. 30-letnia Polka w swojej
koronnej konkurencji, w której w tym
roku została wicemistrzynią globu
na basenie 50-metrowym, uzyskała
czas 23,32, gorszy tylko o 0,02 od jej
własnego rekordu kraju. Polka była
zdecydowanie najszybsza i wyprzedziła Australijkę Meg Harris - 24,09
i Amerykankę Erikę Brown - 24,10.
W finałowym wyścigu na 200 m
st. grzbietowym wystąpiło trzech
Biało-Czerwonych. Najlepszy z nich
Radosław Kawęcki, czterokrotny
mistrz świata w tej konkurencji, czasem 1.52,56 finiszował trzeci. Przegrał
z Amerykaninem Shaine'em Casasem - 1.50,02 i Francuzem Yohannem
Ndoye-Brouardem - 1.50,56. Także
trzeci w rywalizacji na 200 m stylem
klasycznym był Dawid Wiekiera. Polak uzyskał czas 2.06,66. Triumfował
Amerykanin Nicolas Fink - 2.05,74,
minimalnie przed Niemcem Marco
Kochem - 2.05,75. Na 50 m st. dowolnym tuż za podium uplasował się Karol Ostrowski - 21,17. Wygrał Dylan
Carter z Trynidadu i Tobago - 20,77.
ŻEGLARSTWO
▸ Paweł Tarnowski zajął siódme,
a Maja Dziarnowska (oboje SKŻ
Ergo Hestia Sopot) 10. miejsce w zakończonych w Breście mistrzostwach świata w olimpijskiej żeglarskiej windsurfingowej klasie iQFoil.
32-letnia deskarka powtórzyła swoje
osiągnięcie z ubiegłorocznych MŚ
na szwajcarskim jeziorze Silvaplana, a jej młodszy o cztery lata klubowy kolega poprawił się o 28 miejsc.
W gronie 102 kobiet z 32 państw
najlepsza okazała się Włoszka Marta Maggetti, która wyprzedziła duet
reprezentantek Izraela - Danielę Peleg
i Mayę Morris. Wśród 164 mężczyzn
z 38 krajów zwyciężył Niemiec Sebastian Koerdel, na podium stanęli
też Holendrzy Luuc Opzeeland i Huig
Jan Tak.
OLIMPIZM
▸ Około 600 tys. widzów obejrzy ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, która
odbędzie się nad Sekwaną - poinformował we wtorek w Senacie francuski minister spraw wewnętrznych
Gerald Darmanin.
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SPORT

Kolejka remisów w ekstraklasie • Widzew już drugi • 107. bramka Paixao

▸ Robert Lewandowski zdobył
dwie bramki, a jego Barcelona
pokonała Villarreal 3:0 w meczu
10. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Kapitan reprezentacji Polski otworzył w 31. minucie wynik
spotkania, a cztery minuty później
podwyższył prowadzenie "Blaugrany". W innych czwartkowych
spotkaniach: Almeria zwyciężyła
Gironę 3:2, a Osasuna pokonała
Espanyol 1:0. Dzień wcześniej prowadzący w tabeli Real Madryt wygrał na wyjeździe z Elche 3:0, Real
Sociedad San Sebastian pokonał
Real Mallorca 1:0, a Real Valladolid
zwyciężył Celtę Vigo 4:1. Pozostałe
mecze zakończyły się remisami:
Atletico Madryt z Rayo Vallecano
1:1, Cadizu z Betisem Sewilla 0:0,.
Getafe z Athletic Bilbao 2:2 i Sevilli
z Valencią 1:1.
▸ Real Madryt wygrał z Sevillą
3:1 w meczu 11. kolejki hiszpańskiej Primera Division i zachował prowadzenie w tabeli. W innych sobotnich spotkaniach: Rayo
Vallecano pokonało Cadiz 5:1, Real
Valladolid wygrał z Realem Sociedad 1:0, a Valencia uległa Mallorce 1:2. W niedzielę 12. bramkę
w sezonie ligowym zdobył Robert
Lewandowski, do tego dołożył
asystę przy golu Ousmane'a Dembele, a Barcelona pokonała u siebie Athletic Bilbao 4:0. Najlepszy
strzelec "Dumy Katalonii" grał
do 63. minuty. We wcześniejszych
niedzielnych meczach Villarreal - rywal Lecha Poznań w fazie
grupowej Ligi Konferencji - wygrał
u siebie z Almerią 2:1, a Girona
zremisowała z Osasuną 1:1. Z kolei
Atletico Madryt pokonało w Sewilli Betis 2:1 i awansowało na trzecie
miejsce z dorobkiem 23 punktów.
W tabeli prowadzi Real Madryt (31
pkt) z przewagą trzech punktów
nad Barceloną.
▸ Wojciech Szczęsny zachował
czyste konto, a Juventus Turyn
pokonał Empoli 4:0 w jedynym
piątkowym meczu 11. kolejki
włoskiej Serie A. Piłkarz "Starej
Damy" Arkadiusz Milik wszedł
na boisko w 65. minucie, a Sebastian Walukiewicz z ekipy gości był rezerwowym. W sobotę
Milan pokonał Monzę 4:1, Inter
wygrał na wyjeździe z Fiorentiną (Szymon Żurkowski na ławce
rezerwowych) 4:3, a Salernitana
zwyciężyła Spezię 1:0. W zespole gospodarzy od 65. minuty grał
Krzysztof Piątek, a w ekipie gości
całe spotkanie rozegrali Bartłomiej Drągowski i Jakub Kiwior,
a na boisku w 64. minucie pojawił
się Arkadiusz Reca. W niedzielę
prowadzące w tabeli Napoli wygrało na wyjeździe z Romą 1:0.
Do 75. minuty w barwach gości
grał Piotr Zieliński, a w kadrze
meczowej gospodarzy zabrakło
Nicoli Zalewskiego. Niepokonane
Napoli zgromadziło 29 punktów
i o trzy wyprzedza broniący tytułu
AC Milan, który w sobotę wygrał
u siebie z beniaminkiem Monzą
4:1. Wcześniej w niedzielę po raz
pierwszy w Serie A w tym sezonie pokonana została druga przed
tym weekendem Atalanta Bergamo, ulegając u siebie Lazio Rzym
0:2. Oba kluby mają po 23 punkty,
ale dzięki lepszemu bilansowi goli
wyżej, na trzecim miejscu, jest zespół ze stolicy. Również w niedzielę zwycięstwa odniosły zespoły,
w których wystąpili polscy piłkarze: Torino Karola Linettego (grał
od 66. minuty) pokonało na wyjeździe Udinese 2:1, a Bologna
z bramkarzem Łukaszem Skorupskim wygrała u siebie z Lecce 2:0.
Na zakończenie kolejki Sassuolo
pokonało Hellas Werona 2:1, a Cremonese uległo Sampdorii 0:1. Całe
spotkanie w zespole z Genui rozegrał obrońca Bartosz Bereszyński.

▸ Broniący tytułu Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Hoffenheim 2:0 w 11. kolejce niemieckiej Bundesligi. Po trzy punkty
zainkasowali również SC Freiburg,
który wygrał z Werderem Brema
2:0, oraz Borussia Dortmund i FSV
Mainz, którzy rozgromili po 5:0
swoich rywali - VfB Stuttgart i FC
Koeln. Niecodzienny przebieg miało spotkanie w Augsburgu, gdzie
gospodarze prowadzili z RB Lipsk
3:0 do 72. minuty, ale ostatecznie
zremisowali 3:3. W składzie Augsburga z powodu kontuzji zabrakło
bramkarza Rafała Gikiewicza oraz
obrońcy Roberta Gumnego. W barwach VfL Wolfsburg zaprezentował się za to Jakub Kamiński. Polak
grał do 76. minuty, a "Wilki" zremisowały na wyjeździe z Bayerem
Leverkusen 2:2. W niedzielę drugiej porażki w tym sezonie doznał
lider Union Berlin. Drużyna Tymoteusza Puchacza, którego tym razem nie było w kadrze meczowej,
uległa na wyjeździe ostatniemu
przed tą kolejką zespołowi VfL
Bochum 1:2 (w ekipie gospodarzy
zabrakło kontuzjowanego Jacka
Góralskiego). Lider zgromadził 23
punkty i już tylko o jeden wyprzedza Bayern. Na trzecim miejscu
jest SC Freiburg - 21 pkt, a czwarte
po zwycięstwie w sobotni wieczór
nad Borussią Moenchengladbach
3:1 zajmuje Eintracht Frankfurt - 20.
▸ Liverpool pokonał 1:0 u siebie
West Ham United (z Łukaszem Fabiańskim w bramce) w 12. kolejce
angielskiej Premier League. Drugiej porażki w sezonie doznał Tottenham Hotspur - z Manchesterem
United 0:2. Wynikami 1:0 skończyły się również środowe spotkania
Newcastle United z Evertonem oraz
Southamptonu z AFC Bournemouth. Z kolei Chelsea Londyn zremisowała bezbramkowo na wyjeździe
z Brentfordem. W czwartek Fulham
pokonało Aston Villę 3:0 (w wyjściowym składzie gości znalazł się
Jan Bednarek, którego w przerwie
zmienił inny obrońca reprezentacji Polski - Matty Cash), a Leicester
City wygrało z Leeds United 2:0
(w 82. minucie na boisku w szeregach gości pojawił się Mateusz
Klich). Spotkanie Arsenalu Londyn
z broniącym tytułu Manchesterem
City zostało przełożone ze względu
na udział "Kanonierów" w zaległym
meczu Ligi Europy.
▸ Chelsea zremisowała z Manchesterem United 1:1 w najciekawszym meczu 13. kolejki angielskiej Premier League. Sensacyjną
porażkę poniósł w sobotę Liverpool. "The Reds" ulegli na wyjeździe
ostatniemu przed tą serią gier
Nottingham Forest 0:1. W innych
spotkaniach: Manchester City pokonał Brighton and Hove Albion
(kontuzjowany Jakub Moder) 3:1,
a Everton wygrał z Crystal Palace
3:0. W niedzielę po raz pierwszy
w tym sezonie podzielił się punktami w lidze Arsenal Londyn, remisując na wyjeździe z Southampton
1:1. Bardzo dobrze na zwolnienie
trenera Stevena Gerrarda zareagowała Aston Villa. "The Villans" pokonali Brentford 4:0. Do 81. minuty
w składzie gospodarzy grał Matty
Cash, a inny obrońca reprezentacji
Polski - Jan Bednarek spędził cały
mecz na ławce. W innych niedzielnych spotkaniach: Leeds United
(Mateusz Klich od 76. minuty) uległo Fulham 2:3, Wolverhampton
Wanderers przegrało z Leicester
City 0:4, a Tottenham Hotspur uległ
Newcastle United 1:2. Na zakończenie kolejki West Ham United, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, pokonał u siebie AFC Bournemouth
2:0. W tabeli prowadzi Arsenal (28
pkt) z przewagą dwóch punktów
nad Manchesterem City oraz pięciu nad Tottenhamem.

Raków ucieka rywalom
LIDER PIŁKARSKIEJ PKO BP EKSTRAKLASY RAKÓW POKONAŁ W SOBOTĘ
W CZĘSTOCHOWIE, W 14. KOLEJCE SPOTKAŃ, KORONĘ KIELCE 1:0 I POWIĘKSZYŁ
W TABELI PRZEWAGĘ NAD RYWALAMI. NA DRUGIE MIEJSCE AWANSOWAŁ WIDZEW
ŁÓDŹ, KTÓRY W PIĄTEK WYGRAŁ Z MIEDZIĄ LEGNICA 1:0.

B

roniący tytułu Lech w minionym tygodniu odpadł
w 1/16 finału Pucharu Polski (1:3 u siebie ze Śląskiem
Wrocław) i chciał powetować
sobie to niepowodzenie w ekstraklasie. Podobny zamiar miała
Cracovia, która też pożegnała się
z rozgrywkami PP, przegrywając
niespodziewanie z pierwszoligową Resovią 3:4. Jak się okazało,
w niedzielę żaden z zespołów nie
poprawił sobie humoru.
Dla "Kolejorza" remis 0:0 z Cracovią z jednej strony oznacza, że nie
przegrał dziewiątego z rzędu
meczu w lidze. Z drugiej jednak
– ma coraz większą stratę do drużyn z czołówki. Obecnie z dorobkiem 22 punktów zajmuje siódme
miejsce (jeden mecz zaległy). Cracovia jest dziewiąta – 19 pkt.
Gola nie strzeliła także inna poznańska drużyna – Warta, która
po bezbarwnym meczu zremisowała w Grodzisku Wielkopolskim
z czternastym Górnikiem Zabrze
0:0.
W niedzielę bramki padły jedynie
we Wrocławiu, gdzie Śląsk zremisował z Jagiellonią 2:2. Jedno
z trafień dla gości zaliczył Marc
Gual – to siódma bramka Hiszpana w sezonie.
W tabeli Jagiellonia jest dziesiąta (18 pkt), a Śląsk dwunasty,
ale ma tylko punkt mniej.
Najbardziej na remisowej niedzieli skorzystały lider Raków (32 pkt)
i wicelider Widzew (26). Częstochowski zespół pokonał w sobotę
u siebie słabo spisującą się jesienią
Koronę Kielce 1:0 po golu z rzutu
karnego wracającego po kontuzji
Hiszpana Iviego Lopeza.
To siódmy z rzędu mecz podopiecznych trenera Marka Papszuna bez straty gola, a ósmy
licząc także występ w Pucharze
Polski. Raków ma sześć punktów
przewagi nad Widzewem oraz
siedem nad Legią i Wisłą, i staje
się coraz poważniejszym kandydatem do tytułu.
Łódzki zespół, który zasługuje
na miano rewelacji sezonu, w piątkowym meczu beniaminków wygrał u siebie z ostatnią Miedzią
Legnica 1:0. Gola już w ósmej minucie strzelił po ładnym uderzeniu z daleka Bartłomiej Pawłowski.
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W SAMO OKIENKO

Debiutujący w ekstraklasie bramkarz Pogoni Bartosz Klabaniuk
(drugi z lewej) broni strzał Carlitosa z rzutu karnego
Widzewiacy wygrali siedem
z dziewięciu ostatnich meczów
ligowych, a w sześciu ostatnich
zdobyli 11 goli i stracili tylko jedną
bramkę.
Legniczanie po raz pierwszy
w sezonie byli prowadzeni przez
trenera Grzegorza Mokrego, który zastąpił zwolnionego kilka dni
wcześniej Wojciecha Łobodzińskiego.
W sobotnim szlagierze tej serii
Legia zremisowała w Warszawie
z Pogonią Szczecin 1:1. Po pierwszej połowie wydawało się, że Legia zdobędzie trzy punkty. Piłkarze trenera Kosty Runjaica, który
przez cztery i pół roku pracował
w Pogoni, a latem przeniósł się
do stolicy, prowadzili po trafieniu
Serba Filipa Mladenovicia (45.),
a jeszcze przed przerwą mogli
podwyższyć wynik, lecz strzał
Hiszpana Carlitosa z rzutu karnego obronił debiutujący w ekstraklasie Bartosz Klebaniuk. W 52.
minucie do wyrównania doprowadził głową Jakub Bartkowski i taki wynik utrzymał się już
do końca.
Legia ma 25 punktów i spadła
na czwarte miejsce. Szczecinianie
natomiast zgromadzili 23 i pozostali na piątej pozycji.
W Mielcu niewiele zabrakło szóstej Stali (23), aby pokonać trzecią
w tabeli Wisłę Płock (25). W 19.
minucie Piotr Wlazło wykorzystał

rzut karny, a gospodarze utrzymali to prowadzenie przez ponad 70
minut gry. W doliczonym czasie
drugiej połowy punkt gościom
uratował po "główce" Damian
Warchoł.
W poniedziałek, na zakończenie
14. kolejki, Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Lechią Gdańsk 0:3,
dla której 107. bramkę w ekstraklasie zdobył Flavio Paixao, a Piast
Gliwice uległ na własnym boisku
Radomiakowi Radom 1:2.
Dla lubinian było to trzecie z rzędu,
licząc też Puchar Polski, spotkanie
przegrane i bez gola. Z kolei dla gliwiczan poniedziałkowy mecz był
siódmym bez wygranej. ◘

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

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
13

24-9
20-11
26-15
17-16
22-18
21-20
14-10
15-17
15-11
22-18
12-13
15-20
12-20
18-22
14-18
14-21
13-24
12-23

32
26
25
25
23
23
22
20
19
18
18
17
17
14
12
12
11
6

WYNIKI MECZÓW 13. KOLEJKI PKP BP EKSTRAKLASY
Widzew Łódź – Miedź Legnica 1:0 (1:0)

Bramka: Bartłomiej Pawłowski (8).
Żółte kartki: Ernest Terpiłowski – Olaf Kobacki, Santiago Naveda, Hubert Matynia, Carlos Julio Martinez,
Angelo Henriquez. Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków).
Widzów 16 633.

Raków Częstochowa – Korona Kielce 1:0 (0:0)

Bramka: Ivi Lopez (63-karny).
Żółte kartki: Zoran Arsenic – Sasa Balic, Miłosz Trojak, Roberto Corral, Ronaldo Deaconu. Sędzia: Daniel
Stefański (Bydgoszcz). Widzów 5237.

Stal Mielec – Wisła Płock 1:1 (1:0)

Bramki: Piotr Wlazło (19-karny) – Damian Warchoł

(90+01-głową).
Żółte kartki: Bartosz Mrozek, Krystian Getinger – Anton Krywociuk, Mateusz Szwoch, Adam Chrzanowski.
Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 4412.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 1:1 (1:0)

Bramki: Filip Mladenovic (45) – Jakub Bartkowski

(52-głową).

Żółte kartki: Artur Jędrzejczyk, Maik Nawrocki – Wa-

han Biczachczjan, Leo Borges, Mateusz Łęgowski,
Rafał Kurzawa. Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów
21 784.

Warta Poznań – Górnik Zabrze 0:0

Cracovia Kraków – Lech Poznań 0:0

Żółte kartki: Karol Knap, David Jablonsky – Joel Pereira, Alan Czerwiński, Radosław Murawski, Afonso
Sousa. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).
Widzów 12 158.

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 0:3 (0:1)

Bramki: Flavio Paixao (19), Jarosław Kubicki (67),
Michał Nalepa (79).

Żółte kartki: Dimitris Stavropoulos, Michał Kopczyń-

Żółte kartki: Jarosław Jach, Tomasz Pieńko, Filip Ko-

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 2:2 (1:1)

Piast Gliwice – Radomiak Radom 1:2 (1:1)

ski – Aleksander Paluszek, Norbert Wojtuszek. Sędzia:
Wojciech Myć (Lublin). Widzów 1638.

Bramki: Petr Schwarz (45+2), Piotr Samiec-Talar (58)

– Marc Gual (24), Jakub Lewicki (66).
Żółte kartki: Petr Schwarz – Nene, Mateusz Kowalski,
Bogdan Tiru. Czerwona kartka: Nene (85). Sędzia:
Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 7870.

caba – David Stec. Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce).
Widzów 3280.

Bramki: Michael Ameyaw (36) – Luis Machado (32),
Roberto Alves (72).
Żółte kartki: Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz
(obaj Piast). Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork).
Widzów 2721.
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Pierwsza porażka "Królewskich" w sezonie • Pożegnanie "Starej Damy" • Gol Milika

W SAMO OKIENKO

Festiwal strzelecki

▸ Robert Lewandowski zajmuje
obecnie siódme miejsce wśród
najlepiej zarabiających piłkarzy
na świecie - wynika z corocznego rankingu magazynu "Forbes".
Po raz pierwszy listę otwiera Francuz Kylian Mbappe. Według szacunków "Forbesa", 23-letni Mbappe
zarobi 128 mln dolarów (110 mln
na boisku plus 18 mln poza boiskiem) w sezonie 2022/23 przed
odliczeniem opłat dla swoich agentów, co jest rekordem rocznych
rankingów magazynu. Francuz wyprzedza swojego kolegę klubowego
z Paris Saint-Germain Argentyńczyka Lionela Messiego - 120 mln (65
mln plus 55 mln) oraz Portugalczyka
Cristiano Ronaldo z Manchesteru
United - 100 mln (40 mln plus 60
mln). Czwarte miejsce zajmuje kolejny piłkarz PSG, Brazylijczyk Neymar
- 87 mln, piąte Egipcjanin Mohamed
Salah z Liverpoolu - 53 mln, a szóste
Norweg Erling Haaland z Manchesteru City - 39 mln. Siódmy jest Lewandowski z zarobkami szacowanymi na 35 mln dolarów (27 mln plus
8 mln). W pierwszej dziesiątce "Forbesa" nie ma zdobywcy Złotej Piłki
Francuza Karima Benzemy z Realu
Madryt.

ARKADIUSZ MILIK ZDOBYŁ BRAMKĘ DLA JUVENTUSU TURYN, ALE JEGO ZESPÓŁ
– RÓWNIEŻ Z BRAMKARZEM WOJCIECHEM SZCZĘSNYM – PRZEGRAŁ W LIZBONIE Z BENFICĄ 3:4
I STRACIŁ SZANSĘ NA AWANS DO 1/8 FINAŁU PIŁKARSKIEJ LIGI MISTRZÓW.
PIERWSZEJ PORAŻKI W TYM SEZONIE DOZNAŁ REAL MADRYT.

W

sobie Manchester City, a po bezbramkowym remisie u siebie
z mistrzem Anglii dołączyła
do niego Borussia Dortmund.
W drugiej połowie rzutu karnego
nie wykorzystał algierski pomocnik gości Riyad Mahrez.
Niepokonani "The Citizens"
mają 11 punktów i są już pewni
pierwszego miejsca w grupie.
BVB ma osiem. Trzecie miejsce
zajmuje Sevilla – i pozostanie
na nim niezależnie od rozstrzygnięć w ostatniej kolejce. We wtorek Andaluzyjczycy pokonali
u siebie FC Kopenhaga 3:0. Duński zespół, w którego barwach
wystąpił Kamil Grabara, jako
jedyny po pięciu kolejkach nie
ma na koncie ani jednej strzelonej bramki, choć zdobył dwa
punkty.
W grupie E awans zapewniła
sobie Chelsea Londyn, która pokonała na wyjeździe FC Salzburg
2:1. Z ławki rezerwowych gospodarzy mecz oglądał obrońca Kamil Piątkowski.
"The Blues" mają 10 punktów
i o trzy wyprzedzają AC Milan.
Mistrz Włoch wygrał w Zagrzebiu z Dinamem 4:0 w spotkaniu
prowadzonym przez polski zespół sędziowski, na czele z arbitrem głównym Szymonem Marciniakiem. Salzburg ma sześć,
a Dinamo – cztery punkty.
W ostatniej kolejce, która zostanie rozegrana w przyszłym tygodniu, bezpośrednio o awans
do 1/8 finału powalczą AC Milan
i Salzburg. Dinamo nie zajmie
wyższego miejsca niż trzecie.
W grupie F pierwszej porażki w tym sezonie – i to licząc
wszystkie rozgrywki – doznał
Real Madryt. Broniący trofeum
"Królewscy" już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, ale we wtorek musieli uznać
w Niemczech wyższość RB Lipsk,
z którym przegrali 2:3.
Real ma 10 punktów, RB Lipsk
– dziewięć. Wicelider nie jest

jednak jeszcze pewny awansu,
ponieważ w przyszłym tygodniu walczyć będzie w Warszawie z Szachtarem Donieck.
Ewentualna wygrana mającego
sześć "oczek" ukraińskiego klubu – w dowolnych rozmiarach –
da mu miejsce w 1/8 finału.
W środę zaprezentuje się m.in.
Barcelona, której piłkarzem jest
Robert Lewandowski. "Duma Katalonii" podejmie u siebie pewny
już awansu Bayern Monachium.
Gospodarze muszą zdobyć więcej punktów niż Inter Mediolan
w starciu u siebie z Viktorią Pilzno, aby utrzymać się w walce
o drugie miejsce w grupie C.
Tego dnia wystąpi również Napoli Piotra Zielińskiego. Lider
włoskiej ekstraklasy, który podejmie Rangers FC, również
ma już wywalczoną przepustkę
do fazy pucharowej Champions
League. ◘

▸ Redakcja "France Football" opublikowała oficjalne wyniki głosowania Złotej Piłki. Zwycięzca, francuski supersnajper Realu Madryt
Karim Benzema zgromadził 549
punktów, wyprzedzając drugiego
Senegalczyka Sadio Mane (Liverpool, a obecnie Bayern) aż o 356 pkt.
Miejsce na podium uzupełnił Kevin de Bruyne z Manchesteru City
z dorobkiem 175 punktów. Spadek
o dwie lokaty, względem poprzedniego roku, zaliczył Robert Lewandowski, który stracił do Belga zaledwie pięć punktów i wyprzedził
o 54 pkt napastnika Liverpoolu Mohameda Salaha. Pierwszą dziesiątkę
zamknął Erling Haaland (oceniany
za grę w Borussii Dortmund, obecnie
Manchester City). Bramkostrzelny
napastnik uzyskał w wyniku głosowania 18 punktów.

LIGA MISTRZÓW 2022/23
Wyniki wtorkowych meczów 5. kolejki:
GRUPA E
FC Salzburg – Chelsea Londyn 1:2 (0:1)
Dinamo Zagrzeb – AC Milan 0:4 (0:1)
1. Chelsea Londyn
5 8-3 10 - awans
2. AC Milan
5 8-7 7
3. FC Salzburg
5 5-5 6
4. Dinamo Zagrzeb
5 3-9 4
GRUPA F
Celtic Glasgow – Szachtar Donieck 1:1 (1:0)
RB Lipsk – Real Madryt 3:2 (2:1)
1. Real Madryt
5 10-5 10 - awans
2. RB Lipsk
5 9-9 9
3. Szachtar Donieck 5 8-6 6
4. Celtic Glasgow
5 3-10 2
GRUPA G
Sevilla – FC Kopenhaga 3:0 (0:0)
Borussia Dortmund – Manchester City 0:0
1. Manchester City
5 11-1 11 - awans
2. Borussia Dortmund 5 9-4 8 - awans
3. Sevilla
5 5-9 5
4. FC Kopenhaga
5 0-11 2
GRUPA H
Benfica Lizbona – Juventus Turyn 4:3 (3:1)
Paris Saint-Germain – Maccabi Hajfa 7:2 (4:1)
1. Paris Saint-Germain 5 14-6 11 - awans
2. Benfica Lizbona
5 10-6 11 - awans
3. Juventus Turyn
5 8-11 3
4. Maccabi Hajfa
5 6-15 3

▸ Arsenal Londyn wygrał u siebie
z PSV Eindhoven 1:0 w zaległym
meczu 2. kolejki grupy A Ligi Europy. Spotkania nie rozegrano w pierwotnym terminie ze względu na żałobę po śmierci królowej Elżbiety
II. "Kanonierzy" prowadzą w tabeli
po czterech kolejkach z kompletem
punktów, a PSV zajmuje drugie miejsce z pięcioma straty. Trzeci jest norweski Bodoe/Glimt - 4, a ostatni FC
Zurich z zerowym dorobkiem.

FOTO: EPA/TIAGO PETINGA

ydawało
się,
że Benfica ma pełną kontrolę nad
przebiegiem spotkania grupy H, kiedy prowadziła 4:1 do 77. minuty. Bramki
zdobyli Antonio Silva (17.), Joao
Mario (28. z karnego) i Rafa
Silva (35. i 50.), a w międzyczasie po nieco przypadkowej akcji
na chwilę do wyrównania doprowadził Moise Kean (21.).
Jednak trener gości Massimiliano Allegri dokonał kilku zmian
– m.in. wprowadził Milika na boisko od początku drugiej połowy – i "Stara Dama" zaczęła grać
znacznie bardziej dynamicznie.
W 77. minucie na listę strzelców
wpisał się Milik, trafiając do siatki po raz drugi w tym sezonie
Champions League, a niecałe
120 sekund później stratę jeszcze
bardziej zmniejszył Amerykanin
Weston McKennie. Pomimo wielu szans obu stron w końcówce
wynik nie uległ już zmianie.
W drugim spotkaniu tej grupy
Paris Saint-Germain wygrało
w stolicy Francji gładko z Maccabi Hajfa 7:2. Ponownie zabłysnął
tercet MNM: Argentyńczyk Lionel Messi oraz Kylian Mbappe
zdobyli po dwa gole i po dwie
asysty, a Brazylijczyk Neymar –
bramkę i asystę.
Messi ma już 129 goli w karierze w Lidze Mistrzów. Pod tym
względem lepszy w klasyfikacji
wszech czasów jest tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo – 140.
Trzeci Robert Lewandowski
ma 91 bramek.
W tabeli prowadzi PSG przed
Benficą. Oba zespoły mają po 11
punktów i są niepokonane. Juventus i Maccabi Hajfa mają
po trzy "oczka" i w przyszłym
tygodniu stoczą korespondencyjny pojedynek o trzecie miejsce,
które pozwoli wiosną wystąpić
w fazie pucharowej Ligi Europy.
W grupie G już wcześniej awans
do fazy pucharowej zapewnił

Rafa Silva (w środku) dwukrotnie znalazł sposób na pokonanie Wojciecha Szczęsnego w bramce

▸ Paris Saint-Germain pokonało
na wyjeździe Ajaccio 3:0 w 12. kolejce francuskiej Ligue 1 i umocniło
się na czele stawki. Kylian Mbappe
zaliczył dwa gole i asystę, a Lionel
Messi - bramkę i dwie asysty. W sobotę wyjazdowe zwycięstwa odniosły Olympique Lyon z Montpellier
2:1 i Lens z Olympique Marsylia 1:0.
W niedzielę Lille pokonało Monaco
4:3, Angers uległo Stade Rennais
1:2, Clermont Foot (cały mecz Mateusza Wieteski) przegrało ze Stade
Brestois 1:3, Stade de Reims wygrało
z Auxerre 2:1, Tuluza zremisowała
ze Strasburgiem (Karol Fila kontuzjowany) 2:2, Troyes (cały mecz
Mateusza Lisa) z Lorient 2:2, a Nicea
(Marcin Bułka na ławce rezerwowych) z Nantes 1:1. Liderem tabeli
jest PSG (32 pkt), które o 5 punktów
wyprzedza Lens i Lorient.
▸ Rafał Makowski zdobył bramkę,
a Kisvarda wygrała na wyjeździe
z Debreczynem 3:2 (1:1) w meczu
12. kolejki węgierskiej ekstraklasy. Polski pomocnik wpisał się na listę strzelców w 37. minucie. To jego
piąty ligowy gol w tym sezonie. Makowski - były zawodnik m.in. Legii
Warszawa, Radomiaka czy Śląska
Wrocław - rozegrał całe spotkanie.

▸ GKS Tychy przegrał z Puszczą
Niepołomice 2:3 (1:2) w meczu 15.
kolejki piłkarskiej 1. ligi. To dziewiąta ligowa wygrana podopiecznych
trenera Tomasza Tułacza w tym
sezonie. W innych niedzielnych
spotkaniach Resovia uległa Łódzkiemu Klubowi Sportowemu 0:3 (0:0),
a Zagłębie Sosnowiec zremisowało
z Górnikiem Łęczna 2:2 (1:1). Wcześniej Arka Gdynia pokonała Chojniczankę Chojnice 2:1 (1:1), Odra Opole
zremisowała z Ruchem Chorzów
1:1 (0:0), Wisła Kraków z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3:3 (0:1), a Sandecja Nowy Sącz Niepołomicach
z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza
1:1 (0:0). Kolejkę zakończyły poniedziałkowe mecze GKS Katowice
ze Stalą Rzeszów (0:0) i Skry Częstochowa z Chrobrym Głogów (1:2).
Puszcza (30 pkt) prowadzi w tabeli
z przewagą dwóch punktów nad
ŁKS-em oraz trzech nad Arką i Ruchem.
▸ Zagłębie Lubin, Cracovia i Warta
Poznań to zespoły ekstraklasy, które w ubiegłą środę odpadły w 1/16
finału Pucharu Polski po porażkach z drużynami z niższych klas.
Wyeliminowany został także mistrz
kraju Lech Poznań, który przegrał
ze Śląskiem Wrocław 1:3. Do następnej rundy w środę awansowały także: Lechia Gdańsk, Resovia, Motor
Lublin, Sandecja Nowy Sącz i Wisła
Kraków. Lechia pokonała na wyjeździe Radunię Stężyca 4:1, Resovia
wygrała z Cracovią 4:3, Motor pokonał po dogrywce Zagłębie Lubin
1:0, Sandecja zwyciężyła Wartę Poznań 2:1, a Wisła wygrała po rzutach
karnych z Puszczą Niepołomice 6:5.
Po 90 minutach i dogrywce był remis 2:2. Stawkę 1/8 finału uzupełniły
w czwartek zespoły Górnika Zabrze
(2:1 wyjeździe z GKS Katowice),
Radomiaka Radom (3:1 z Zawiszą
w Bydgoszczy) i drugoligowej Pogoni Siedlce (3:1 u siebie z Chrobrym
Głogów).
▸ W piątek rozlosowano pary 1/8
finału piłkarskiego Pucharu Polski.
Najciekawiej zapowiada się spotkanie w Szczecinie, gdzie miejscowa
Pogoń zmierzy się z broniącym
trofeum Rakowem Częstochowa.
Do starcia dwóch drużyn z ekstraklasy dojdzie jeszcze w parze Lechia
Gdańsk - Legia Warszawa. Najwięcej
szczęścia w losowaniu miał Radomiak Radom, którego los skojarzył
z występującą na czwartym poziomie rozgrywkowym Lechią Zielona
Góra. Pozostałe pary 1/8 finału: Pogoń Siedlce - Resovia, Górnik Łęczna - Piast Gliwice, KKS 1925 Kalisz
- Górnik Zabrze, Motor Lublin - Wisła
Kraków, Sandecja Nowy Sącz - Śląsk
Wrocław. Mecze tej fazy odbędą się
w dniach 8-10 listopada.
▸ Adam Nocoń został trenerem
piłkarzy pierwszoligowej Odry
Opole. Zastąpił na tym stanowisku
Piotra Plewnię, który został zwolniony w poniedziałek. 51-letni szkoleniowiec pracował wcześniej m.in.
w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Olimpii Elbląg czy Chojniczance Chojnice. Do Odry trafił z Górnika Zabrze,
w którym prowadził drużynę juniorów.
▸ Reprezentacja Arabii Saudyjskiej
pokonała Macedonię Północną 1:0
(0:0) w rozegranym w Abu Zabi
meczu towarzyskim. Zwycięską
bramkę w 87. minucie zdobył Saleh
Al-Shehri. Drużyna francuskiego
selekcjonera Herve'a Renarda przerwała serię czterech meczów bez
strzelonego gola. Wcześniej przegrała po 0:1 z Kolumbią i Wenezuelą
oraz zremisowała bezbramkowo
z Ekwadorem i Stanami Zjednoczonymi. Na MŚ w Katarze Saudyjczycy
będą rywalizować w grupie C - z Argentyńczykami, Polakami i Meksykanami.
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Michniewicz: chcemy Barbórkę i Mikołajki spędzić w Katarze • Szeroka kadra na mundial

W SKRÓCIE

Miejsc jest tylko 26
TRENER CZESŁAW MICHNIEWICZ OGŁOSIŁ NAZWISKA 47 REPREZENTANTÓW POLSKI POWOŁANYCH DO SZEROKIEJ
KADRY NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W KATARZE. OSTATECZNA, ZŁOŻONA Z 26 PIŁKARZY,
ZOSTANIE ZAPREZENTOWANA 10 LISTOPADA.

O

Ogólnie w szerokiej kadrze Biało-Czerwonych nie ma większych zaskoczeń. Nieco zdziwienia wzbudziła może tylko
obecność obrońców Legii Warszawa Artura Jędrzejczyka i Maika
Nawrockiego, a także pomocnika
Piasta Gliwice Patryka Dziczka.
"Z całą trójką miałem w przeszłości bezpośredni kontakt. Z Patrykiem pracowałem w reprezentacji
młodzieżowej, a z Arturem i Maikiem w Legii. Dwaj ostatni dostaliby swoje szanse wcześniej, gdy
nie kontuzje. Artur był bliski powołania na wrześniowe zgrupowanie, ale miał delikatny problem,
musiał przejść zabieg. Uznaliśmy,
że lepiej będzie, jeśli wtedy się
wyleczy i ewentualnie będzie brany pod uwagę już pod kątem mistrzostw" – przyznał selekcjoner.
"Znam ich doskonale. Dzisiaj
nie mogę przesądzić, czy polecą na mundial. Ale uważam,
że ci dwaj piłkarze Legii jak najbardziej zasługują, żeby być
wśród powołanych teraz zawodników. Z Patrykiem jest zupełnie
inna sytuacja. Wiele przeszedł
w ostatnim czasie, lecz widzę
w nim ogromną determinację
i potencjał. Nawet jeśli nie poleci
do Kataru, choć niczego nie przesądzam, to jest to piłkarz, który
potrzebuje pozytywnego impulsu.
On jest przyszłością reprezentacji.
Gra na pozycji Grześka Krychowiaka. Tutaj nie mamy zbyt wielu
wyborów" – dodał.
W gronie powołanych jest łącznie siedmiu piłkarzy z polskiej
ekstraklasy. Oprócz Jędrzejczyka,
Nawrockiego i Dziczka również:
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin),
Patryk Kun (Raków Częstochowa), Mateusz Łęgowski (Pogoń
Szczecin) i Michał Skóraś (Lech
Poznań).
Na szerokiej liście znalazło się
m.in. pięciu bramkarzy. To podstawowy golkiper drużyny Michniewicza – Wojciech Szczęsny, a także Bartłomiej Drągowski, Kamil
Grabara, Radosław Majecki i Łukasz Skorupski.

FOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT

głoszenie szerokiej kadry nastąpiło w Zakopanem podczas Europejskiego Kongresu Sportu
i Turystyki.
"Nie miałem problemu z ustaleniem tej kadry, nie było dylematów. Początkowo chcieliśmy powołać mniejszą liczbę, ale uznałem
wspólnie ze sztabem, że skoro
większość piłkarzy rozegra w ciągu trzech tygodni jeszcze siedem-osiem meczów, to bezpieczniej
i lepiej, żeby ta szeroka kadra
była liczniejsza. Chodzi o pole manewru. Bo tylko z tej listy możemy
powołać piłkarzy na mundial" –
uzasadnił Michniewicz.
"Gdybym miał dzisiaj wytypować
ostatecznie 26 graczy, też nie byłoby z tym problemu. W ciągu
trzech tygodni dużo może się jednak zmienić. To jest futbol. Ale jak
wspomniałem, na dzisiaj wiedziałbym, kto poleci do Kataru" – dodał.

browskiego czy Rafała Wolskiego,
ale ostatecznie nie znaleźli się
w szerokiej kadrze. Między innymi dlatego, że nie było czasu, aby
sprawdzić ich w meczach. Spośród tych 47 piłkarzy jest praktycznie tylko jeden zawodnik,
z którym wcześniej nie pracowałem. To Kacper Kozłowski" – przyznał selekcjoner.
Kilku zawodników musiało pożegnać się z marzeniami o Katarze z powodu kontuzji. Wśród
nich najważniejszą postacią jest
Jakub Moder z Brighton. 23-latek
wydawał się pewnym ogniwem
pierwszego składu, jednak z powodu kontuzji więzadeł, której
nabawił się jeszcze w kwietniu,
pomocnik "Mew" nie zdąży wrócić do gry przed mistrzostwami
świata.
W podobnej sytuacji jest Przemysław Płacheta, który zaliczył
solidny start sezonu Championship w barwach Birmingham, lecz
z powodu urazu z końcówki sierpnia wypadł z gry na dłużej. Bartosz Salamon z Lecha Poznań złapał kontuzję w marcowym meczu
reprezentacji ze Szkocją. Początkowo wydawało się, że obrońca
wyleczy się w ciągu kilku tygodni,
jednak 31-latek wciąż nie wrócił
do treningów.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz
podczas ogłoszenia szerokiej kadry na MŚ w Katarze
"Możemy z tej piątki na mundial wybrać trzech lub czterech.
FIFA pozwala nawet na czterech,
ale konkretną decyzję podejmiemy później" – zaznaczył Michniewicz.
Wprawdzie selekcjoner ma już
w głowie ostateczną listę piłkarzy
na mundial, ale – jak przyznał –
czekają go bardzo trudne decyzje.
"Wczoraj miałem przyjemność gościć u pana Antoniego Piechniczka i pytałem go, jak on przeprowadzał selekcję, gdy prowadził
reprezentację. Jak komunikował
się z zawodnikami. Planuję skontaktować się z każdym z 47 piłkarzy powołanych do szerokiej
kadry. I powiem każdemu z nich,
żeby starał się, walczył o miejsce
na mundial" – zapowiedział Michniewicz.
"Miejsc jest tylko 26. Wielu piłkarzy będzie zawiedzionych.
Ale wszyscy są tego świadomi,
że muszą się starać i robić wszystko, aby wskoczyć w ostatniej chwili do samolotu do Kataru" – dodał.
Na razie nie ustalił jeszcze
dokładnie, ilu ostatecznie będzie piłkarzy na daną pozycję.
"Wszystko zależy od tego, kto będzie grał, w jakiej formie i na kogo
będziemy mogli liczyć tuż przed
mundialem. Ogłosimy kadrę 10
listopada, to jest czwartek, bo jesz-

cze we wtorek i środę są mecze
ligowe. A wiemy, jak bywa z kontuzjami w futbolu. Dlatego tak odwlekamy ten ostateczny termin,
choć piłkarze na pewno będą
wiedzieć wcześniej, kto może szykować się na wyjazd" – podkreślił
Michniewicz.
Zdradził również, że brał jeszcze
pod uwagę innych zawodników,
m.in. z polskiej ligi.
"Szanuję polską ekstraklasę, wiele
lat w niej pracowałem. Rozważałem z naszej ligi np. Damiana Dą-

14 listopada, czyli cztery dni
po ogłoszeniu 26-osobowej kadry, Biało-Czerwoni rozpoczną
w Warszawie zgrupowanie. 16
listopada zmierzą się w towarzyskim spotkaniu na PGE Narodowym z Chile, a następnego dnia
wylecą do Kataru. Bazą pobytową
Polski będzie Ezdan Palace Hotel
w Doszy.
"Nasz cel podstawowy na mundial? Chcemy Barbórkę i Mikołajki
spędzić w Katarze, co oznaczałoby, że wyjdziemy z grupy" – odpowiedział Michniewicz.
W mistrzostwach świata, które
rozpoczną się 20 listopada, a zakończą 18 grudnia, polscy piłkarze wystąpią w grupie C. Zagrają
kolejno: 22 listopada z Meksykiem,
cztery dni później z Arabią Saudyjską i 30 listopada z Argentyną. ◘

SZEROKA KADRA REPREZENTACJI POLSKI NA MUNDIAL W KATARZE
bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia, Włochy), Kamil Grabara (FC Kopenhaga, Dania), Radosław
Majecki (Cercle Brugge, Belgia), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus
Turyn, Włochy);
obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua, Włochy), Paweł
Bochniewicz (SC Heerenveen, Holandia), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Paweł Dawidowicz (Hellas
Werona, Włochy), Kamil Glik (Benevento, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Michał Helik
(Huddersfield Town, Anglia), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Jakub Kiwior (Spezia, Włochy), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin,
Niemcy), Arkadiusz Reca (Spezia, Włochy), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63, Francja).
pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham City, Anglia), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jacek Góralski (VfL Bochum, Niemcy), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil
Jóźwiak (Charlotte FC, USA), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf, Niemcy), Mateusz Klich (Leeds United, Anglia), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem, Holandia),
Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Arabia Saudyjska), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Karol Linetty (FC
Torino, Włochy), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria),
Michał Skóraś (Lech Poznań), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Fiorentina, Włochy);
napastnicy: Adam Buksa (RC Lens, Francja), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf, Niemcy), Robert
Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn, Włochy), Krzysztof Piątek (Salernitana, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA).

PIŁKA RĘCZNA
▸ Piłkarze ręczni niemieckiego SC
Magdeburg pokonali w saudyjskim
Dammam hiszpańską Barcę po dogrywce 41:39 (35:35, 21:17) i wygrali
15. edycję Super Globe, imprezy
uznawanej za klubowe mistrzostwa
świata. Piłkarze ręczni Łomży Industrii Kielce zajęli trzecie miejsce,
zwyciężając egipską drużynę Al
Ahly Handball 35:26 (16:13). Wcześniej polski zespół, po zajęciu pierwszego miejsca w grupie C, przegrał
w półfinale z Barceloną 28:39 (11:16).
Rywalizowało 12 drużyn.
Siatkówka
▸ Skra Bełchatów pokonała na wyjeździe
holenderskie
Dynamo
Apeldoorn 3:0 (25:16, 25:13, 25:19)
w pierwszym meczu I rundy siatkarskiego Pucharu CEV. Rewanż w środę w Bełchatowie.
▸ W poniedziałek zmarł Tomasz Wójtowicz, jeden z najwybitniejszych
polskich siatkarzy, mistrz świata
z Meksyku z 1974 roku oraz złoty medalista olimpijski z Montrealu z 1976.
Miał 69 lat. Od dłuższego czasu walczył z chorobą nowotworową. Wójtowicz był pierwszym Polakiem, który
w 2002 roku wprowadzony został
do panteonu siatkarskich sław, jakim
jest Volleyball Hall of Fame w Holyoke
w stanie Massachusetts.
KOSZYKÓWKA
▸ Koszykarze Anwilu Włocławek
przegrali z fińskim Karhu Basket
88:89 (21:24, 22:22, 30:25, 15:18) w 2.
kolejce Pucharu Europy FIBA. Anwil
zajmuje 2. miejsce w grupie G.
▸ Koszykarze Śląska Wrocław ulegli
na wyjeździe Veolii Towers Hamburg
83:87 (19:21, 14:31, 28:11, 22:24) w trzeciej kolejce spotkań grupy B Pucharu
Europy. Mistrzowie Polski pozostają
bez zwycięstwa w tych rozgrywkach.
▸ Rosyjski sąd odrzucił we wtorek
apelację amerykańskiej koszykarki
Brittney Griner, która w sierpniu
została skazana na 9 lat więzienia
za posiadanie oraz przemyt narkotyków.
HOKEJ NA LODZIE
▸ Hokeiści GKS Katowice zdobyli Superpuchar Polski. Mistrzowie kraju
pokonali w Katowicach w meczu
o to trofeum triumfatora rozgrywek
o Puchar Polski Cracovię 7:1.
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
▸ Ekaterina Kurakova zajęła piąte
miejsce w konkurencji solistek w zawodach Skate America, które odbyły się w amerykańskim Norwood. Kurakova uzyskała łącznie 178,68 pkt.
Triumfowała brązowa medalistka
olimpijska Japonka Kaori Sakamoto
- 217,61. Kolejne miejsca zajęły Amerykanki - Isabeau Levito (206,66) i Amber Glenn (197,61). 20-letnia Kurakowa, która urodziła się w Moskwie,
a Polskę reprezentuje od 2019 roku,
uzyskała łącznie 178,68 pkt. W pozostałych konkurencjach najlepsi okazali się reprezentanci Stanów Zjednoczonych. W gronie solistów wygrał
Ilia Malinin. W parach sportowych
- Alexa Knierim i Brandon Frazier,
a w parach tanecznych - Madison
Chock i Evan Bates. Zawody w Norwood w stanie Massachusetts zainaugurowały cykl Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2022/23.
NARCIARSTWO
▸ Zdobywca Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie Marco Odermatt
wygrał slalom gigant podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie
alpejskim w austriackim Soelden.
Szwajcar pokonał Słoweńca Zana
Kranjca (+0,76 s) oraz Norwega Henrika Kristoffersena (+0,97 s). Były
to pierwsze zawody alpejskiego PŚ.
Dzień wcześniej odwołano inauguracyjny gigant kobiet.
▸ Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) przedłużyła wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców z wszelkich zawodów pod jej
egidą do końca sezonu 2022/23.

STRONY SPORTOWE REDAGUJE JERZY GIERUSZCZAK
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1. uChoose Rewards® jest programem lojalnościowym dostępnym dla posiadaczy kart debetowych VISA® PSFCU. Promocja dotyczy poleconych nowych kont w PSFCU otwartych w okresie promocyjnym od 1/10/2022
do 31/10/2022. Osoba polecona musi okazać promocyjny kupon przy otwieraniu nowego konta, zostać członkiem organizacji sponsorującej i dokonać pierwszej wpłaty w wysokości $10.00 na konto oszczędnościowe.
Aby otrzymać punkty, Nowy Członek PSFCU musi również zakwalifikować się do otwarcia konta czekowego, karty debetowej i zarejestrować się w programie uChoose Rewards® na stronie www.uchooserewards.com.
Ograniczenia: promocja nie dotyczy kont pracowników PSFCU. Członkowie niepełnoletni nie mogą wypełniać kuponów rekomendacyjnych. Konto czekowe i karta debetowa podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Szczegóły
programu znajdują się w regulaminie Programu uChoose Rewards®. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Program uChoose Rewards® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fiserv, Inc. 2. Promocja jest ważna w okresie od 1 października do 31 października 2022 r. Promocja dotyczy pożyczek na domy 1-4 rodzinne. Pożyczkobiorca musi spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty kredytu. Kredyty z wkładem własnym
poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI). Oferta tylko dla Członków PSFCU. Kredyty nie są oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848)
www.NaszaUnia.com
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