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ZDROWIE
Choroby wzroku bywają dokuczliwe 
w każdym wieku. Wyjaśniamy, jak mogą 
sobie z nimi radzić seniorzy i seniorki, 
bo nikt nie jest „za stary na leczenie oczu”.

Wiadomość dla pobierających emerytury 
Social Security i korzystających z Medica-
re: świadczenia wzrosną o 146 dol., a skład-
ka ubezpieczenia zniży się o 5,20 dol.

Postęp technologiczny jest szybki, a biolo-
gia i psychika ludzi zmieniają się powoli 
– mówi dr hab. Aleksandra Szymków-Su-
dziarska z Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Najwyżej rozstawiona Iga Świątek wygra-
ła z Darią Kasatkiną (8.) 6:2, 6:3 w swoim 
pierwszym meczu grupowym w turnieju 
WTA Finals w Fort Worth.
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Wydawałoby się, że imigran-
ci nie mają zbyt wiele do po-
wiedzenia w życiu politycz-
nym. Są przecież w pewnym 
sensie gośćmi w kraju, który 
ich przyjął. W społecznej 
percepcji są raczej klienta-
mi niż uczestnikami życia 
politycznego. Dane demo-
graficzne wskazują jednak 
na coś zupełnie innego. W te-
gorocznych amerykańskich 
wyborach ok. 23 mln osób 
urodzonych poza USA bę-
dzie miało prawa wyborcze. 
To prawie 10 proc. uprawnio-
nych do głosowania, których 
liczbę szacuje się na 240 mln. 
Imigranci stanowią realną 
siłę, mogącą w wielu stanach, 
powiatach i miastach pełnić 
rolę przysłowiowego języcz-
ka u wagi, zwłaszcza przy 
bardzo zaciętych wyścigach 
wyborczych. A tych ostat-
nich w Ameryce nie brakuje. 
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Na zabawę hubertowską w audyto-
rium św. Macieja na Ridgewood 
przybyli członkowie klubu i sym-

patycy myślistwa. Jej atrakcyjność podniosło 
zachowanie zwyczajów i tradycji związanych 
z polskim łowiectwem. Członkowie klubu 
stawili się w odświętnych mundurach, sala 
była pełna symboli i trofeów myśliwskich, 
a w wystroju dominował kolor zielony i gałąz-
ki iglastych drzew. Była też tzw. ścianka foto-
graficzna, imitująca knieję, by jeszcze bardziej 
podkreślić charakter hubertowskiej zabawy. 
Nie brakowało myśliwskiej strawy i nalewek. 
Goście mogli spróbować rosołu z bażanta 
z pysznymi pasztecikami. Były też różne mię-
sa, kiełbasy i szynki z dziczyzny. Wszyscy 
świetnie się bawili, wspominali dotychczaso-
we wyprawy i planowali nowe wyjazdy na po-
lowania. 

Prezes Michał Matejkowski stwierdził, że my-
śliwi z Maspeth na pewno zaliczą zabawę 
do bardzo udanych. "To było duże wyzwanie 
dla naszego klubu, ale myślę, że warto było się 
go podjąć. Dla nas bardzo ważne jest również 
to, że dzięki tej imprezie otrzymaliśmy pew-
ne wsparcie finansowe, które wykorzystamy 
na pokrycie kosztów związanych z naszą dzia-
łalnością" – podkreślił. 
Saint Hubert Hunting and Fishing Club 
z Maspeth posiada obecnie 22 aktywnych 
członków. "Nasz klub ma charakter zamknięty 
i może liczyć maksymalnie 30 myśliwych. Żeby 
do nas dołączyć, należy zaliczyć rok stażu, póź-
niej trzeba zostać zaakceptowanym przez Wal-
ne Zgromadzenie i złożyć ślubowanie" – wy-
jaśnił prezes Matejkowski. Na zdjęciu: poczet 
sztandarowy klubu myśliwych z Maspeth.

STRONY 10-11

ZABAWA HUBERTOWSKA 
na Ridgewood

Około 150 osób bawiło się na balu Saint Hubert Hunting and Fishing Club z Maspeth. 
Tym samym polonijni myśliwi powrócili do dorocznej tradycji przerwanej na dwa 
lata przez ograniczenia pandemiczne. 
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ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY
KONSULATÓW W USA
Od 13 listopada 2022 wchodzą w życie nowe, prostsze 
formalności związane z wnioskowaniem o polski pasz-
port. "Usprawniamy funkcjonowaniu rejestrów central-
nych” – wyjaśnia pełnomocnik rządu ds. cyberbezpie-
czeństwa Janusz Cieszyński. Jeżeli wypełniając wniosek 
podamy numer komórki czy adres elektroniczny, zosta-
niemy powiadomieni SMS-em lub emailowo, że pasz-
port jest gotowy do odbioru. W związku z wdrażaniem 
nowego systemu organy paszportowe w kraju i za grani-
cą od 8 do 13 listopada nie będą przyjmować wniosków 
o paszporty ani wydawać dokumentów paszportowych.

 Więcej inf.: www.gov.pl.
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AGATA STOPA 
O PRADZIEJACH POLSKI
Agata Stopa – nauczycielka i dyrektorka Pol-
skiej Szkoły Sobotniej im. Fryderyka Chopi-
na w Allamuchy, NJ – napisała swoją drugą 
książkę. Pierwszą pt. „Świętosława, królowa 
wikingów” wydała w 2016 r., a teraz czytel-
nicy dostali do rąk drugą pt. „Ojciec Mieszka. 
Tajemnica rodu”. Ta opowieść z zarania pol-
skich dziejów, o intrygach, miłości, szalonych 
eskapadach i dozgonnej przyjaźni, osnuta 
jest na tle historii Europy I połowy X w. Spo-
tkanie, na którym Agata Stopa ją zaprezento-
wała, odbyło się w ramach Przytuliska Lite-
rackiego w Wallington, NJ.

z Polonią amerykańską50 lat



2 43/2022 SOBOTA 5 LISTOPADA – PIĄTEK 11 LISTOPADA 2022

KALENDARIUM

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, 
PUBLISHER

EDITORS / REPORTERS
Jolanta Wysocka: Editor in Chief 

Wojciech Maślanka: Editor 
Anna Arciszewska: Editor 
Janusz M. Szlechta: Editor 

Elżbieta Popławska: Correspondent Long Island, NY 
Jerzy Gieruszczak: Sports Editor 

Justyna Chodnicki: Office Manager 

ADVERTISING & MARKETING
advertising@dziennik.com

Joanna Macioszek
jm@dziennik.com

tel. (732) 943-0220

MAIN OFFICE 
Editorial, Advertising & Business Offices 

10 Schindler Road, Clark, NJ 07066
Business hours: Mon. – Fr. 9 am – 2 pm 

Tel.: (212) 594-2266

Justyna Chodnicki 
Tel. (732) 943-0223 

jc@dziennik.com

www.dziennik.com

© 2016, Outwater Media Group, LLC 
Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices.  

POST MASTER: Send address changes to: „Nowy Dziennik” 
10 Schindler Road, Clark, NJ 07066

Rafał Łuczak: Graphic Designer

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION:
Tel.  (732) 943-0223 

E-mail: prenumerata@dziennik.com

PRENUMERATA WERSJI PAPIEROWEJ (USA)
ROCZNA (52 wydania):    $95
1/2 ROKU (26 wydań):    $60
KWARTALNA (13 wydań):           $50

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

Nowy Dziennik 
USPS: 399-260 , ISSN: 1064-8402

Published weekly by Outwater Media Group, LLC

Publikowane materiały nadesłae nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń.

Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden.  
We are not re sponsible for opinions expressed in paid advertisements.

www.dziennik.com

POLISH WEEKLY

POLISH WEEKLY

facebook.com/nowydziennik

https://www.instagram.com/dziennikcom/

Dominik, Sławomir
309 dzień roku

SKORPION

WITHOUT 
FAIL

NIEZAWODNIE

IDIOM DNIA

SOBOTA

LISTOPAD
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1912 
– WOODROW WILSON 

ZOSTAŁ 
PREZYDENTEM USA

▸ 19 C (66 F)

Anita, Leonard
310 dzień roku

SKORPION

CLOSE UP SHOP
ZWINĄĆ 
INTERES

IDIOM DNIA

NIEDZIELA

LISTOPAD
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1922 
– UTWORZENIE 

OFICERSKIEJ SZKOŁY 
MARYNARKI WOJENNEJ RP

▸ 17 C (64 F)

Karina, Wincenty
311 dzień roku

SKORPION

DROP 
THE BALL

COŚ SPARTACZYĆ

IDIOM DNIA

PONIEDZIAŁEK

LISTOPAD

7

1972 
– RICHARD NIXON 

ZOSTAŁ 
PREZYDENTEM USA

▸ 17 C (64 F)

Paweł, Marcin
312 dzień roku

SKORPION

CUT TO THE CHASE
PRZEJŚĆ 

DO RZECZY

IDIOM DNIA

WTOREK

 LISTOPAD
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1632 
– WŁADYSŁAW IV 

WAZA ZOSTAŁ 
KRÓLEM POLSKI

▸ 15 C (60 F)

Elżbieta, Teodor
313 dzień roku

SKORPION

CORNER THE MARKET
WYKOSIĆ 

KONKURENCJĘ

IDIOM DNIA

ŚRODA

 LISTOPAD
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1967
– NASA 

WYSTRZELIŁA 
RAKIETĘ APOLLO 4

▸ 15 C (60 F)

Cezary, Hubert
314 dzień roku

SKORPION

FIT THE BILL
SPEŁNIAĆ 

OCZEKIWANIA

IDIOM DNIA

CZWARTEK
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1932 
– UTWORZONO ARCHI-

WUM PAŃSTWOWE 
W KATOWICACH

▸ 14 C (57 F)

Helena, Karol
315 dzień roku

SKORPION

GO FOR BROKE
POSTAWIĆ WSZYSTKO 

NA JEDNĄ KARTĘ

IDIOM DNIA

PIĄTEK

 LISTOPAD
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1937 
– PIERWSZE 

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI W RP

▸ 13 C (56 F)

AMERYKAŃSKI DZIEŃ WETERANÓW
JEDENASTEGO LISTOPADA, W ROCZNICĘ ZAWARCIA ROZEJMU KOŃCZĄCEGO I WOJNĘ ŚWIATOWĄ – W TEN SAM DZIEŃ CO ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W POLSCE 

I DZIEŃ PAMIĘCI W INNYCH KRAJACH – OBCHODZONY JEST W STANACH ZJEDNOCZONYCH DZIEŃ WETERANÓW (VETERANS DAY).

Ma on na celu 
u honorowa -
nie tych, któ-

rzy służą w siłach zbroj-
nych USA. Mimo że święto 
poświęcone jest pamięci 
wszystkich weteranów, ży-
wych i zmarłych, jego ce-
lem jest uczczenie głównie 
żyjących żołnierzy i wyra-
żenie podziękowania za ich 
służbę krajowi. Pamięć 
zmarłych żołnierzy czci się 
w Memorial Day, obchodzo-
ny w maju.
Święto 11 listopada zostało 
ustanowione w 1919 roku 
przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Woodrowa 
Wilsona pod nazwą Ar-
mistice Day (Dzień Rozej-
mu), aby uczcić rocznicę 
zakończenia I wojny świa-
towej. Prezydent Dwight 
Eisenhower ustanowił ten 
dzień świętem narodowym, 
pod nazwą Dzień Wetera-
nów, proklamacją z 1 czerw-
ca 1954 roku.
Tradycyjnie co roku pań-
stwowe obchody święta 
mają miejsce na Narodo-
wym Cmentarzu w Arling-
ton pod Waszyngtonem, 
a biorą w nich udział pre-
zydent lub wiceprezydent 
USA, przedstawiciele władz, 
służb wojskowych, politycy. 
Uroczystości rozpoczyna 
koncert w Amfiteatrze Pa-
mięci, a następnie składane 
są wieńce na Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Pomnik 

został zbudowany w 1921 
roku i jest symbolem hołdu 
dla żołnierzy amerykań-
skich poległych podczas 
wojen prowadzonych przez 
ten kraj. 
Wieńce pod wojskowy-
mi pomnikami składa się 
w tym dniu we wszystkich 
stanach, odbywają się licz-
ne imprezy okolicznościo-
we, organizowane są też 
parady. Największą zoba-
czyć można Nowym Jorku 
na Piątej Alei na Manhatta-
nie, a bierze w niej udział 
ponad 500 tysięcy uczest-
ników.
New York City Veterans Day 
Parade ma swoje korzenie 
w paradach i marszach 
organizowanych przez we-

teranów amerykańskiej 
wojny o niepodległość i woj-
ny 1812 roku z okazji Dnia 
Ewakuacji (25 listopada 
1783 roku – kiedy Brytyj-
czycy opuścili Nowy Jork 
pod koniec rewolucji ame-
rykańskiej). W 1919 roku, 
po zakończeniu I wojny 
światowej, tłumy nowojor-
czyków powitały żołnierzy 
na Piątej Alei, inaugurując 
nową tradycję i punkt cen-
tralny dla uhonorowania 
bohaterów. Tradycja ta nie-
co przygasła pod koniec lat 
70. i 80. XX wieku, ale Zjed-
noczona Rada Weteranów 
podjęła działania, by ją 
przywrócić. Obecnie NYC 
Veterans Day Parade jest 
największym wydarzeniem 

z okazji Veterans Day w kra-
ju. Ponad 300 jednostek 
i dziesiątki tysięcy uczest-
ników marszu gromadzi 
się w pobliżu Madison 
Square Park, w tym wete-
rani, jednostki wojskowe, 
służby mundurowe, grupy 
obywatelskie i młodzieżo-
we czy zespoły marszowe, 
a całość jest transmitowana 
w telewizji. Parada przecho-
dzi przez serce Manhattanu, 
obok ikon Nowego Jorku, 
jak Empire State Building, 
Rockefeller Center i katedra 
św. Patryka.
Paradę poprzedza cere-
monia składania wieńców 
przez weteranów, urzęd-
ników, wojskowych przy 
pomniku Eternal Light Fla-

gstaff w Madison Square 
Park. Monument upamięt-
nia powrót do kraju człon-
ków sił zbrojnych Stanów 
Zjednoczonych, którzy wal-
czyli na I wojnie. 
Ważnym elementem Dnia 
Weteranów jest nagroda 
National Veterans Award. 
Jej celem jest honorowa-
nie wybitnych ludzi wno-
szących największy wkład 
w rozwój patriotycznych 
interesów weteranów i ich 
organizacji w całym kraju. 
Co roku nagroda jest przy-
znawana podczas National 
Veterans Award Dinner 
w Birmingham w stanie 
Alabama. To tam w 1945 
roku weteran II wojny świa-
towej Raymond Weeks za-
proponował, aby dzień za-
wieszenia broni honorował 
wszystkich weteranów, nie 
tylko tych, którzy zginęli 
podczas I wojny. Pierwszym, 
który otrzymał to wyróżnie-
nie, został kongresman Rees 
z Kansas – za pracę ustawo-
dawczą przy tworzeniu Ve-
terans Day.
Za koordynację i nadzoro-
wanie listopadowego wy-
darzenia odpowiada utwo-
rzony w 1954 roku Komitet 
Narodowy Dnia Weteranów. 
Zajmuje się on sprawami or-
ganizacyjnymi święta, a tak-
że ma na celu podnoszenie 
wśród młodych pokoleń 
zrozumienia prawdziwego 
znaczenia Dnia Wetera-

nów. Opracowuje więc mię-
dzy innymi przewodnik 
dla nauczycieli i przekazuje 
go do szkół w Stanach Zjed-
noczonych. 
Warto dodać, że kwiato-
wym symbolem weteranów 
jest czerwony mak. Widać 
go na cmentarzach, w wień-
cach przy pomnikach 
czy w dekoracjach plat-
form na paradach. Zawsze 
też, gdy weterani kwestują 
na amerykańskich ulicach, 
w zamian za datki oferują 
małe kwiatuszki maku.
W Dzień Weteranów za-
mknięte są urzędy federal-
ne, banki oraz większość 
urzędów stanowych i szkół. 
Otwarte są zazwyczaj skle-
py. Jeżeli 11 listopada przy-
pada w sobotę, obchody 
Dnia Weteranów są prze-
sunięte na poprzedzający 
ją piątek, a gdy 11 listopa-
da przypada w niedzie-
lę, obchody przesunięte 
są na następujący po niej 
poniedziałek. W tym roku 
Dzień Weteranów przypada 
w piątek, a więc świętujemy 
właśnie w ten dzień.
W związku z obchodami 
Dnia Weteranów wiele firm 
i restauracji w całym kraju 
oferuje wojskowym zniżki. 
Wystarczy tylko okazać do-
wód tożsamości, potwier-
dzający przynależność 
do służb mundurowych.
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Największa parada z okazji Dnia Weteranów odbywa w Nowym Jorku, na manhattańskiej 
Piątej Alei
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1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848)
www.NaszaUnia.com

OSZCZĘDZAJ 
BEZ STRAT, 
MIESZKAJ 
NA SWOIM!

Oferta dotyczy Lokat Terminowych otwartych w okresie promocyjnym od 15 października do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem, że saldo lokaty terminowej zostanie wyko-
rzystane przez kwalifikujących się Członków PSFCU do pokrycia wkładu własnego na zakup nieruchomości finansowanej przez kredyt hipoteczny uzyskany od Polsko-Sło-
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 

Lokata Terminowa: Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi 500,00 dolarów. Opłata za zerwanie lokaty terminowej zostanie zniesiona, jeśli środki zostaną przeznaczone 
na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości, która będzie finansowana kredytem hipotecznym w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, pod warunkiem, 
że Członek PSFCU zakwalifikuje się do otrzymania kredytu hipotecznego. W przeciwnym razie opłata za zerwanie lokaty terminowej będzie obowiązywać. Wysokość opłaty 
jest uzależniona od terminu lokaty i jest wyszczególniona w klauzuli Truth-In-Savings. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i oprocentowaniem lokat terminowych.

Kredyt hipoteczny: Członkowie PSFCU muszą kwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego. Wszystkie kredyty podlegają zatwierdzeniu i ocenie historii kredytowej. 
Oprocentowanie uzależnione jest od historii kredytowej wnioskodawcy i innych czynników. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego 
ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI).

PSFCU zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszystkie produkty i usługi przeznaczone są wyłącznie dla Członków 
PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Brak opłat za zerwanie Lokaty Terminowej założonej w okresie 
od 15 października do 31 grudnia 2022 r., gdy złożysz wniosek  
o pożyczkę hipoteczną w Naszej Unii i wykorzystasz te  
fundusze na pokrycie wkładu własnego.
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POLSKA

W poniedziałek, 31 października, 
Główny Urząd Statystyczny poin-
formował w swoim szybkim sza-

cunku, że inflacja w październiku wyniosła 
rok do roku 17,9 proc. W ujęciu miesięcz-
nym ceny wzrosły o 1,8 proc. "W najbliż-
szych miesiącach, nawet jeśli nieco niż-
sze będą ceny surowców energetycznych 
(choć trzeba być przygotowanym raczej 
na ich zmienność niż jakiś trend), nadal 
drożeć będzie żywność, a także inne towa-
ry i usługi, z których część dopiero teraz 
odzwierciedlać będzie to, co wydarzyło się 
w ostatnich miesiącach (droższe nawozy 
i uprawa, droższa energia, droższe paliwa 
itp.)" – stwierdziła cytowana w komunika-
cie Monika Kurtek. 
Zwróciła przy tym uwagę, że szczyt infla-
cji przewidywany jest na luty przyszłego 
roku, a od drugiego kwartału 2023 r. po-
winniśmy obserwować "bardzo delikatne" 
schodzenie wskaźnika w dół.
Zdaniem ekonomistki dane inflacyjne, 
a zwłaszcza coraz wyższe poziomy inflacji 
bazowej, przemawiają za kontynuacją pod-
wyżek stóp procentowych. „Na październi-
kowym posiedzeniu Rady Polityki Pienięż-
nej, po zapoznaniu się rady z najnowszymi 
prognozami NBP dotyczącymi inflacji i PKB, 
może zapaść decyzja o jeszcze jednej pod-
wyżce stóp, ale raczej w ograniczonej 

skali, tj. 25-50 pb.” – zapowiedziała Kurtek 
i dodał, że: "Na tym poziomie, jak wskazu-
ją wypowiedzi poszczególnych członków 
RPP, cykl podwyżek stóp prawdopodobnie 
zostanie zatrzymany na dłużej, ale nie zo-
stanie on definitywnie zakończony". 

ŁP (PAP)
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Nadal drożeć będzie żywność

Elektrownia jądrowa z blokami po 1300 MW w Cattenom we Francji 

WICEPREMIER JACEK SASIN: 

W poniedziałek w Seulu – 
w obecności wicepremiera 
Jacka Sasina oraz ministra 
handlu, przemysłu i energii 

Korei Płd. Lee Chang-Yanga – polskie spółki 
PGE i ZE PAK oraz koreański KHNP podpi-
sały list intencyjny w sprawie opracowania 
planu budowy w Pątnowie elektrowni jądro-
wej na podstawie technologii koreańskiej.
Strony listu intencyjnego zamierzają wspól-
nie opracować plan rozwoju elektrowni ją-
drowej, w szczególności wykonać wstępne 
analizy środowiskowe, opracować wstępny 
budżet dla etapów: przygotowań, budowy 
i eksploatacji, wraz z modelem finansowym 
projektu. Powstać ma też wariantowy har-
monogram projektu. Wstępny plan rozwoju 
ma być gotowy w 2022 r.
Wicepremier Sasin pytany, dlaczego Kore-
ańczycy będą budować w Polsce elektrow-
nię jądrową, wskazał, że tak zdecydowały 
firmy, które chcą ten projekt realizować. 
"To jest projekt biznesowy, choć bardzo 
wspierany przez polski rząd" – dodał.
Jak zaznaczył, KHMP to wielki południo-
wokoreański koncern państwowy, który 
jest partnerem doświadczonym i dużym, 
do tego dysponuje kapitałem, który zainwe-
stuje w budowę elektrowni i inne projekty.
Przypomniał, że ta inwestycja wzmocni Pol-
skę energetycznie, bo będzie budowana nie 
jedna, a dwie elektrownie jądrowe. Wyja-
śnił, że jedna będzie budowana w ramach 
rządowego programu jądrowego, w projek-
cie rządowym, druga w projekcie bizneso-
wym w ramach konsorcjum polsko-koreań-
skiego".
"Mam nadzieję, że proces budowy będzie 
szybki (...) zajmie to ok. 10. Przypomnę, 
że projekt rządowy zakłada, że pierwszy 
reaktor ruszy w roku 2033, tu mówimy o 10 
latach, więc mniej więcej w tym samym mo-
mencie będziemy mieli dwie elektrownie ją-
drowe" – zaznaczył Sasin. Dodał, że za 10-11 

lat będziemy mieli energii nie tylko więcej, 
ale będzie ona po prostu też tańsza dla go-
spodarki, dla przemysłu i dla gospodarstw 
domowych. Wskazał, że dziś ogromnym 
czynnikiem wpływającym na inflację jest 
cena energii i kryzys energetyczny, więc 
gdybyśmy mieli własne źródła taniej ener-
gii jądrowej, to prąd byłby tańszy. "Dzięki tej 
inwestycji zwiększy się konkurencyjność 
polskiej gospodarki" – podkreślił.
Szef resortu aktywów państwowych pytany, 
o ile to może być tańsza energia elektryczna 
zaznaczył, że za 10 lat trudno przewidzieć, 
ale jest ona tańsza, bo surowiec do wytwa-
rzania energii jądrowej jest tani. "Ponadto 
energia jądrowa będzie pozbawiona dodat-
kowych opłat za emisję gazów cieplarnia-
nych. My odchodzimy od energii emisyjnej 
i musimy ją czymś zastąpić" – stwierdził wi-
cepremier.
Jak poinformował resort aktywów pań-
stwowych, w przyszłej elektrowni jądrowej 
w Pątnowie ma być zastosowany koreański 
reaktor APR1400. To reaktor wodny ciśnie-
niowy (PWR) o 60-letnim okresie eksploata-
cji. Pierwszy blok – Shin-Kori 3 – rozpoczął 
działalność komercyjną w 2016 r. Obecnie 
Koreańczycy budują składającą się z czte-
rech reaktorów APR1400 elektrownię Ba-
rakah w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Niektóre bloki tej siłowni zostały już 
uruchomione.
Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki 
Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować 
nowoczesne, ale sprawdzone i duże re-
aktory typu PWR. Harmonogram zakłada 
budowę i oddanie do eksploatacji dwóch 
elektrowni jądrowych po trzy reaktory każ-
da. Start budowy pierwszego reaktora pla-
nowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie 
w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatnie-
go reaktora w drugiej elektrowni ma nastą-
pić w 2043 r.

LG (PAP)

„ZA OKOŁO 10 LAT BĘDZIEMY MIELI W POLSCE DWIE ELEKTROWNIE 
JĄDROWE – ZAPOWIEDZIAŁ W PONIEDZIAŁEK, 31 PAŹDZIERNIKA, 

WICEPREMIER JACEK SASIN. DODAŁ, ŻE ZA 10-11 LAT ENERGII BĘDZIE 
NIE TYLKO WIĘCEJ, ALE BĘDZIE ONA TAŃSZA.

Będą dwie elektrownie jądrowe
W POLSCE „W najbliższych miesiącach nadal drożeć będzie żywność, a także inne to-

wary i usługi” – oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika 
Kurtek w komentarzu do najnowszego szacunku GUS dotyczącego inflacji.

NADAL DROGIE  
towary i usługi
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AMERYKA

do poszczególnych osób docierać 
będzie w różnych terminach. Ad-
ministracja Social Security będzie 
dokonywać podwyższonych wy-
płat opierając na datach urodzenia 
odbiorców.

***
W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
ceny wzrosły o 8,2 proc. i wca-
le nie wykazują tendencji spad-
kowych. We wrześniu wzrosły 
0,4 proc. w ujęciu miesięcznym, 
po nieco niższym wzroście – 0,1 
proc. – w sierpniu.
Wysokie koszty utrzymania do-

mów, ceny benzyny, a przede 
wszystkim jedzenia pochłaniają 
dochody wszystkich Ameryka-
nów, najwięcej jednak dając się 
we znaki osobom utrzymującym 
się z niezbyt wysokich świadczeń 
rządowych.
Z jednej strony podwyżka świad-
czeń to dobra wiadomość w ob-
liczu pędzącej inflacji, z drugiej 
są obawy, że ich wzrost może nie 
być wystarczający, by ochronić 
amerykańskich seniorów czy ren-
cistów przed skutkami inflacji. 
“Ta podwyżka to nie powód do ra-
dości, bo nie pomoże wszystkim, 
szczególnie jeżeli ceny nadal będą 
rosły – mówi William Arnone z Na-
tional Academy of Social Insuran-
ce. – Już są przesłanki, że koszty 
opieki zdrowotnej pójdą drastycz-
nie w górę w przyszłym roku”.
“Renciści, którzy żyją z Social Se-
curity, są wdzięczni za to źródło 
utrzymania, ale z drugiej strony 
czasem wzrasta we mnie gniew, 

To największy wzrost 
świadczeń wypła-
canych przez Social 
Security od 40 lat. 

Wyższa podwyżka, w wysokości 
11,2 procent, została wprowadzo-
na w 1981 r., a jeszcze wyższa – 14,3 
procent w 1980. Kolejne nie prze-
kraczały 8 procent, a były też lata, 
takie jak 2010-11 i 2016, gdy pod-
wyżek w ogóle nie było ze wzglę-
du na niską inflację. Podwyżki 
bowiem wynikają z tzw. COLA 
(cost-of living adjustment), czyli 
wyrównania inflacyjnego. 
Świadczenia Social Security po-
biera około 70 milionów Amery-
kanów – od emerytów przez osoby 
niepełnosprawne po dzieci.
Emeryci przeciętnie otrzymają 
146 dolarów więcej w każdym 
miesiącu, a średnia emerytura 
podskoczy do 1827 dolarów. Zaś 
najwyższa emerytura w Ameryce 
wzrośnie z 3345 dolarów do 3627 
miesięcznie. 
Osoby na rencie inwalidzkiej uzy-
skają 119 dolarów miesięcznie wię-
cej, a ich średni zasiłek wyniesie 
1483 dolary. Natomiast Ameryka-
nie otrzymujący Supplemental Se-
curity Income będą otrzymywać 
73 dolary miesięcznie więcej niż 
w tym roku.
Co więcej, emeryci płacić będą 
też 3 procent, czyli 5,20 dol., mniej 
za Medicare Part B, która to opłata 
zazwyczaj jest odliczana bezpo-
średnio od czeków Social Security. 
Czyli zamiast 170,10 dol. benefi-
cjenci Medicare Part B płacić będą 
164,90 dol.
“Seniorzy wyprzedzą inflację 
w przyszłym roku. Po raz pierw-
szy od 10 lat ich świadczenia pój-
dą w górę, a opłaty za Medicare 
w dół” – powiedział prezydent Joe 
Biden. 
Podwyżka świadczeń wejdzie 
w życie w styczniu 2023 roku, lecz 

że tak mało dostaję miesięcznie 
po latach płacenia składek” – mówi 
73-letnia Judy z Nowego Jorku, 
która pobiera nieco ponad 2300 
dolarów miesięcznie emerytury 
i jest w stanie się utrzymać tylko 
dzięki pomocy dzieci.

***
Struktura finansowania emery-
tur amerykańskich pochodzi z lat 
30., kiedy to prezydent Franklin 
D. Roosevelt ustanowił serię pro-
gramów społecznych i reform, 
by wyprowadzić kraj z kryzysu 
i stworzyć sieć zabezpieczeń fi-
nansowych dla Amerykanów. 
Świadczenia wypłacane przez So-
cial Security finansowane są z po-
datków od zarobków, uiszczanych 
przez pracodawców i pracowni-
ków. W 2023 r. wzrośnie też wyso-
kość zarobków podlegająca temu 
podatkowi z 147 tys. dol. w 2022 
r. do 160 tys. dol. Bez tego agencja 
Social Security nie byłaby w stanie 
sprostać wyższym wydatkom. 
Do wyczerpania funduszy może 
jednak dojść w następnym dzie-
sięcioleciu. Są szacunki, że w 2035 
r. rząd nie będzie miał wystarcza-
jących funduszy, by wypłacać 
świadczenia i wypłacać będzie 
tylko 80 procent zaplanowanych 
rent i emerytur oraz 90 procent 
Medicare.
Jak wynika z sondażu Pew Rese-
arch Center, 57 procent Amery-
kanów uważa, że zapewnienie 

ciągłości funduszy w Social Se-
curity powinno być priorytetem 
prezydenta i Kongresu. W Wa-
szyngtonie pojawiły się propozy-
cje reformy tej agencji i funduszu 
zasiłkowego, ale z żadnej z propo-
zycji nic nie wyniknęło. 
Na przykład senator Rick Scott, 
republikanin z Florydy, zapropo-
nował, aby Kongres wyszedł z pro-
pozycją zapewnienia funduszy 
na Social Security i Medicare, albo 
zupełnego ich wycofania. Prze-
wodniczący większości Mitch Mc-
Connell publicznie skrytykował 
ten plan, ale Joe Biden wykorzystał 
go do krytyki republikanów przed 
połówkowymi wyborami do Kon-
gresu. “Jeśli republikanie w Kon-
gresie będą mieli moc decyzyjną 
w tej sprawie, to emeryci zapłacą 
więcej za leki na receptę, a ich 
zasiłki emerytalne staną pod zna-
kiem zapytania” – stwierdziła se-
kretarz prasowa Białego Domu 
Karina Jean-Pierre. ◘

W 2023 R.OKU PORTFELE MILIONÓW AMERYKAŃSKICH EMERYTÓW WZBOGACĄ SIĘ 
O DODATKOWE FUNDUSZE. WSZYSTKO DZIĘKI PODWYŻCE ZASIŁKÓW 

– WYNOSZĄCEJ 8,7 PROCENT – WYMUSZONEJ PRZEZ INFLACJĘ.

EMERYTURY 
pójdą w górę
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Z jednej strony podwyżka świadczeń to dobra wiadomość w obliczu 
pędzącej inflacji, z drugiej istnieją obawy, że ten wzrost może okazać się 
niewystarczający

Aleksandra Słabisz

Rządowe indeksy pokazują, że inflacja uderza 
najmocniej w starszych Amerykanów.

NAJWIĘKSZA PODWYŻKA OD 40 LAT Halloween w Białym Domu 
Prezydent Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden gościli 
w poniedziałek halloweenowych przebierańców w Bia-
łym Domu. 

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział nałożenie na kon-
cerny naftowe podatku od  nadmiarowych dochodów, 
jeśli nie obniżą cen benzyny na stacjach. Jak stwierdził, 
firmy te czerpią rekordowe zyski z wojny na Ukrainie.

Do Bidenów dołączyli 
krewni, w tym córka 
Naomi, a także przed-

stawiciele m.in. Departamentów 
Edukacji oraz Transportu, NASA, 
Secret Service, Korpusu Pokoju, 
Straży Pożarnej oraz personelu 
Białego Domu 
„Podczas uroczystości halloweeno-
wej przechadzały się po Białym 
Domu postacie z Disneya, bohate-
rowie programu telewizji publicz-
nej PBS KIDS oraz bohaterowie 

‘Gwiezdnych Wojen’” – podał Reuters.
Południowy portyk Białego Domu 
zdobiły w poniedziałek jesienne 
kolory i dynie w różnych odcie-
niach. Nie zabrakło piosenek, jak 
“Ring of Fire”, “Psycho” czy “Hall of 
the Mountain King”.
Według Stowarzyszenia Historycz-
nego Białego Domu wiążący się 
z maskaradą Halloween jest ob-
chodzony w tym gmachu od poło-
wy XX wieku.

AD (PAP)

“Ich zyski to efekt wojny, 
efekt brutalnego konflik-
tu, który pustoszy Ukrainę 

i szkodzi dziesiątkom milionów 
ludzi na całym świecie. A w cza-
sie wojny jakakolwiek spółka, 
która pobiera historyczne zyski, 
ma odpowiedzialność, by dzia-
łać nie tylko w swoim własnym 
wąskim interesie” – oświadczył 
Biden. Jak zaznaczył, firmy naf-
towe powinny inwestować swoje 
zyski albo w zwiększenie pro-
dukcji ropy naftowej i rafinerie, 
albo obniżyć ceny benzyny.

“Jeśli tego nie zrobią, zapłacą 
wyższy podatek od swoich nad-
miernych dochodów i spotkają 
je inne restrykcje” – zapowiedział 
prezydent. Dodał, że omówi swój 
plan z kongresmenami, gdy wró-
cą do Waszyngtonu po wyborach 
parlamentarnych 8 listopada.
Według stowarzyszenia AAA 
w ciągu ostatniego miesiąca 
średnia cena benzyny na sta-
cjach w USA spadła o ok. 3 centy 
i obecnie wynosi 3,76 dol. za ga-
lon.

OG (PAP)

Po raz pierwszy od po-
nad 20 lat oprocento-
wanie kredytów hipo-

tecznych w USA przekroczyło 
poziom 7 procent. Jest to wynik 
gwałtownych podwyżek stóp 
procentowych przez Rezerwę 
Federalną, które mają zniwelo-
wać szalejącą w kraju inflację. 
Jak informują eksperci, w mi-
nionym tygodniu średnie 
oprocentowanie na kredytach 

30-letnich wzrosło do 7,08 proc. 
W tym samym okresie ubiegłe-
go roku wynosiło ono 3,14 proc. 
Wyższe oprocentowanie zmniej-
sza jednocześnie siłę nabywczą, 
co powoduje, że mniej osób 
może sobie pozwolić obecnie 
na zakup domu. Sprzedaż po-
siadłości gwałtownie spadła 
w ciągu ostatnich ośmiu miesię-
cy. 

MD

WYŻSZY PODATEK  
DLA FIRM NAFTOWYCH?

ROŚNIE 
OPROCENTOWANIE 

kredytów hipotecznych
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MOIM ZDANIEM

Do grupy wszech-
wiedzących pre-
tendują nie tylko 
jednostki, ale całe 

instytucje. Jednymi z nich są szpi-
tale.  Stworzone po to, by ratowały 
ludzi, nierzadko ich uśmiercają.  
Przykładem, który potwierdza 
tę przykrą prawdę, jest historia 
12-letniego Brytyjczyka Archiego 
Battersbeego, którego odłączono 
od urządzeń podtrzymujących 
go przy życiu wbrew woli rodzi-
ców.
Chłopiec, nieprzytomny, został 
znaleziony w swoim pokoju przez 
matkę z czymś zaciągniętym 
na szyi. Według jej oceny praw-
dopodobnie uczestniczył w pro-
mowanym przez Tik Toka nie-
bezpiecznym wyzwaniu, którego 
celem jest wstrzymanie oddechu 
do utraty świadomości. Akcją 
tą Archie uszkodził sobie mózg 
i już nigdy nie odzyskał przytom-
ności.
Rodzina miesiącami walczyła 
z medycznym establishmen-
tem, które czym prędzej chciało 
go odłączyć od respiratora. Z po-
wodu krańcowo odmiennych 
stanowisk co do losu chłopca 
o jego życiu albo śmierci miał 
zadecydować sąd. Lekarze argu-
mentowali, że mózg nie spełnia 
swojej funkcji i nie ma żadnych 
szans na ich przywrócenie, więc 
w „najlepszym interesie” pacjenta 
jest odłączenie go od aparatury 
tlenowej. Z kolei rodzina twierdzi-
ła, że kondycja 12-latka nie jest tak 
katastrofalna, jak ją przedstawiają 
eksperci medyczni, muszą dzia-
łać jego jakieś komórki mózgowe, 
gdyż chłopiec kilkakrotnie lekko 
ścisnął rękę matki.
Decyzja sądu zezwalająca szpita-

lowi na wyciągnięcie z gniazdka 
wtyczki aparatury podtrzymu-
jącej go przy życiu uruchomiła 
trzy apelacje, które nie odwróciły 
postanowień organów niższej in-
stancji, a Sąd Najwyższy odmówił 
jakiejkolwiek interwencji, w tym 
decyzji na przesunięcie na jakiś 
czas postanowienia o wyłączeniu 
urządzenia podającego tlen.
Wobec powyższego rodzina Ar-
chiego chciała zabrać go do ho-
spicjum, ponosząc koszty pobytu, 
ale szpital nie zgodził się, naciska-
jąc na jak najszybsze odłączenie 
go od aparatury, co w konse-
kwencji miało być swoistą formą 
egzekucji.

Jakkolwiek popatrzeć na sprawę, 
której nie powinien doświadczać 
żaden rodzic, należy spytać, do ja-
kiego stopnia szpitale mogą dyk-
tować na zimno skalkulowane de-
cyzje, kiedy uśmiercić kogoś, kogo 
kochamy? To, że pacjent z me-
dycznego punktu widzenia nie 
ma żadnych szans na poprawę 
swojego stanu, oznacza, że mogą 
wydawać wyrok śmierci?
Los Archiego przypomina trage-
dię innego brytyjskiego dziecka, 

23-miesięcznego Alfiego Evansa, 
który urodził się z neurodege-
neracyjną wadą i nie miał szans 
na przeżycie.  Szpital nie zgodził 
się na zabranie go do ośrod-
ka opieki, a sąd wydał decyzję, 
że jednostka, w której przebywa, 
jest wolna w działaniu, mającym 
na celu ustalenie wyjścia z sytu-
acji w „najlepiej pojętym intere-
sie chłopca”. Tej wyświechtanej 
i nic niemówiącej frazy brytyjskie 
i amerykańskie szpitale używają 
jako głównego argumentu, gdy 
rodzice nie zgadzają się z ich de-
cyzją. Jednak w poszczególnych 
stanach regulacje w tej kwestii 
często różnią się, i to znacznie. 

Szpitale ze swoistym znawstwem lansują 
skrócenie życia, zamiast pomóc go przedłużyć. LEON FUKS

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

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

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

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

KSIĘGOWYMÓWI POPOLSKU

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

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

 szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty.

 4820  5 Ave. Brooklyn, NY 11220        718.439.7070

Na przykład Teksas zezwala szpi-
talowi na wyznaczenie 10-dniowej 
granicy, od kiedy uzna, że należy 
pacjenta odłączyć od urządzeń 
podtrzymujących życie. Do tego 
czasu rodzina ma prawo zabrać 
go gdzie indziej.
New Jersey jest pod tym wzglę-
dem najbardziej wyrozumiałe, 
zezwalając rodzinom z religijnym 
przekonaniami kontynuować 
utrzymywanie życia.
Od 1981 roku prawo federalne de-
finiuje śmierć jako nieodwracalne 
zaprzestanie pracy mózgu, nawet 
jeżeli jeszcze bije serce. Nie po-
krywa się ona z encyklopedycz-
ną definicją, która mówi, że „jest 
to proces prowadzący do ustania 
wszelkich funkcji życiowych or-
ganizmu w wyniku nieodwracal-
nego zahamowania reakcji bio-
logicznych w jego komórkach”. 
Słowem kluczem jest tu słowo 
„wszystkie”, więc winno wyklu-
czać rozbieżności w interpreta-
cji. Szpitale jednak ze swoistym 
znawstwem lansują skrócenie 
życia, zamiast pomóc go prze-
dłużyć. Odłączenie od urządzeń 
go podtrzymujących, według 
nich, pozwoli rodzinom zachować 
godność.
Nie ma niczego godnego w pa-
trzeniu na swoje dziecko, czy bli-
skiego członka rodziny, jak umie-
ra. Tłumaczenie, że to w jego 
„najlepszym interesie”, dodaje 
tylko bólu i łez. ◘

SZPITAL RATUJE, 
szpital zabija

MATKA WIE NAJLEPIEJ. NAUCZYCIEL WIEJ NAJLEPIEJ. LEKARZ WIE NAJLEPIEJ. 
JEDNAK – NIE PODWAŻAJĄC AUTORYTETU RODZICIELKI I WAŻNYCH PROFESJI – 
POWYŻSZE STWIERDZENIA CZĘSTO ZAWODZĄ, BO, JAK ZE WSZYSTKIM W ŻYCIU: 
JEDNI SĄ MĄDRZEJSI, DRUDZY GŁUPSI, JEDNI MAJĄ WIĘKSZE DOŚWIADCZENIE, 
DRUDZY MNIEJSZE, INNI DYSPONUJĄ WIĘKSZĄ WIEDZĄ, INNYM JEJ BRAKUJE.

Wiesław Cypryś
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Od 1981 roku prawo federalne w USA definiuje śmierć jako 
nieodwracalne zaprzestanie pracy mózgu, nawet jeżeli jeszcze bije 
serce
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AMERYKA

W tegorocznych 
w y b o r a c h 
około 23 mi-
lionów osób 

urodzonych poza USA bę-
dzie miało prawa wybor-
cze. To prawie 10 procent 
wszystkich uprawnionych 
do głosowania, których licz-
bę szacuje się na 240 milio-
nów. 

NATURALIZOWANYCH 
PRZYBYWA SZYBCIEJ 

Według badań przepro-
wadzonych przez Pew Re-
search Center, na podsta-
wie danych z Biura Spisu 
Powszechnego, w ciągu 
pierwszych 20 lat obecnego 
stulecia liczba imigrantów 
zyskujących prawo wybor-
cze zwiększała się szybko, 
ale systematycznie, i prawie 

się podwoiła. Dla porówna-
nia – populacja osób uro-
dzonych w USA z prawami 
wyborczymi wzrosła w tym 
samym czasie o 18 proc. 
Różnica w dynamice przy-
rostu jest więc znacząca.
Wzrost populacji imigran-
tów z uprawnieniami wy-
borczymi odzwierciedla 
dwa duże trendy demo-
graficzne w Stanach Zjed-
noczonych. Po pierwsze, 
od uchwalenia Immigration 
and Nationality Act w 1965 
roku liczba migrantów 
mieszkających w USA sys-
tematycznie rośnie. 57 lat 
temu w Stanach Zjednoczo-
nych mieszkało 9,6 miliona 
imigrantów, co stanowiło 
około 5 proc. ogółu popula-
cji. Dziś jest ich ponad 45 mi-
lionów. Co siódmy mieszka-
niec kraju urodził się poza 
jego granicami. 
Po drugie, coraz więcej le-
galnych imigrantów miesz-
kających w USA wystąpiło 
w ostatnich latach o natura-

lizację.  W latach 2009-2019 
zrobiło to 7,2 mln osób. Czę-
sto motywacją był lęk przed 
restrykcjami, jakie mogą do-
tknąć imigrantów nieposia-
dających obywatelstwa, na-
wet jeśli przebywają w USA 
całkowicie legalnie. 

JĘZYCZEK U WAGI
Imigranci powyżej 18. roku 
życia, którzy nabyli obywa-
telstwo w drodze naturali-
zacji, stanowią więc realną 
siłę, mogącą w wielu sta-
nach, powiatach i miastach 
pełnić rolę przysłowiowego 
języczka u wagi, zwłaszcza 
przy bardzo zaciętych wy-
ścigach wyborczych. A tych 
ostatnich w Ameryce nie 
brakuje. W wielu miejscach 
o zwycięstwie wyborczym 
może decydować kilkaset 

albo nawet kilkadziesiąt 
głosów. Wówczas poparcie 
naturalizowanych obywateli 
może przesądzić o końco-
wym sukcesie. Oczywiście 
pod warunkiem, że kandy-
daci ubiegający się o głosy 
będą w stanie coś konkret-
nego obiecać, a sami imi-
granci – skonsolidować się 
w walce o konkretną spra-
wę.
Głosy imigrantów mogą sta-
nowić także o sile całych 
grup etnicznych walczących 
o swoje prawa. Na przykład 
wsród wyborców pocho-
dzenia azjatyckiego aż dwie 
trzecie stanowią osoby na-
turalizowane. Wśród wybor-
ców latynoskich imigran-
tem jest co czwarta osoba. 
To stanowi odzwierciedlenie 
struktury demograficznej 
obu grup – aż 77 proc. do-
rosłych osób azjatyckiego 
pochodzenia to imigranci, 
wsród Latynosów jest ich 46 
proc. 
Migranci mają także możli-

wość lobbowania w interesie 
swoich krajów pochodzenia. 
Najwięcej naturalizowanych 
imigrantów pochodzi z Mek-
syku (3,5 miliona), Filipin (1,4 
mln), Indii (1,2 mln), Chin 
(1 mln), Wietnamu (1 mln) 
i Kuby (0,8 mln). Dalsze miej-
sca na liście skompilowanej 
przez Pew Research Center 
zajmują Korea Płd., Domini-
kana, Jamajka i Salwador. 
Polski brak w pierwszej dzie-
siątce listy, podobnie jak no-
wych imigrantów z innych 
krajów Europy. 

Z FREKWENCJĄ RACZEJ 
KIEPSKO

To jednak tylko ogólne 
dane statystyczne. Oddziel-
nym problemem jest już 
sam udział w wyborach. 
Z badań wynika, że mimo 
nabycia obywatelstwa imi-
granci do udziału w głoso-
waniach niespecjalnie się 
garną. W kolejnych wybo-
rach prezydenckich mię-
dzy 2004 a 2016 rokiem 
frekwencja wśród osób 
urodzonych w USA wahała 
się w granicach 62-65 proc., 
ale w przypadku nowych, 
naturalizowanych obywateli 
za każdym razem wynosiła 
już tylko 54 proc. I nie odpo-
wiadają za to tylko wyborcy 
pochodzenia azjatyckiego 
czy latynoskiego. Badania 
wykazują, że białe osoby 
urodzone w USA głosują 
częściej niż biali naturali-
zowani wyborcy i różnica 
ta powiększa się systema-
tycznie (na niekorzyść imi-
grantów) od lat 90. ubie-
głego stulecia.  Jeśli jeszcze 
dodamy, że między 2000 
a 2020 rokiem w grupie na-
turalizowanych osób odse-
tek białych spadł z 30 proc. 
do 22 proc., to zrozumiemy, 
dlaczego polityczne debaty 
na temat problemu imigra-
cji dotyczą przede wszyst-
kim Latynosów i Azjatów, 
i to o nich głównie chcą roz-
mawiać politycy, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak 
i lokalnym. 

NIE TYLKO DEMOKRACI
Przyjęło się uważać, że natu-
ralizowani imigranci w swo-
jej masie zasilają zwykle 
elektorat Partii Demokra-
tycznej. Tymczasem, pomi-
mo antyimigracyjnej reto-
ryki prezydenta Donalda 
Trumpa, różnica w popar-
ciu dla ugrupowań zaczyna 
się zmniejszać. I tak pod-
czas wyborów do Kongresu 
w 2018 roku 61 proc. wybor-
ców latynoskich deklarowa-
ło poparcie dla demokratów, 
a 25 proc. dla republikanów. 
Różnica wyniosła więc 36 
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WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE IMIGRANCI JAKO GRUPA NIE MAJĄ ZBYT WIELE DO POWIEDZENIA W ŻYCIU POLITYCZNYM. SĄ PRZECIEŻ W PEWNYM SENSIE 
GOŚĆMI W KRAJU, KTÓRY ICH PRZYJĄŁ. W SPOŁECZNEJ PERCEPCJI SĄ RACZEJ KLIENTAMI NIŻ UCZESTNIKAMI ŻYCIA POLITYCZNEGO. DANE 

DEMOGRAFICZNE WSKAZUJĄ JEDNAK NA COŚ ZUPEŁNIE INNEGO. 

CO MOGĄ IMIGRANCI
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W tegorocznych wyborach imigracja należy do trzech 
najważniejszych problemów wskazywanych przez 
wyborców – zaraz po inflacji i przestępczości

Tomasz Deptuła

Imigranci powyżej 18. roku życia, którzy nabyli obywatelstwo 
w drodze naturalizacji, stanowią realną siłę, mogącą w wielu 
stanach, powiatach i miastach pełnić rolę przysłowiowego 
języczka u wagi, zwłaszcza przy bardzo zaciętych wyścigach 
wyborczych. A tych ostatnich w Ameryce nie brakuje. Nierzadko 
o zwycięstwie wyborczym może decydować kilkaset albo nawet 
kilkadziesiąt głosów.

proc. W tym roku sytuacja 
zmieni się radykalnie. Bo po-
parcie dla demokratów 
deklaruje w sondażach 52 
proc., podczas gdy 35 proc. 
Latynosów poprze Partię 
Republikańską. W wielu 
przypadkach będzie to akt 
frustracji, bo proimigranc-
ki elektorat mocno kryty-
kuje sposób prowadzenia 
polityki imigracyjnej przez 
obecną administrację pre-
zydenta Joego Bidena. Nie 
oznacza to, że naturalizowa-
ni imigranci opowiadają się 
za zmniejszaniem imigracji 
do USA czy masowymi de-
portacjami osób bez legal-

nego statusu. Z badań opinii 
publicznej wynika, że de-
mokraci stopniowo tracą 
głosy imigrantów na rzecz 
republikanów przez brak 
reformy systemu imigracyj-
nego w czasie, gdy kontro-
lowali i Kongres, i Biały Dom, 
a także z powodu kryzysu 
na południowej granicy. 
Warto także pamiętać, że nie 
wszędzie imigranci popiera-
li demokratów, jako bardziej 
skłonnych do wydawania 
pieniędzy na cele humani-
tarne i pomoc dla uboższej 
części społeczeństwa. Przy-
kładem odmiennej postawy 
mogą być latynoscy imi-

granci z Kuby, którzy zwykle 
obdarzali zaufaniem polity-
ków Partii Republikańskiej. 
W tegorocznych wyborach 
imigracja należy do trzech 
najważniejszych proble-
mów wskazywanych przez 
wyborców – zaraz po inflacji 
i przestępczości. Wyprze-
dza takie kwestie, jak abor-
cja czy bezpieczeństwo 
międzynarodowe. Ale jest 
także wiele innych kwestii, 
w których imigranci z pra-
wem głosu powinni mówić: 
nic o nas bez nas. Aby to jed-
nak osiągnąć, trzeba zacząć 
od rejestracji i wizyty w lo-
kalu wyborczym. ◘
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KRÓTKA HISTORIA PIENIĄDZA
OD HANDLU WYMIENNEGO DO WŁASNEJ WALUTY: 

Zanim w VII wieku p.n.e. 
w Lidii, krainie położonej 
na terenach należących 
do dzisiejszej Turcji, po-

jawiły się pierwsze monety, wy-
konane ze stopu srebra i złota, 
o nazwie elektrum, przez kilka ty-
siącleci od początków pierwszej 
rewolucji agrarnej – czyli przejścia 
ludzkich społeczności od modelu 
egzystencji opartego na łowiec-
twie i zbieractwie do produkcji 
żywności, czyli rolnictwa i ho-
dowli zwierząt – gospodarka była 
oparta na handlu wymiennym.
Jego rozwój wiązał się w bezpo-
średni sposób z pojawieniem się 
pierwszych specjalizacji zawo-
dowych i odpowiadał na związa-
ne z tym potrzeby. Garncarz nie 
uprawiał ziemi, hodowca owiec 
nie wytwarzał narzędzi, kowal 
nie hodował zboża ani warzyw 
i tak dalej. Wobec tego zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb ży-
ciowych każdego z nich z osobna 
wymagało dokonywania szeregu 
różnego rodzaju wymian bartero-
wych: dziesięć kur za trzy worki 
pszenicy, lemiesz do pługa za jed-
ną owcę, dzban oliwy za dzban 
wina etc.
Głównym ograniczeniem tego ro-
dzaju wymiany handlowej była 
jednak konieczność zaistnienia 

tak zwanego „podwójnego zbiegu 
potrzeb”. Oznaczało to, że jeżeli 
ktoś zamierzał wymienić dwa-
dzieścia jabłek na kurę, musiał 
znaleźć kogoś, kto z kolei pragnął 
wymienić swoją kurę na dwadzie-
ścia jabłek (a przynajmniej zbliżo-
ną ich liczbę). Z różnych powodów 
przeprowadzenie takiego barteru 
mogło nie dojść do skutku. Mogło 
się na przykład okazać, że nikt nie 
potrzebuje jabłek. Barierą mógł 
się również okazać brak możli-
wości przetransportowania dużej 
ilości jabłek do oddalonego kon-
trahenta albo fakt, że jabłka zgniły 
przed znalezieniem partnera han-
dlowego chętnego do dokonania 
wymiany.

PROTOPIENIĄDZ TOWAROWY
Pierwszą próbą zaradzenia temu 
strukturalnemu problemowi 
ograniczającemu możliwości wy-
miany handlowej stało się wpro-
wadzenie tzw. pośredników wy-
miany. Zwykle były nimi: zboże, 
sól, oliwa, skóry, ale mogły nimi 
być również specyficzne mine-
rały lub kamienie, takie jak np. 
bursztyn, krzemień, obsydian itp. 
Ich wspólną cechą był fakt, że były 
łatwo policzalne (czyli dające się 

wygodnie dzielić na mniejsze 
jednostki lub mnożyć), trwałe, jed-
norodne i albo zaspokajały pod-
stawowe potrzeby życiowe, albo 
były rzadko występujące. Z tego 
powodu niektórzy historycy uzna-
ją te produkty za pierwotną formę 
pieniądza.
Towary będące pośrednikami 
wymiany faktycznie spełniały 
wszystkie ekonomiczne funkcje 
pieniądza, a więc mogły pełnić 
rolę płatniczą, obrachunkową 
oraz tezauryzacyjną, jednak z róż-
nych powodów części z nich nie 
mogły sprostać w pełni.
Bez wątpienia w największym 
stopniu pośredniki wymiany 
spełniały funkcję transakcyjną 
pieniądza (nazywaną również 
cyrkulacyjną lub płatniczą). Były 
powszechnie przyjmowane jako 
zapłata za towary i usługi, a otrzy-
mujący je sprzedawca wiedział, 
że będzie mógł za nie nabyć inne 
niezbędne mu dobra. W ten spo-
sób nastąpiło rozdzielenie w cza-
sie (oraz ewentualnie przestrzeni) 
transakcji kupna-sprzedaży sta-
nowiącej podstawę handlu wy-
miennego na dwie osobne trans-
akcje – kupno oraz sprzedaż.
Kolejną funkcją pieniądza speł-
nianą przez pośredniki wymiany 

była ich rola obrachunkowa, czyli 
ustalanie aktualnej wartości róż-
nych towarów i usług. Na starożyt-
nym targowisku wiadomo było, ile 
miarek zboża kosztuje jedna owca, 
czy ile dzbanów oliwy trzeba za-
płacić za wołu. Jednak w związku 
z mnogością towarów stanowią-
cych pośredniki wymiany, któ-
rych mogło być nawet kilkanaście 
lub kilkadziesiąt w jednym czasie 

i miejscu, zachodziła konieczność 
stałego przeliczania wszystkiego 
na wszystko, co w warunkach 
epoki starożytnej stwarzało nie-
mało problemów.
Dodatkowym utrudnieniem był 
fakt, że nie wszystkie protopienią-
dze były w jednakowym stopniu 
trwałe – zboże mogło zgnić, sól roz-
puścić się pod wpływem wilgoci, 
rozlana oliwa lub wino stawały się 
bezwartościowe, gdy zniszczeniu 
uległo naczynie, w jakim je prze-
chowywano. Co więcej, wartość 
niektórych pośredników wymia-
ny podlegała wahaniom sezono-
wym, związanym np. z porą zbio-
rów, oraz wynikającym z wpływu 
czynników zewnętrznych, takich 
jak nieurodzaj, zerwanie szlaków 
handlowych, wojny, katastrofy na-
turalne etc.
W najmniejszym stopniu proto-
pieniądze nadawały się do pełnie-
nia funkcji tezauryzacyjnej, czyli 
przechowywania wartości w cza-
sie. Ich trwałość była wprawdzie 

„MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND” – ŚPIEWAŁA LIZA MINELLI W FILMIE „KABARET” I TRUDNO O BARDZIEJ ZWIĘZŁĄ DEFINICJĘ ZNACZENIA 
PIENIĄDZA DLA ŚWIATOWEJ EKONOMII. ALE WŁAŚCIWIE, DLACZEGO TO WŁAŚNIE PIENIĄDZ STAŁ SIĘ GŁÓWNYM PALIWEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

NASZEJ CYWILIZACJI, CO DECYDUJE O JEGO WARTOŚCI I DLACZEGO WARTO MIEĆ WŁASNĄ WALUTĘ? ODPOWIEDZI DOSTARCZA HISTORIA.
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Zanim pojawiły się pierwsze monety, gospodarki wówczas istniejących krajów były oparte na handlu 
wymiennym. Na zdjęciu: handel w Gdańsku na obrazie Wojciecha Gersona

Pierwsze banki powstały w XIV wieku w bogatych miastach 
północnych Włoch. Na zdjęciu: bank w Sienie –najstarszy na świecie, 
który przetrwał do naszych czasów

wystarczająca do prowadzenia 
bieżącej wymiany handlowej, 
jednak niemal każdy z tych pro-
duktów miał swego rodzaju „ter-
min przydatności do spożycia”, 
przed upływem którego należało 
go zużyć. Niewypite w porę wino 
kwaśniało, zbyt długo przecho-
wywane zboże gniło, oliwa po ja-
kimś czasie jełczała, skóry i tkani-
ny parciały etc. Problematyczna 
mogła być również konieczność 
przechowywania dużych ilości 
któregokolwiek z tych towarów, 
co wymagało posiadania odpo-
wiednich i właściwie zabezpie-
czonych przestrzeni magazyno-
wych.

MONETY, CZYLI SKARBY 
KRÓLA KREZUSA

Niedogodnościom tym zaradziło 
dopiero wprowadzenie płacideł 
nieorganicznych w formie prętów, 
siekierek oraz innych wyrobów 
metalowych, w następnej zaś ko-
lejności wprowadzenie pieniądza 
kruszcowego. Początkowo miał 
on formę różnego rodzaju metalo-
wych bryłek i sztabek, które można 
było dowolnie dzielić, jednak taka 
forma pieniądza wymagała wa-
żenia podczas każdej zawieranej 
transakcji, co było dość uciążliwe.
Problem ten rozwiązało pojawie-
nie się pierwszych monet wyko-
nanych z elektrum, co nastąpiło 
w VII wieku p.n.e. w Lidii, króle-
stwie położonym na terenach na-
leżących do dzisiejszej Turcji.
Monety z metali szlachetnych 
miały wiele zalet w porównaniu 
do towarowych pośredników 
wartości. Po pierwsze, zapew-
niały znacznie większą od nich 
stabilność wartości. Po drugie, ofe-
rowały znacznie korzystniejszy 
stosunek wartości do objętości, 
co w ogromnym stopniu ułatwiało 

prowadzenie wymiany handlowej 
na dużą skalę i dużą odległość. 
Były też znacznie trwalsze niż 
organiczne surowce oraz wygod-
ne w przechowywaniu, transpo-
rcie i wymianie. W stosunku zaś 
do wcześniejszych form pienią-
dza kruszcowego ich przewagę 
stanowiła jednoznacznie określo-
na masa i skład gwarantowane 
przez emitenta.
Zalety te sprawiły, że zwyczaj bi-
cia monety oraz praktyka handlu 
opartego na tym rodzaju pienią-
dza bardzo szybko upowszech-
niły się w całym basenie Morza 
Śródziemnego. Na marginesie 
warto tu wspomnieć, że ostatnim 
królem Lidii był niejaki Krezus, 
którego imię stało się synonimem 
ogromnego bogactwa.
Dwa i pół stulecia po pojawie-
niu się lidyjskich monet istnienie 
pieniądza oraz pełniona przezeń 
rola smaru upłynniającego ruch 
trybów gospodarki doczekały 
się pierwszych teoretycznych 
opracowań za sprawą Arysto-
telesa, który zagadnieniom tym 
poświęcił istotną część pierwszej 
księgi „Polityki” oraz fragmenty 
piątej księgi swojego opus ma-
gnum, czyli „Etyki Nikomachej-
skiej”. To właśnie najsłynniejszy 
spośród wychowanków Platona 
jako pierwszy przypisał pienią-
dzowi trzy zasadnicze, nierozłącz-
ne i charakterystyczne funkcje, 
co do których dwadzieścia cztery 
wieki później nadal panuje wśród 
ekonomistów pełna zgoda.
Po pierwsze, tak za czasów Plato-
na, jak współcześnie, pieniądze 
stanowią jednostkę rozliczeniową 
do pomiaru wartości towarów 
i usług. Po drugie, są środkiem 
płatniczym w handlu. Po trzecie 
zaś umożliwiają przechowywanie 
wartości w czasie.

Obecnie w Polsce, zgodnie z Konstytucją RP, 
prawo emisji znaków pieniężnych przysługuje 
wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu, który 
pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, 
banku banków oraz centralnego banku państwa.
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KORZYŚCI Z POSIADANIA 
WŁASNEJ WALUTY

Obecnie w Polsce, zgodnie z Kon-
stytucją RP, prawo emisji znaków 
pieniężnych przysługuje wyłącz-
nie Narodowemu Bankowi Polskie-
mu. NBP pełni trzy podstawowe 
funkcje: banku emisyjnego, banku 
banków oraz centralnego banku 
państwa. Jego głównym celem 
jest utrzymanie stabilności cen, 
przy jednoczesnym wspieraniu 
zrównoważonego wzrostu gospo-
darczego. Narodowy Bank Polski 
odpowiada za stabilność polskie-
go złotego, o którą dba, realizując 
odpowiednią politykę pieniężną. 
NBP zapewnia także odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa finanso-
wego państwa poprzez zarządza-
nie rezerwami dewizowymi, zaś 
dzięki emisji znaków pieniężnych 
zabezpiecza płynność obrotu go-
tówkowego w kraju.

Posiadanie własnej waluty ułatwia 
realizację celów gospodarczych 
państwa. Dzięki niezależnemu 
złotemu Polska ma większe moż-
liwości adekwatnego reagowania 
na sytuacje kryzysowe, co umoż-
liwia płynny kurs polskiej waluty. 
W warunkach kryzysu pozwala on 
poprawić konkurencyjność naszej 
gospodarki np. poprzez kontrolo-
waną dewaluację jego wartości.
Istotnym argumentem przema-
wiającym za utrzymaniem wła-
snej waluty jest również suwe-
renność ekonomiczna rozumiana 
jako możliwość prowadzenia nie-
zależnej polityki walutowej mają-
cej na celu zapewnienie wzrostu 
gospodarczego, przy jednocze-
snym utrzymaniu zatrudnienia. 
W tym kontekście niezwykle 
ważna jest również niezależność 
od efektów polityki gospodarczej 
innych państw, jaką zapewnia po-
siadanie własnej waluty. (PAP)

dza i znowu kluczowym czynni-
kiem umożliwiającym działanie 
tego systemu była wiara w wypła-
calność emitenta. Wiara po łacinie 
to „fides” – od tego słowa pochodzi 
określenie pieniądz fiducjarny, 
czyli taki, którego wartość nie jest 
bezpośrednio związana z dobra-
mi materialnymi, lecz opiera się 
na zaufaniu do emitującej go in-
stytucji.

NARODZINY BANKÓW 
CENTRALNYCH

Sytuacja, gdy każdy bank mógł 
emitować własne banknoty, po-
wodowała jednak chaos finanso-
wy. Aby go ukrócić, w pierwszym 
etapie państwa zaczęły przyzna-
wać prawo do ich emisji na swo-
im terytorium jednemu bankowi, 
zaś w następnym banki emisyjne 
w większości wypadków zosta-
ły upaństwowione. Pierwszym 
bankiem centralnym na świecie 
został Szwedzki Bank Państwowy 
(Sveriges Riksbank) – powołany 
do życia w 1668 roku na bazie 
Stockholm Banco. Jeszcze w tym 
samym stuleciu powstał Bank of 
England (1694 r.). W 1782 utwo-
rzono Banco de Espana, trzy lata 
później Bank of the United States, 
a w 1800 roku powołano do życia 
Banque de France.
W Polsce o potrzebie stworzenia 
banku narodowego jako pierwszy 
napisał w 1763 r. Stanisław Konar-
ski w swoim dziele „O skutecznym 
rad sposobie”, jednak kilka kolej-
nych projektów jego utworzenia 
zakończyło się fiaskiem. Idea od-
żyła w trakcie Sejmu Czteroletnie-
go (1788-1792), ale również tym 
razem nie doczekała się realizacji. 
Pierwszą realną próbę powołania 
do życia polskiego banku cen-
tralnego podjęto w trakcie insu-
rekcji kościuszkowskiej, jednak 
utworzona przez Radę Najwyż-
szą Narodową 8 czerwca 1794 
r. Dyrekcja Biletów Skarbowych, 

która w sierpniu tegoż roku wy-
emitowała pierwsze polskie pie-
niądze papierowe, upadła wraz 
z końcem powstania. Ostatecznie 
pierwszym naszym bankiem cen-
tralnym stał się Bank Polski, powo-
łany w 1828 roku dekretem cara 
Rosji i króla Polski Mikołaja I na te-
renach Królestwa Polskiego.

ZŁOTY – NIEZALEŻNA 
POLSKA WALUTA

W okres dwudziestolecia między-
wojennego Polska weszła z suro-
gatem banku emisyjnego w posta-
ci powołanej do życia w 1916 roku 
przez niemiecką administrację 
okupacyjną na terenach dawnego 
Królestwa Polskiego Polską Kra-
jową Kasą Pożyczkową (PKKP) 
i emitowaną przezeń walutą – 
marką polską. 11 listopada 1918 
roku PKKP przeszła pod zarząd 
władz polskich, jednak marka pol-
ska stała się walutą obowiązującą 
na terenie całego kraju dopiero 
na mocy „Ustawy z dnia 15 stycz-
nia 1920 r. w przedmiocie ustano-
wienia marki polskiej prawnym 
środkiem płatniczym na całym 
obszarze Rzeczypospolitej”.

W latach 1919-24 wartość marki 
polskiej stale spadała z powodu 
szalejącej w kraju hiperinflacji, 
która z poziomu 6,8 proc. w 1918 
roku wzrosła do 5601 proc. 
w 1923.
W grudniu 1923 roku po raz dru-
gi na czele polskiego rządu stanął 
Władysław Grabski, który objął 
również tekę ministra skarbu 
i rozpoczął proces uzdrawiania 
rozregulowanych finansów pań-
stwowych znany pod nazwą re-
formy walutowej Grabskiego.
W styczniu 1924 r. rząd wprowa-
dził nową walutę w postaci złote-
go i powołał do życia Bank Polski 
Spółkę Akcyjną, który w kwietniu 
tegoż roku przejął od PKKP rolę 
wyłącznego emitenta polskiej 
waluty państwowej. Wymiana 
marek polskich na złote odbyła 
się po kursie 1,8 mln marek za 1 
złotego.
By zabezpieczyć bank centralny 
przed ewentualnymi naciskami 
ze strony następnych rządów, na-
dano mu status prywatnej spółki 
akcyjnej, a nie banku państwowe-
go. Skarb Państwa zachował jed-
nak większościowy pakiet akcji 
w spółce oraz akcje uprzywilejo-
wane.
Nowa polska waluta została opar-
ta na parytecie złota, a wartość 1 
złotego ustalono na 9/31 grama 
czystego złota (ok. 0,29 g). Emisja 
złotego w 30 proc. miała pokrycie 
w złocie, dewizach i niepodlegają-
cych istotnym wahaniom wartości 
walutach zagranicznych. Wartość 
jednego złotego była równa war-
tości franka szwajcarskiego, zaś 
kurs złotego do dolara ustalono 
na poziomie 5,18 zł za 1 dolara.

Po odzyskaniu niepodległości rząd Polski z Władysławem Grabskim 
na czele, będącym również ministrem skarbu, wprowadził w styczniu 
1924 r. nową walutę w postaci złotego 

NA CZYM OPIERA SIĘ 
WARTOŚĆ PIENIĄDZA

W tym miejscu warto zauważyć, 
że w momencie przejścia od pro-
topieniądza towarowego do pie-
niądza kruszcowego dokonała 
się potężna rewolucja mentalna, 
której konsekwencje umożliwi-
ły rozwój kolejnych, jeszcze wy-
godniejszych w użyciu form wa-
luty, a zarazem przyczyniły się 
do znacznego wzrostu wolumenu 
globalnych wymian towarowych, 
co z kolei spowodowało dalsze 
przyspieszenie wzrostu gospo-
darczego.
Istotą tej rewolucji było oderwa-
nie wartości rozrachunkowej 
pieniądza od wartości użytkowej. 
Złotem ani srebrem nie da się za-
spokoić głodu jak chlebem, pra-
gnienia jak piwem, nie można się 
nim osłonić przed chłodem jak 
tkaninami lub skórą itd. Co zatem 
sprawiło, że pomimo bardzo nie-
wielkiej wartości użytkowej meta-
le szlachetne stały się nośnikami 
uniwersalnej wartości rozrachun-
kowej?
Istotnym czynnikiem była tu oczy-
wiście rzadkość ich występowa-
nia, jednak znacznie ważniejsza 
była związana z pojawieniem się 
monet umowa społeczna, zgodnie 
z którą te metalowe krążki zostały 
powszechnie uznane za wymie-
nialne na każdy towar lub usługę. 
Aby ta umowa obowiązywała, 
garncarz musiał mieć pewność, 
że za monety otrzymane jako za-
płata za wytwarzane przez sie-
bie naczynia będzie mógł kupić 
chleb, oliwę czy dowolny inny 
potrzebny mu towar lub usługę, 
a zaufanie to musieli podzielać 
wszyscy pozostali członkowie 
społeczności.
Dlatego też potrzebna była jakaś 
instancja gwarantująca ich war-
tość, czyli to, że mają one określo-
ny i niezmienny skład oraz wagę. 

Rolę tę pełnił emitent, czyli wład-
ca, a jego wizerunek tłoczony 
na monetach stanowił gwarancję 
ich wartości.
Z czasem posiadacze dużych 
ilości monet – by uchronić się 
przed kradzieżą – zaczęli odda-
wać je na przechowanie różnego 
rodzaju instytucjom (od skarb-
ców świątynnych i wyspecjali-
zowanych kantorów wymiany 
walut po lichwiarzy i złotników), 
które za zdeponowane w skarb-
cach środki wydawały właści-
cielom kwity depozytowe. Tak 
powstała pierwotna forma pie-
niądza papierowego w formie 
weksli oraz czeków. Z upływem 
wieków coraz więcej transak-
cji zaczęto rozliczać za pomocą 
owych kwitów, co w konsekwen-
cji doprowadziło do powstania 
wyspecjalizowanych w opera-
cjach finansowych instytucji, 
czyli banków. Pierwsze z nich 
powstały w XIV wieku w bo-
gatych miastach północnych 
Włoch, takich jak Florencja, We-
necja, Genua czy Siena.
Instytucje te zapoczątkowały ko-
lejny etap dematerializacji pienią-

Pierwsze monety – wykonane z elektrum – 
pojawiły się w VII wieku p.n.e. w Lidii, królestwie 
położonym na terenach należących do dzisiejszej 
Turcji.
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znani z zamiłowania do łowiec-
twa, m.in.: króla Władysława 
Jagiełłę, króla Zygmunta Augu-
sta oraz prezydenta Ignacego 
Mościckiego. "Dziękuję i cieszę 
się, że wasze stowarzyszenie 
kultywuje te tradycje łowieckie 
za oceanem, w Stanach Zjedno-
czonych, i podtrzymuje tę trady-

cję, która – jak wcześniej wspomi-
nałem – jest tak ściśle związane 
z dziejami Polski" – dodał przed-
stawiciel Konsulatu Generalnego 
RP w Nowym Jorku. Przywołał 
też czwartą księgę "Pana Ta-
deusza" "Dyplomatyka i łowy”, 
nawiązując tym samym do ele-
mentów łączących jego profesję 

Tu po tym głos zabrał Michał 
Matejkowski, prezes Saint Hubert 
Hunting and Fishing Club. Jako 
główny organizator podziękował 
wszystkim uczestnikom zabawy 
za udział oraz wsparcie, jakie 
dzięki temu okazali myśliwym. 
"To, że państwo tu jesteście, 
świadczy o tym, że chcecie wes-
przeć naszą działalność, która 
opiera się na tym, co zarobimy 
na tego typu imprezach oraz 
na składkach członkowskich" 
– zaznaczył szef myśliwych 
z Maspeth, przy okazji życząc 
wszystkim udanej zabawy. 
Przemówienie wygłosił rów-
nież konsul Jan Końsko. Podkre-

ślił w nim znaczenie myślistwa 
dla naszego dziedzictwa naro-
dowego oraz kultury. "Tradycje 
łowieckie są wpisane w historię 
państwa polskiego i ściśle zwią-
zane z tysiącletnią tradycją pol-
skiej państwowości" – powiedział 
konsul. Przy tej okazji wspomniał 
polskich władców, którzy byli 
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Zabawa hubertowska 
odbyła się w sobotę, 29 
października, w audyto-
rium św. Macieja na Rid-

gewood. Cieszyła się dużym 
powodzeniem zwłaszcza wśród 
członków Saint Hubert Hunting 
and Fishing Club i sympatyków 
myślistwa. Dlatego też zacho-
wane były wszelkie zwyczaje 
i tradycje związane z polskim 
łowiectwem. Członkowie klubu 
przyszli w odświętnych mun-
durach, sala była pełna symboli 
i trofeów myśliwskich, a w wy-
stroju dominował zielony kolor 
i gałązki iglastych drzew. Była 
też specjalnie przygotowana tzw. 
ścianka fotograficzna, imitująca 
knieję, co jeszcze bardziej pod-
kreślało charakter hubertowskiej 
zabawy. Nie brakowało myśliw-
skiej strawy i nalewek. Goście 
już na samym początku zabawy 
mogli spróbować rosołu z bażan-
ta z pysznymi pasztecikami. Były 
też różne mięsa, kiełbasy i szynki 
z dziczyzny. Wszyscy świetnie 
się bawili, wspominali różne wy-
prawy i planowali nowe wyjazdy 
na polowania. 
Wśród gości honorowych obecni 
byli: konsul Jan Końsko oraz ks. 
Dariusz Blicharz, kapelan myśli-
wych i zarazem administrator 
parafii św. Macieja na Ridgewo-
od, gdzie odbywała się impreza. 
Byli także zaprzyjaźnieni z klu-
bem księża: ks. Andrzej Salwow-
ski, administrator parafii św. 
Krzyża na Maspeth, przy której 
działa Saint Hubert Hunting and 
Fishing Club, oraz ks. Janusz 
Dymek, proboszcz parafii Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej i św. 
Kazimierza z Brooklynu, a także 
ks. Władysław Kubrak z parafii 
św. Pankracego z Glendale. Spe-
cjalne na zabawę hubertowską 
przyjechali także myśliwi z chi-
cagowskiego Klubu Łowieckiego 
Ostoja. W sumie na zabawie hu-
bertowskiej, przy muzyce zespo-
łu The Maspers, bawiło się około 
150 osób. 
Oficjalna część rozpoczęła się 
myśliwskim sygnałem i wprowa-
dzeniem klubowego sztandaru. 

Myśliwi z Saint Hubert Hunting and Fishing Club przyszli na zabawę hubertowską w odświętnych mundurach

Uczestnicy zabawy chętnie robili sobie zdjęcia z gośćmi honorowymi
Bal rozpoczął krótkim przemówieniem Michał Matejkowski, prezes 
klubu łowickiego Saint Hubert Hunting and Fishing Club

ZABAWA HUBERTOWSKA  
na Ridgewood

OKOŁO 150 OSÓB BAWIŁO SIĘ NA BALU ZORGANIZOWANYM PRZEZ KLUB ŁOWIECKI SAINT HUBERT HUNTING AND FISHING CLUB Z MASPETH. 
TYM SAMYM POLONIJNI MYŚLIWI POWRÓCILI DO DOROCZNEJ TRADYCJI PRZERWANEJ NA DWA LATA PRZEZ OGRANICZENIA PANDEMICZNE.

Wojtek Maślanka
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POLSKO-AMERYKAŃSKIE 
PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD

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

• pełne przygotowanie do nauki w klasach z programem Dual Language

• wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska

• zajęcia dostosowane do wieku i rozwoju psychosocjalnego dziecka

• zdrowe, domowe posiłki przygotowywane na miejscu

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

• gry i zabawy

• indywidualne podejście do każdego dziecka

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

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

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

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

EMAIL: KOPCIUSZEKDAYCARE@GMAIL.COM

Tradycyjnego poloneza poprowadził konsul Jan Końsko

Humory wszystkim dopisywały

Poloneza tańczono z figurami 

Konsul Jan Końsko zwrócił uwagę, że tradycja myśliwska jest ściśle 
związana z polskimi dziejami

Ksiądz Dariusz Blicharz, kapelan Saint Hubert Hunting and Fishing 
Club i zarazem administrator parafii św. Macieja na Ridgewood, 
udzielił zgromadzonym błogosławieństwa

z myślistwem. "My, dyplomaci, 
moglibyśmy się sporo nauczyć 
od łowczych i myśliwych – za-
znaczył konsul. – Musimy być 
tak samo jak wy bardzo cierpli-
wi i mieć w sobie wiele pokory" 
– dodał Jan Końsko, a na zakoń-
czenie swojej przemowy życzył 
klubowi łowieckiemu dalszego 
rozwoju, a uczestnikom imprezy 
wyśmienitej zabawy. 
Z kolei ks. Dariusz Blicharz – jako 
gospodarz miejsca i zarazem 
kapelan klubu łowickiego Saint 
Hubert Hunting and Fishing Club 
– udzielił wszystkim błogosła-
wieństwa. Później staropolskim 
zwyczajem zatańczono poloneza 
i rozpoczęto zabawę, która trwa-
ła do późnych godzin nocnych. 
Michał Matejkowski był bar-
dzo zadowolony z jej przebiegu 
i stwierdził, że myśliwi z Maspeth 
na pewno zaliczą ją do bardzo 
udanych. "To było duże wyzwa-
nie dla naszego klubu, ale myślę, 
że warto było się go podjąć. Cie-
szę się bardzo, że towarzystwo 
dopisało i nasza hubertowska 
zabawa się udała. Dla nas bardzo 
ważne jest również to, że dzięki 
tej imprezie otrzymaliśmy pew-
ne wsparcie finansowe, które wy-

korzystamy na pokrycie kosztów 
związanych z naszą działalno-
ścią" – podkreślił prezes Saint Hu-
bert Hunting and Fishing Club. 
Klub łowiecki z Maspeth obecnie 
liczy 22 aktywnych członków. 
Kolejny myśliwy będzie zaprzy-
siężony jeszcze w tym roku. Poza 
tym w najbliższym czasie następ-
nych trzech adeptów łowiectwa 

zamierza wstąpić w jego sze-
regi. "Nasz klub ma charakter 
zamknięty i może liczyć mak-
symalnie 30 myśliwych. Żeby 
do nas dołączyć, należy zaliczyć 
rok stażu, później trzeba zostać 
zaakceptowanym przez Walne 
Zgromadzenie i złożyć ślubowa-
nie" – wyjaśnił prezes Michał Ma-
tejkowski. ◘



12 43/2022 SOBOTA 5 LISTOPADA – PIĄTEK 11 LISTOPADA 2022

POLONIA

W kościele Świętych Polskich 
Braci Męczenników odprawił 
swoją ostatnią mszę. Wieczorem, 
kiedy wracał do Warszawy, jego 
samochód został zatrzymany. 
Ksiądz został zabrany do drugie-
go samochodu, a potem… zamor-
dowany przez funkcjonariuszy 
SB. 30 października jego ciało 
wyłowiono z Wisły koło Wło-
cławka.

FILM DOKUMENTALNY 
„CUD PRAWDY“

Uczestnicy spotkania obejrzeli 
film dokumentalny „Cud prawdy“ 
o księdzu Popiełuszce, w którym 
wypowiadają się świadkowie 
jego życia, jego działalności i jego 
świętości. Reżyserem filmu jest 
Anna Teresa Pietraszek, autorka 
ponad 100 filmów dokumental-
nych i reportaży, dziennikarka, 
taterniczka i działaczka społecz-
na. Była parafianką księdza Je-
rzego. Film ukazuje duchownego 
jako wielki wzór Prawdy, wzór 
postawy katolika w całym życiu, 
zwłaszcza w życiu codziennym. 
W filmie wypowiadają się m.in.: 
prymas Polski Józef Glemp oraz 
Marianna Popiełuszko – matka 
księdza Jerzego.
Po obejrzeniu filmu długo dysku-
towano o kapłańskiej działalno-
ści księdza Jerzego oraz o jego 
dramatycznej śmierci. Kilka osób 
przypomniało, że głównym prze-
słaniem kapelana Solidarności 
było dążenie do wolności. Pod-
czas swojego ostatniego kazania 
wygłoszonego w Bydgoszczy we-
zwał nas, Polaków, abyśmy byli 
wolni od lęku, zastraszenia, żą-
dzy odwetu i przemocy. Padały 
pytania o to, co działo się z zabój-
cami księdza Jerzego i czy jest 
szansa na wznowienie procesu, 
aby ponieśli pełną odpowiedzial-
ność za swój czyn. Dzisiaj mówi 
się już, że prawdziwymi opraw-
cami byli pułkownik, major i ka-
pitan, którzy męczyli księdza 
w bunkrze. Pojawiają się prze-

piełuszki – powiedział Grzegorz 
Tymiński. – O księdzu Jerzym 
można dużo mówić, czytać, pi-
sać, a nawet kręcić filmy. Ta wy-
stawa, w dużym skrócie, po-
kazuje tak naprawdę jego całe 
życie. Są tu zdjęcia pokazujące, 
gdy jako mały chłopiec przystą-
pił do pierwszej komunii, potem 
został ministrantem, a następnie 
zdał maturę. Kolejne pokazują, 
jak został wyświęcony na kapła-
na przez Prymasa Tysiąclecia 
kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, potem objął pierwszą parafię 
św. Stanisława Kostki na Żolibo-
rzu, a następnie zaczyna spoty-
kać się ze światem ludzi pracy”.
Grzegorz Tymiński przypomniał 
(o tym zresztą wspomnieli też 
inni byli działacze Solidarności), 
że msze za ojczyznę okazały się 

wielkim powołaniem księdza Je-
rzego. Ostatnią z nich odprawił 
we wrześniu 1984 roku. Zapra-
szał do uczestniczenia w nich 
działaczy opozycyjnych, byłych 
internowanych i więzionych. Za-
praszał artystów, którzy swoim 
talentem wzbogacali ich oprawę. 
Za to był szykanowany. 
19 października 1984 roku ksiądz 
Jerzy pojechał do Bydgoszczy. 
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metropolita krakowski, 
kardynał Karol Wojtyła 
został wybrany na papie-

ża. 19 października 1984 roku, 
a więc 38 lat temu, ksiądz Je-
rzy Popiełuszko został porwany 
przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa i zamordowany. 
I właśnie o tych rocznicach przy-
pomniał podczas mszy ksiądz Łu-
kasz Iwańczuk. I za tych dwóch 
wspaniałych Polaków modlili się 
zgromadzeni w kościele. 

UNIKALNA WYSTAWA 
DR KATARZYNY 
MANIEWSKIEJ

Po mszy została otwarta w domu 
parafialnym, tuż obok kościo-
ła, wystawa „Zdawałoby się im, 
że go unicestwili, a to on przeszedł 
do nieśmiertelności”. Jej autorką 
jest dr Katarzyna Maniewska z od-
działu Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Bydgoszczy. Składa się z 14 
paneli, na których jest umieszczo-
nych 37 zdjęć z najważniejszych 
momentów życia księdza Jerzego. 
Dlaczego 37? Ponieważ kapłan, 
kiedy został zamordowany, miał 
37 lat. Amerykańska premiera tej 
wystawy miała miejsce 19 paź-
dziernika 2017 roku, podczas dru-
giej edycji Przystanku Historia IPN 
Nowy Jork.
Wystawę otworzył Grzegorz Ty-
miński, prezes Stowarzyszenia 
Pamięć. Najpierw podziękował  
gopodarzowi tego miejsca, księ-
dzu Łukaszowi, za umożliwienie 
spotkania oraz Grzegorzowi Mi-
chalskiemu za jego zorganizo-
wanie. Przedstawił specjalnego 
gościa – bratanka księdza Jerze-
go, Marka Popiełuszkę, prezesa 
Fundacji im. Księdza Jerzego 
Popiełuszki „Dobro”. Powitał też 
wszystkich kawalerów Krzy-
ża  Wolności i Solidarności oraz 
działaczy opozycji antykomuni-
stycznej. 
„Ta wystawa to jest piękny sym-
bol życia księdza Jerzego Po-

Wystawa poświęcona księdzu Jerzemu Popiełuszce w domu parafialnym w Boonton, NJ

Grzegorz Tymiński, prezes Stowarzyszenia Pamięć i organizator 
spotkania, otwiera wystawę

Wspólne zdjęcie byłych działaczy Solidarności z Markiem Popiełuszką (drugi z prawej) i księdzem Łukaszem 
Iwańczukiem (czwarty z prawej)

Bliskie spotkanie 
Z KSIĘDZEM POPIEŁUSZKĄ W BOONTON

MSZA ŚWIĘTA, KTÓRĄ W NIEDZIELĘ, 23 PAŹDZIERNIKA, ODPRAWIŁ KSIĄDZ ŁUKASZ IWAŃCZUK, ADMINISTRATOR PARAFII ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO 
(SAINTS CYRIL AND METHODIUS CHURCH) W BOONTON, NJ, BYŁA DEDYKOWANA ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II I BŁOGOSŁAWIONEMU KSIĘDZU JERZEMU 

POPIEŁUSZCE. KSIĄDZ ŁUKASZ ZAPROSIŁ POTEM UCZESTNIKÓW MSZY NA OTWARCIE WYSTAWY POŚWIĘCONEJ KSIĘDZU JERZEMU.

Janusz M. Szlechta
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cieki o tym, że ksiądz zmarł 25, 
a nie 19 października. Oznacza 
to, że był torturowany. Miał 60 
ciętych ran, był bity pałką, miał 
połamane żebra i wykłute oko. 
Kiedy dokonano sekcji zwłok 
okazało się, że ksiądz miał wybi-
te trzy zęby i wyrwany język, wy-
rwane palce i paznokcie. 
„Nie ma woli, aby wznowić śledz-
two w sprawie śmierci księdza 
Popiełuszki. Chodzi o to, aby 
mordercy przyznali się do winy, 
wyrazili skruchę – powiedział 
Wiesław Wierzbowski, były dzia-
łacz Solidarności, szef KPA w sta-
nie Massachusetts. – Piotrowski 
do dzisiaj nie wyraził skruchy. 
Chodzi po Łodzi z pieskiem 
na spacery, bierze 15 tysięcy zło-
tych lub więcej emerytury i śmie-
je się z naszego przebaczenia. 
Nie może tak być. Powinniśmy 
dążyć do tego, abyśmy stworzyli 
petycję i w ten sposób wywarli 
presję na wymiar sprawiedliwo-
ści w III Rzeczypospolitej, aby 
to śledztwo zostało wznowione. 
Nie chodzi już o to, aby karać po-
nownie, lecz o to, żeby prawda 
zwyciężyła“ – podkreślił. 

MAREK POPIEŁUSZKO: 
ZOSTAWIĆ WAŻNY ŚLAD

Bratanek księdza Jerzego, Marek 
Popiełuszko, cierpliwie słuchał 
pytań, a potem na nie odpowia-
dał. Przy okazji opowiedział tro-
chę o rodzinie i o sobie. 
„Po zakończeniu procesu to-
ruńskiego przeciwko zabójcom 
księdza Jerzego moi rodzice po-
wiedzieli, że ze względów bez-
pieczeństwa, ja i moja siostra, jak 
skończymy 18 lat, musimy opu-
ścić Polskę – powiedział. – Wyje-
chaliśmy w 1988 roku i do dzisiaj 
jestem w Stanach Zjednoczo-
nych. Do 2010 roku mało kto wie-
dział, gdzie jestem. Po uroczysto-
ściach beatyfikacyjnych księdza 
Jerzego babcia Marianna powie-
działa, że już teraz nie musimy 
się bać, bo ksiądz Jerzy zwycię-
żył! I pamięć o nim nie zaginie. 
No i już się nie ukrywam“. 
Opowiedział też dlaczego i z ja-
kim przesłaniem stworzył Fun-
dację imienia Księdza Jerzego 
Popiełuszki „Dobro”.
„Osoby, które mieszkają poza oj-
czyzną, tak jak ja, pragną po so-
bie pozostawić ślad. Wuj urodził 
się i wzrastał w miejscowości 
Okopy koło Suchowoli, na Pod-
lasiu. Dlatego zawsze chciałem 
zostawić „ważny ślad” w jego ro-
dzinnej miejscowości. Kiedy ob-
chodziliśmy 70. rocznicę urodzin 

ks. Jerzego, zacząłem się pytać, 
czy ktoś mógłby mi pomóc w zor-
ganizowaniu tych uroczystości. 
Udało się. W tamtym momencie 
zrodził się pomysł założenia mu-
zeum. Wcześniej, w 2015 roku, 
stworzyliśmy fundację. Muzeum, 
w jakimś sensie, będzie domem 
księdza Jerzego. Zawsze mówię 
wszystkim, że aby kogoś poznać, 
jakim był czy jest człowiekiem, 
trzeba poznać jego korzenie. Po-
znać miejsce, w którym ta osoba 
wzrastała i gdzie wszystko się 
zaczęło. Zginęło wielu innych 
księży, nie tylko ksiądz Jerzy, 
dlatego to muzeum w Okopach 
również i tych księży upamiętni. 
Na głazach będą ich nazwiska. 
To miejsce będzie przypominało 
duchownych niezłomnych“ – wy-
jaśnił Marek Popiełuszko.
Podczas spotkania można wes-
przeć to dzieło poprzez zakup 
cegiełek.
Przy okazji Marek Popiełuszko 
opowiedział o ciekawej historii, 
której był uczestnikiem.
„Nie wiem czy państwo wiecie, 
ale w Nowym Jorku i Chicago 
pojawiła się rodzina, która mia-
ła pochodzić z naszych stron 
i mieć to samo nazwisko, a jeden 
z panów miał się nazywać Jó-
zef Popiełuszko – jak mój ojciec. 
Wykorzystali sytuację i zbierali 
pieniądze od różnych organiza-
cji rzekomo w celu finansowania 
działań mających upamiętnić 
księdza Jerzego. Tymczasem ja 
i moja żona jesteśmy najbliższą 
rodziną księdza Jerzego. Miesz-
kamy w Chicago. Kiedyś byłem 
na mszy w kościele w Jackowie 
i zobaczyłem, jak jakiś męż-
czyzna podszedł do biskupa 
i przedstawił się, że jest z ro-
dziny księdza Jerzego. Kiedy 
go zapytałem, jakie ma związki 
z tą rodziną, zaczął tłumaczyć, 
że jego ojciec i ojciec księdza 
Jerzego byli braćmi. Ja wtedy 
stwierdziłem, że mój dziadek nie 
miał brata, był jedynakiem. Już 
nigdy więcej tego faceta nie zo-
baczyłem. 

***
Zespół pracowni Nizio Design 
International opracował kon-
cepcję bryły, wystawy stałej 
i wnętrz muzeum bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Okopach. Zakoń-
czenie inwestycji planowane 
jest na rok 2024. Więcej o tym 
projekcie i o Fundacji im. ks. Je-
rzego Popiełuszki „Dobro” moż-
na dowiedzieć się na stronie 
www.FundacjaPopieluszko.pl. ◘

Rangi temu świętu nadała msza święta, którą 
koncelebrował ojciec Tadeusz Lizińczyk, pro-
wincjał zakonu paulinów w USA, wraz z księ-
dzem prof. Konstantym Pruszyńskim. W trak-

cie nabożeństwa na ręce dyrektorki Moniki Kowary 
został przekazany sztandar szkoły, ufundowany przez 
Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, która 
jest głównym sponsorem polskich szkół dokształca-
jących na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczo-
nych. 
Kolejnym punktem uroczystości był bankiet, podczas 
którego zaproszeni goście w swoich przemówieniach 
nie szczędzili słów uznania, dziękując za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze polskoję-
zycznej placówki. Wśród zaproszonych gości znalazł 
się pomysłodawca założenia Szkoły Języka Polskie-
go, ksiądz Jan Palkowski, pełniący obecnie funkcję 
proboszcza Polskiego Apostolatu przy parafii św. 
Wojciecha w Filadelfii. Dzięki jego zaangażowaniu w 
otwarcie szkoły pozwolono kilku pokoleniom poznać 
język i kulturę naszej ojczyzny. Monika Kowara, jako 
gospodyni i dyrektorka szkoły, na wstępie podzięko-
wała wszystkim gościom za przybycie, szczególne 
podziękowania kierując do osób bezpośrednio zaan-
gażowanych od lat w sprawy szkoły. „Pamiętajmy, że 
życie naszej polskiej szkoły ubogacają swoimi talenta-
mi wszyscy, a więc: uczniowie, nauczyciele, admini-
stracja szkoły, komitet rodzicielski, nasz duszpasterz 
polonijny, rodzice i przyjaciele szkoły” – podkreśliła 
mówczyni. W trakcie swojego wystąpienia uhonoro-
wała dyplomami i kwiatami wiele osób związanych z 
działalnością szkoły na przestrzeni 30 lat. 
Maria Paździor-Marchwiński, wiceprezeska zarządu 
Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, 

gratulując okrągłego jubileuszu powiedziała: „Każdy 
jubileusz skłania do wspomnień i gratulacji. Jubileusz 
to zamknięcie pewnej karty i otwarcie następnej. Ży-
czę, aby te następne karty były zapisywane złotymi 
zgłoskami!”.
Życzenia sukcesów w kolejnych latach pracy dy-
daktycznej z polonijną młodzieżą złożyli: dr Janusz 
Romański, honorowy prezes Polskiego Uniwersytetu 
Ludowego z siedzibą w Domu Polskim w Filadelfii, 
naczelny komendant SWAP Tadeusz Antoniak i za-
stępca komendanta Placówki 12 SWAP Jacek Szklar-
ski. Przedstawiciele tych organizacji złożyli na ręce 
dyrektorki szkoły dyplomy z gratulacjami. Należy 
przypomnieć, iż Stowarzyszenie Weteranów Armii 
Polskiej w roku 2021 obchodziło 100-lecie swojego 
powstania.
Część oficjalną uroczystości zwieńczył występ dzie-
ci, które w jubileuszowym koncercie zaprezentowały 
swoje talenty, odkrywane i rozwijane w Szkole Języka 
Polskiego im. św. Jana Kantego. Zgromadzeni goście 
podziwiali zdolnych recytatorów i utalentowanych 
najmłodszych uczniów szkoły w utworach Juliana 
Tuwima „Rzepka” i „Okulary”. Po oficjalnej części, 
przygotowanej przez dyrekcję i radę pedagogiczną, 
polonezem rozpoczęto zabawę taneczną, w której 
uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i za-
proszeni goście .◘
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Rada pedagogiczna szkoły Języka Polskiego im. Jana Kantego w Filadelfii

Nauczycielki wznoszą toast z okazji 30-lecia szkoły. 
W środku dyrektorka szkoły Monika Kowara

Uczniowie w przedstawieniu wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka"

Otwarcie wystawy poświęconej księdzu Popiełuszce zainteresowało 
wiele osób. W pierwszym rzędzie (od lewej): Zbigniew Pałamar – były 
członek Solidarności w Hucie Katowice, Urszula i Grzegorz Michalscy, 
Wiesław Wierzbowski 

Małgorzata Bojko

30 LAT MINĘŁO 
jak jeden dzień

SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. JANA KANTEGO W FILADELFII W STANIE 
PENSYLWANIA ŚWIĘTOWAŁA 23 PAŹDZIERNIKA 30-LECIE NIEPRZERWANEJ 

DZIAŁALNOŚCI. JUBILEUSZ PRZEBIEGAŁ W UROCZYSTYM I RADOSNYM KLIMACIE.
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Na ziemi ludu Lenapów
XXVIII SEMINARIUM PAES/PATE

Po raz pierwszy semi-
narium odbyło się 
w formie hybrydo-
wej: wirtualnie i per-

sonalnie. Dzięki temu prelegenci 
rozsiani po świecie mogli spotkać 
się tego dnia, opowiedzieć o swo-
ich doświadczeniach i podzielić się 
swoją wiedzą. Pierwsza prezenta-
cja została wygłoszona w języku 
angielskim, a pozostałe po polsku.
Uczestników seminarium powitał 
Tomasz Dżurak, członek Rady Po-
lish-American Ethnological Society/
Polsko-Amerykańskiego Towarzy-
stwa Etnograficznego im. Bronisła-
wa Malinowskiego (PAES/PATE). 
„Znajdujemy się w oddziale biblio-
teki brooklyńskiej na Greenpoin-
cie. Na ziemi zwanej Lenapeho-
king, co w języku Lenape znaczy 
‘dom’ – powiedział. – Na początku 
chcemy oświadczyć, że mamy peł-
ną świadomość, i znajdujemy się 
na ziemi ludu Lenapów, zwanych 
też Delawarami. Ich ziemia rozcią-
ga się od Connecticut do Pensyl-
wanii, obejmuje południową część 
doliny rzeki Hudson, aż do doli-
ny rzeki Delaware. Zostali stąd 
brutalnie wygnani, ale wracają. 
W Nowym Jorku buduje się Lena-
pe Center, a w greenpoinckiej bi-
bliotece w pierwszej połowie tego 
roku można było oglądać wystawę 
poświęconą Lenapom, ich sztuce 
współczesnej i historycznej. Infor-
macje na temat Lenapów można 
znaleźć na stronie internetowej 
biblioteki brooklyńskiej. Dziękuje-
my oddziałowi na Greenpoincie 
za udzielenie nam gościny, a Izabeli 
Barry za wielką pomoc przy zorga-
nizowaniu tego wydarzenia” – pod-
kreślił Tomasz Dżurak.
Seminarium prowadziły Ewa 
Dżurak, prezes PAES/PATE, oraz 
Izabela Barry, która pracuje w Bro-
oklyn Public Library. 

ZAGROŻENIE JĘZYKA 
TO ZAGROŻENIE PAMIĘCI

Pierwszy pojawił się na ekranie 
John Badenhausen i wygłosił po an-
gielsku wykład „Lakota Language 
Revival”, czyli “Odrodzenie języka 
lakockiego”.
John Badenhausen jest magistrem 
psychologii i czynnym terapeutą. 
W 1998 roku po raz pierwszy przy-
był do rezerwatu Pine Ridge w Da-
kocie Południowej i od tamtej pory 
uczy się języka lakockiego. Obecnie 
jest nauczycielem języka lakockie-
go w ramach zajęć organizowanych 
przez LLC oraz współpracuje z gru-
pą The Tipi Raisers (https://www.
thetipiraisers.org/), która co drugi 
tydzień proponuje darmowe lekcje 
lakockiego.
Język Lakhota to jeden z zagro-
żonych języków tubylczych, któ-
ry szczęśliwie powraca do szkół 
na terenie rezerwatów lakockich 
i do edukacyjnych programów ple-
miennych dla dzieci i dorosłych. 
W swej prezentacji John zwrócił 
uwagę na fakt, że język ojczysty jest 

najważniejszym wyrazem wspól-
noty społecznej, niesie w sobie wi-
zję świata i rozumienie otaczającej 
rzeczywistości. Zagrożenie języka 
to zagrożenie pamięci kulturowej 
i trwania wspólnoty. Podkreślił, 
że języki tubylcze od dziesięcioleci 
znajdują się w stanie kryzysu. Ostat-
nie pokolenie ludzi mówiących 
rdzennymi językami od urodze-
nia jest już po 70. Na terenie USA 
z ponad 500 niegdyś istniejących 
języków pozostało mniej niż 100. 
Z tej liczby 75 to języki już prawie 
wymarłe, którymi może się porozu-
mieć ledwie garstka ludzi. Lakocki 
w porównaniu z nimi jest w zna-
komitej sytuacji, bo należy do 5 ję-
zyków tubylczych, którymi ciągle 
mówi ponad 5 tysięcy ludzi.

UCHODŹCA CZY MIGRANT?
Izabela Wagner poruszyła nie-
zwykle ważny i aktualny temat 
“Uchodźcy w Europie – o zanika-
niu terminu i zakrywaniu zjawiska 
(Włochy, Francja, Polska)”. Ma duże 
doświadczenie w pracy z migran-
tami i uchodźcami, gdyż pracowa-
ła jako woluntariuszka i badaczka 
w obozie dla uchodźców na Sar-
dynii oraz pozostaje w bliskim 
kontakcie z grupą Badaczki i Bada-
cze na Granicy, międzyuczelnianą 
siecią badaczy dokumentujących 
kryzys humanitarny, uchodźczy 
na granicy polsko-białoruskiej. Jej 
wykład, inspirowany tymi doświad-
czeniami, był refleksją na temat 
zmieniającego się znaczenia i uży-
wania w różnych kontekstach ter-
minów „uchodźca” (refugee) oraz 
„migrant”.
Na podstawie obserwacji dyskur-
su publicznego, prasy i publikacji 
naukowych autorka pokazała pro-
ces zamiany terminu „uchodźca”, 
którego zastosowanie wymaga, 

zgodnie z prawem, konkretnych 
działań pomocowych ze strony 
przyjmującego kraju, na rzecz co-
raz powszechniej używanego i nie-
zobowiązującego władze do dzia-
łania terminu „migrant”. “Uważam 
to zjawisko za bardzo niebezpiecz-
ne” – podkreśliła. Zaprezentowała 
przyczyny i konsekwencje tej zmia-
ny terminologicznej na przykładzie 
Włoch, Francji i Polski. Mottem wy-
kładu był cytat z Alberta Camusa: 
„Źle nazywać rzeczy to powiększać 
nieszczęścia świata”.
Izabela Wagner jest profesorem 
socjologii w Collegium Civitas 
w Warszawie, a także jest zatrud-
niona przez Institut Convergence 
Migration przy College de France 
w Paryżu. Jest autorką kilku ksią-
żek, m.in. “Becoming Transnational 
Professional. Kariery i mobilność 
polskich elit naukowych” (Scholar, 
2011), wielu artykułów naukowych, 
a także popularnonaukowych. 

POLAKOM BLISKA 
JEST KULTURA INDIAN

Krzysztof Mączkowski wygłosił 
wykład “Od Idle No More! do Mni 
Wiconi”. Jest antropologiem kultury 
i przyrodnikiem, zaangażowanym 
w popularyzację kultur indiańskich 
i tubylczej filozofii szacunku do zie-
mi na terenie Polski. Jest wydawcą 
i redaktorem naczelnym magazynu 
„Wyspa Żółwia” oraz portalu ame-
rykaindianska.pl. Od 2017 r. organi-
zuje jesienne powwow w Poznaniu. 
W swojej prezentacji opowiedział 
o kampanii protestacyjnej, znanej 
na świecie jako „Idle No More!” 
(Dość bierności), która zaczęła się 
w Kanadzie w 2012 roku. Przed-
stawił jej historię i główne postaci. 
Pionierką protestu była Theresa 
Spence, przywódczyni społeczno-
ści Attawapiskat, która pod koniec 

W SALI KONFERENCYJNEJ GREENPOINT PUBLIC LIBRARY PRZY NORMAN AVENUE NA GREENPOINCIE, NY, W SOBOTĘ, 22 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, 
ODBYŁO SIĘ XXVIII SEMINARIUM ANTROPOLOGICZNE POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA ETNOGRAFICZNEGO IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO. 

WYSTĄPIŁO SIEDMIU PRELEGENTÓW, KTÓRZY MÓWILI O ZAGROŻONYCH TUBYLCZYCH JĘZYKACH I BARDZO AKTUALNYCH PROBLEMACH EMIGRACJI, 
KTÓRE DOTYCZĄ CAŁEGO ŚWIATA.
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Uczestnicy seminarium obecni w greenpoinckiej bibliotece (od lewej): Maria Rubin, Ewa Dżurak, dr Anna Fiń, 
Tomasz Dżurak, Katarzyna Paterak, Henryk Paterak, Barbara Wala, Izabela Barry i Ewa Sukiennik-Maliga

2012 roku rozpoczęła strajk głodo-
wy przeciwko fatalnym warunkom 
życia jej własnej społeczności i in-
nych rdzennych wspólnot Kanady. 
Dołączyły do niej cztery inne „kobie-
ty ze Saskatchewan”: Nina Wilson, 
Sylvia McAdam, Jessica Gordon 
i Sheelah McLean. „Idle No More” 
wraz z ruchem „Mni Wiconi” (Woda 
znaczy życie) były znaczącą inspi-
racją dla wielu światowych ruchów 
ekologicznych. Krzysztof Mączkow-
ski przypomniał, że w październi-
ku 2016 roku w rezerwacie Indian 
Lakota Standing Rock, w Dakocie 
Północnej i Południowej w Stanach 
Zjednoczonych, zebrało się 15 ty-
sięcy Indian, którzy protestowali 
przeciwko budowie rurociągu i na-
ruszeniu ich ziem. Był to najwięk-
szy protest Indian w XXI wieku. 
“Duchowość jest potężną inspiracją 
do działania” – podkreślił. 

Przemysław Bartuszek przedsta-
wił “Polski Ruch Przyjaciół Indian 
– rys historyczny”. Ruch ten istnie-

je od 1978 roku. Jest to organizacja 
nieformalna, skupiająca kilka tysię-
cy osób. Obecnie w Polsce działa 20 
wiosek indiańskich. Co roku, a cza-
sem dwa razy do roku, członkowie 
i sympatycy ruchu mogą uczestni-
czyć w polskim powwow, podczas 
którego startują w konkursach 
tańca, prezentują rękodzieło, stroje 
czy publikacje. Pierwszy odbył się 
w Katowicach w 2002 roku, ostatni 
w październiku 2022 w Poznaniu.
Przemysław Bartuszek jest bi-
bliotekoznawcą i wieloletnim kie-
rownikiem biblioteki Centrum 
Europejskiego Uniwersytetu War-
szawskiego. Jest także sekretarzem 
redakcji kwartalnika naukowego 
„Studia Europejskie – Studies in Eu-
ropean Affairs”, wydawanego przez 
Uniwersytet Warszawski. Jego zain-
teresowania skupiają się wokół kul-
tury, sztuki, historii i dnia współcze-
snego Indian Crow (Absaalooka, 
Absaroka) z Montany.
W prezentacji “The Longest Walk 2. 
Konteksty historyczne i współcze-
sne” Adam Piekarski opowiedział 
słuchaczom o swoim udziale w Naj-
dłuższym Marszu 2, który odbył się 
w 2008 roku. Jego uczestniczy wy-
ruszyli z San Francisco w Kalifornii 
i dotarli do Waszyngtonu, stolicy 
USA. Wzięli w nim udział obywate-
le Francji, Niemiec, a nawet Japonii. 
Adam Piekarski i Marek Nowocień 
byli jedynymi Polakami, którzy 
wzięli udział w tym wydarzeniu.
Pan Adam podzielił się refleksjami 
na temat przyczyn, organizacji, tła, 
przebiegu i znaczenia tego marszu. 
Najdłuższy Marsz 2 był jedną z naj-
ważniejszych akcji amerykańskich 
tubylców mających na celu podnie-
sienie w społeczeństwie amerykań-
skim świadomości i upowszech-
nienie wiedzy o sytuacji narodów 
tubylczych, łamaniu obiecanych 
im praw i nieustannym zagrożeniu 
dla ziemi, jaką jeszcze posiadają. 
Hasła Marszu są aktualne do dziś. 
Organizatorem The Longest Walk 
2, tego niezwykłego przykładu in-
diańskiego aktywizmu, był Dennis 
J. Banks (1937-2017) z narodu Chip-
pewa, z rezerwatu Leech Lake, wy-
bitny działacz społeczno-polityczny, 
lider Ruchu Indian Amerykańskich 

Seminarium prowadziły Izabela Barry (pierwsza z lewej) i Ewa Dżurak 
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Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie
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(AIM) oraz okupacji Wounded 
Knee w 1973 roku. Był organizato-
rem Świętych Biegów na świecie 
i Najdłuższych Marszy w USA, na-
uczycielem, twórcą i aktorem.   
Dr Adam Piekarski – ekonomista 
i etnolog, wieloletni członek PAES/
PATE. Autor pionierskiego na pol-
skim rynku dzieła „Wyprawa Le-
wisa i Clarka na zachód Ameryki” 
(Toruń, Oficyna Wydawnicza Ku-
charski, 2018). Popularyzator wie-
dzy o tubylczych plemionach USA. 
Prezenter na wielu konferencjach 
amerykanistycznych.

RATOWANIE 
JĘZYKA TLINGICKIEGO

Niezwykle ciekawy wykład za-
prezentował dr Matthew Moscic-
ki Spellberg, zatytułowany “Lingít 
Ḵusteeyí, Lingít yoo X̱ʼatángi, Lingít 
Shkalneegí: Tlingit Culture, Langu-
age, and Story”. Naukowiec mówił 
po polsku, gdyż ma polskie korze-
nie, ale również po angielsku i w ję-
zyku tlingickim. Prezentacja była 
wprowadzeniem do kultury tlin-
gickiej i języka tlingickiego. Naród 
Tlingitów zamieszkuje tereny pół-
nocno-zachodniego wybrzeża Sta-
nów Zjednoczonych, głównie Ala-
ski. Nazwę tego plemienia, jak i ich 
język można przetłumaczyć jako 
„ludzie przypływów”. Miasto Sitka, 
gdzie mieszka obecnie dr Matthew, 
znajduje się na jednej z wysp u wy-
brzeża Alaski, w centrum teryto-
rium Tlingitów. Narody tego rejonu, 
w tym właśnie Tlingici, utrzymują 
się głównie z rybołówstwa. 

Autor (który jest dziekanem 
w Outer Coast College w Sitka 
na Alasce, studiował na Harwar-
dzie, a doktorat zrobił w Princeton 
University z dziedziny literatury 
porównawczej), przedstawił krótką 
charakterystykę języka tlingickiego, 
który jest odrębnym językiem w ro-
dzinie Na-Dene. Język ten ma skom-
plikowaną gramatykę i używa wie-
lu dźwięków, których nie słyszy się 
w innych językach. Podkreślił jego 
niezwykłą poetycką metaforycz-
ność i zaprezentował przykłady 
kilku tekstów tradycyjnych. Język 
tlingicki jest językiem poważnie 
zagrożonym, mówi nim zaledwie 
kilkaset osób. Dlatego Outer Coast 
College w swym programie edu-
kacyjnym oferuje lekcje języka tlin-
gickiego oraz praktyczne zajęcia 
o tradycyjnej kulturze tlingickiej. 
Wiele tradycyjnych opowieści tlin-
gickich przekazał światu w swoich 
książkach pisarz Robert Zuboff 
-Shaadoaax’ (1893-1974). 

ZNACZENIE FOTOGRAFII 
MIGRACYJNEJ

Dr Anna Fiń, jako jedyna z wy-
kładowców, osobiście przybyła 

do biblioteki na Greenpoincie. 
Przedstawiła swój projekt badaw-
czy „Fotografia migracyjna: jej rola 
w badaniach procesów migracyj-
nych oraz polskiej diaspory”.
Dr Anna Fiń jest adiunktem w Ka-
tedrze Socjologii Kultury, Instytutu 
Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Zaj-
muje się głównie procesami współ-
czesnej migracji transatlantyckiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
najnowszej polskiej imigracji 
w USA, relacjami pomiędzy grupa-
mi imigranckimi, a także procesami 
tworzenia się i przekształcenia imi-
granckich dzielnic. Obecnie prze-
bywa w USA jako Visiting Scholar 
w Graduate Center CUNY, gdzie 
w ramach stypendium Fulbrighta 
realizuje projekt badawczy doty-
czący rozwoju fotografii migracyj-
nej oraz jej znaczenia dla badania 
procesów migracyjnych.
W swej prezentacji rozważała zna-
czenie i rolę fotografii migracyjnej 
w badaniach warunków życia mi-
grantów na przykładzie diaspory 
polskiej. Przedstawiła swoje plany 
badawcze i wcześniejsze poszu-
kiwania, będące inspiracją dla jej 
aktualnych działań. Jedną z tych 
inspiracji był międzynarodowy 
projekt fotograficzny „Imigranto-
polis” – dokumentujący obecność 
imigrantów w przestrzeni miejskiej. 
Imigranci bowiem osiedlają się 
głównie w miastach, tworzą swoją 
infrastrukturę, swoje miejsca i tym 
samym przekształcają miasto, stop-
niowo stając się jego nieodłącznym 

elementem. Projekt ten, przy orga-
nizacji którego Anna Fiń pracowa-
ła, zaowocował międzynarodową 
wystawą fotograficzną i publikacją 
albumu fotograficznego.
Anna Fiń przeprowadziła wstępne 
poszukiwania fotografii polonijnej 
w Londynie i Antwerpii oraz w Mu-
zeum Emigracji w Gdyni. Obecnie, 
będąc na rocznym stypendium 
w Nowym Jorku, bada zbiory insty-
tucji i organizacji polonijnych w tym 
mieście i w innych miejscach USA. 
Wśród interesujących ją organizacji 
znajdują się: The Polish Institute of 
Arts and Sciences of America, Jozef 
Pilsudski Institute of America, Polish 
National Home na Greenpoincie, 
Polish Museum in Port Washington, 
The Polish Museum in Chicago. Pla-
nuje również badania w muzeach 
fotograficznych oraz wywiady z fo-
tografami polonijnymi. 

***
Więcej informacji o PAES/PATE oraz 
o XXVIII Seminarium Antropolo-
gicznym można znaleźć na stronie: 
www.paespate.net.

Opr. Janusz M. Szlechta

Anna Fiń (pierwsza z lewej) prowadzi wykład o fotografii
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jubilat dodał, że parafia św. Anto-
niego Padewskiego w Jersey City 
jest szczególnie bliska jego sercu, 
ponieważ zastał ją zrujnowaną 
i przeznaczoną do likwidacji, 
a udało mu się nie tylko ją ocalić, 
ale także wpisać w rejestr amery-
kańskich zabytków narodowych, 
a w ostatnich miesiącach również 
całkowicie wyremontować. "To, 
że ta parafia została pobudzona 
i powróciła do pełnego życia reli-
gijnego, oraz że udało się ją ocalić, 
zawdzięczam dobrym ludziom, 
który okazali mi pomoc, a także 
św. Antoniemu, którego prosiłem 
o wsparcie, i bardzo wierzyłem 
w to, że je otrzymam" – zazna-
czył ks. kanonik Józef Urban. Do-
dał, że jest bardzo dumny z tego, 
że patron parafii, w której spędził 

on ostatnich 21 lat, pomógł mu 
ją ocalić. O tych osiągnięciach, 
zarówno duchowych jak i mate-
rialnych, wspominała podczas 
części oficjalnej jubileuszowego 
bankietu Bogusława Huang. "Pod-
czas dzisiejszej Eucharystii razem 
z tobą ks. Józefie dziękowaliśmy 
Pani Bogu za łaskę wypełnie-
nia twojej misji duszpasterskiej 
na przestrzeni 50 lat, pełnych 
doświadczeń, zmagań i trudu. 
Szedłeś – tak jak pisał w 'Tryptyku 
rzymskim' Jan Paweł II – pod prąd, 
do źródła, i na ugorze wyhodowa-
łeś dorodne owoce" – stwierdziła 
dyrektorka Polskiej Szkoły Do-
kształcającej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 
Zasługi ks. kanonika Józefa Urba-
na zostały nie tylko zauważone, 

również prowadziła całą uroczy-
stość. Były również życzenia i gra-
tulacje dla złotego jubilata, toast, 
tort i oczywiście tradycyjne "Sto 
lat". Na zakończenie gości bawił 
rodziny, siedmioosobowy zespół 
wokalno-instrumentalny The Li-
sicki Family Band. Uroczystość 
była bardzo podniosła i wzrusza-
jąca. 
"Jestem bardzo szczęśliwy, że pa-
rafianie i wierni, którym posługi-
wałem, tak bardzo zainteresowali 

się moim jubileuszem i tak licznie 
uczestniczyli w tej uroczystości. 
Cieszę się bardzo, że jako pro-
boszczowi kościoła św. Antoniego 
Padewskiego, pierwszej polskiej 
parafii w New Jersey, która po-
wstała w 1884 roku, udało mi się 
nawiązać kontakt z wiernymi, któ-
rzy kiedyś ją tworzyli, oraz z tymi, 
z którymi zaczynałem pracować 
w 2001 roku" – podkreślił w roz-
mowie z "Nowy Dziennikiem" ks. 
kanonik Józef Urban. Dostojny 
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two i łączność z Polakami 
za granicą to są funda-

menty odrodzonej po 1989 roku 
niepodległej i suwerennej Rze-
czypospolitej Polskiej. Ks. kanonik 
Józef Urban całą swoją posługą 
i aktywnością działa na rzecz 
realizacji tych wartości. Dlatego 
bardzo dziękujemy mu za 50 lat 
jego posługi i służby na rzecz tych 
wartości" – powiedział "Nowe-
mu Dziennikowi" uczestniczący 
w rocznicowych uroczystościach 
konsul Jan Końsko. Jubileuszowe 
obchody miały miejsce w niedzie-
lę, 16 października. Rozpoczęły 
się uroczystą mszą św. odpra-
wioną w kościele św. Antoniego 
Padewskiego w Jersey City, którą 
celebrował złoty jubilat wraz z ok. 
dwudziestoma zaprzyjaźnionymi 
księżmi z New Jersey i Nowego 
Jorku. Z kolei okolicznościowy 
bankiet odbył się w pobliskiej sali 
balowej St. Mary's Hall. W obcho-
dach liczny udział wzięli obecni 
i byli parafianie oraz przedstawi-
ciele różnych organizacji i instytu-
cji. Podczas mszy św. kościół był 
wypełniony po brzegi, a na ban-
kiecie pojawiło się ok. 250 osób. 
Wśród gości byli m.in.: bp Gregory 
Studerus z diecezji w Newarku, 
konsul Jan Końsko, konsul hono-
rowy w Nancy we Francji Czesław 
Bartel z żoną, Wielka Marszałek 
Parady Pułaskiego 2020-21 Jadwi-
ga Kopala, przedstawiciele zarzą-
du FCU Selfreliance Eugene Ihor 
Laszok i Orest Ciapka, a także ro-
dzina jubilata z Polski.
W części oficjalnej uczniowie Pol-
skiej Szkoły Dokształcającej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przedstawili program artystycz-
ny. Duże wrażenie na wszystkich 
zrobił zaprezentowany przez 
nich wiersz opowiadający o życiu 
i działalności ks. kanonika Józefa 
Urbana. Napisała go dyrektora 
szkoły Bogusława Huang, która 

Ks. kanonik Józef Urban (w środku) oraz goście honorowi wraz z dziećmi szkolnymi, które zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny

Ks. Urban ze swoją rodziną z Polski
Przedstawicielki parafii wręczyły ks. Urbanowi bukiet pięknych 
kwiatów

Złoty jubileusz KSIĘDZA URBANA
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W JERSEY CITY, NJ, ŚWIĘTUJE W TYM ROKU 50-LECIE KAPŁAŃSTWA. KS. KANONIK JÓZEF 
URBAN ZNANY JEST NIE TYLKO JAKO PROBOSZCZ NAJSTARSZEJ POLSKIEJ PARAFII W JERSEY CITY, ALE RÓWNIEŻ JAKO ZAGORZAŁY OBROŃCA 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA EXCHANGE PLACE POMNIKA KATYŃ 1940 I BUDOWNICZY POLONIJNYCH KOŚCIOŁÓW. 

Wojtek Maślanka
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Tak, drodzy Państwo, jak 
ten czas szybko leci! 
Czy to nie wspaniałe, 
że Polacy wciąż mają 

ochotę spędzić jeden wieczór 
w miesiącu na poznanie nowej 
polskiej książki? Serdecznie 
uczestnikom tych spotkań dzię-
kujemy i prosimy o nas nigdy nie 
zapominać.
Agata Stopa, która po ukończeniu 
studiów w dziedzinie psychologii 
klinicznej zajmuje się penetrowa-
niem najstarszych dziejów Pol-
ski, jest autorką dwóch książek. 
Pierwsza, wydana w 2016 roku, 
nosi tytuł „Świętosława królowa 
wikingów”. Przedstawia w niej 
prawdziwą historią polskiej księż-
niczki, władczyni wikingów. Jest 
to historia o miłości, grze o tron, 
walkach, zdradzie, śmierci, ro-
dzinie i przyjaźni. Autorka pisze 
też o początkach Polski i kształ-
towaniu się Europy. Przenosi nas 
w czasy dawnych krain, intrygu-
jących postaci i tajemniczych wy-
darzeń. 
Druga książka, wydana w tym 
roku w kwietniu, nosząca tytuł 
„Ojciec Mieszka. Tajemnica rodu” 
jest powieścią historyczną, która 
przenosi czytelnika do zarania 
naszych dziejów, pełnego bezpar-
donowej walki o władzę. To opo-
wieść o intrygach, miłości, sza-
lonych eskapadach i dozgonnej 
przyjaźni. Pełna zaskakujących 
zwrotów akcji saga rozgrywa się 
na kanwie intrygującej historii Eu-
ropy pierwszej połowy X wieku. 
Rzecz w tym, że Agata Stopa nie 
mówiła nam o fabule książek, 
ale ze swadą przedstawiała naj-
dawniejsze dzieje Polski i naszych 
przodków. Widzieliśmy mapy 
naszych ziem z zaznaczonymi 
pierwszymi polskimi grodami, 
które – jak się okazało – czasami 
były tak małe, że zamieszkiwała 
je tylko jedna zamożna rodzina 
lokalnego nobila.
Autorka pokazywała nam, jak wy-
glądał system budowania wałów 
obronnych wokół grodów. Two-
rzone były z dużych skrzyń z pni 
drzew, pełnych piasku i kamieni, 
które układano jedne na dru-

AGATA STOPA 
o pradziejach Polski

GOŚCIEM PRZYTULISKA LITERACKIEGO, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W ŚRODĘ, 19 PAŹDZIERNIKA, W MM ART’S STUDIO 
W WALLINGTON, NJ, BYŁA TYM RAZEM AGATA STOPA. POZOSTANIE ONO W NASZEJ PAMIĘCI NA DŁUGO, 
BO – PO PIERWSZE – MIELIŚMY DO CZYNIENIA Z WYKŁADEM WZBOGACONYM O POKAZ PRZEŹROCZY, 

A NAJCZĘŚCIEJ NASZE SPOTKANIA MAJĄ CHARAKTER ROZMOWY. PO WTÓRE SPOTKALIŚMY SIĘ W PRZYTULISKU 
LITERACKIM PO RAZ TRZYDZIESTY!

Uczestnicy spotkania z Agatą Stopą, autorką powieści historycznej „Ojciec Mieszka. Tajemnica rodu”

Elżbieta Kieszczyńska i Janusz M. Szlechta
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gich. Jak się okazuje, była to za-
pora skutecznie zabezpieczająca 
przed atakiem wrogiem. Widzieli-
śmy kobiece suknie i ozdoby. Mo-
gliśmy poznać plany większych 
domów władców, gdzie nie tylko 
obradowano i trzymano doku-
menty, ale nawet tam znalazło się 
miejsce na malutki pokój, w któ-
rym pracował złotnik.
Przyglądaliśmy się polityce, wpły-
wom sąsiadów na nasze życie, co-
dziennym zajęciom ludzi. No i do-
wiedzieliśmy się, że Europejczycy 
wędrowali do Chin całe trzy lata.
Agata Stopa jest nauczycielką 
i dyrektorką Polskiej Szkoły So-
botniej im. Fryderyka Chopina 
w Allamuchy, NJ, i to się czuło 
w każdej chwili. Mówiła konkret-
nie, a prezentacja przeźroczy 
pomagała nam wszystko szybko 
zrozumieć. Jej opowieści bardzo 
podobały się publiczności. Słu-
chacze nawet w trakcie wykładu 
zadawali jej pytania. Publiczność 
lubi takie wieczory również i dla-
tego, że można było poznać dzieje, 

o których się mało pisze, bo kryją 
się w mrokach wczesnego śre-
dniowiecza. Jak się okazało, bu-
dowanie w Polsce nowoczesnych 
autostrad przyśpieszyło odkry-
wanie cudów archeologicznych, 
o których wcześniej można było 
tylko pomarzyć. Prace prowa-
dzone w wielu miejscach Polski 
pozwolą na dopisanie kolejnych 
kart do naszych pradziejów.
W czasie trwania 30. Przytuliska 
Literackiego podaliśmy do wiado-
mości publiczności dwa bardzo 
ważne dla nas oświadczenia. 
Po pierwsze – do grona organi-
zatorów dołączyła Ella Wojczak, 
która obiecała zająć się promocją 
Przytuliska Literackiego w me-
diach społecznościowych, jak 
i proponować nam wieczory nie 
tylko literackie, ale także arty-
styczne. Bardzo jej za to dziękuje-
my i bardzo się cieszymy, że pani 
Ella ma ochotę poświęcać swój 
czas i swoją wiedzę. 
Po drugie – pani dyrektor Bożena 
Leven Polskiego Instytutu Nauko-

wego na Manhattanie zgodziła się 
wynajmować salę na comiesięcz-
ne spotkania Przytuliska. Marzy-
my o tym, aby spotkania na Man-
hattanie odbywały się we wtorek, 
natomiast w środę, w tym samym 
tygodniu, przedstawimy gościa 
publiczności w MM Art’s Studio 
w Wallington w New Jersey. Tak 
więc Przytulisko Literackie, któ-
re organizujemy od jesieni 2018 
roku, będzie działało na terenie 
dwóch stanów.
Dziękujemy władzom Polskiego 
Instytutu Naukowego, dziękuje-
my naszym drogim sponsorom: 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej, panu mece-
nasowi Przemysławowi Janowi 
Blochowi za opiekę nad nami 
w New Jersey, jak i dziękujemy 
panu doktorowi Stanisławowi 
Burzyńskiemu z Houston, TX, 
za sponsorowanie wynajęcia sali 
na Manhattanie. 
Obiecujemy nie zawieść pokła-
danych w nas nadziei. Do zoba-
czenia! ◘

ale i docenione przez parafian, wła-
dze kościelne, a nawet lokalnych 
polityków. Dowodem tego była 
pięknie wydana Księga Pamiątko-
wa z 94 stronami wpisów, życzeń 
i gratulacji. Są w niej słowa uzna-
nia przekazane przez biskupów, 
zaprzyjaźnionych księży, konsula 
generalnego Adriana Kubickiego, 
wiernych, a nawet radnych i bur-
mistrza Jersey City. Piękne życze-
nia zamieściła siostra szacownego 
jubilata. "Drogi Księże! To zaszczyt 
zwracać się tak do swego rodzone-
go brata, który już od 50 lat kroczy 
przy boku Chrystusa, jednocząc 
ze sobą ludzi z różnych zakątków 
świata" – podkreśliła Marianna 
Iwacyk, która dla ks. kanonika Jó-
zefa Urbana była niczym matka 
(jego mama zmarła, gdy miał 8 lat). 
Ks. kanonik Józef Urban bardzo 
ubolewał, że jego siostra nie mogła 
pojawić się osobiście na uroczy-
stości 50-lecia jego święceń. "Ode-
brałem to jako znak, że powinie-
nem bardziej docenić kapłaństwo, 
w którym zawsze trzeba nieść 
ciężki krzyż, zarówno w radości 
i szczęściu, jak i w cierpieniu" – 
stwierdził jubilat. Bardzo wymow-
ny – we wspomnianej księdze – jest 
wpis zamieszczony przez burmi-
strza Jersey City Stevena Fulopa, 
który złożył mu piękne życzenia. 
Jest to tym bardziej wymowne, 
że w 2018 roku ks. kanonik Jerzy 
Urban wraz z Komitetem Ochro-
ny Pomnika Katyńskiego i Obiek-
tów Historycznych sprzeciwiał 
się decyzji włodarza miasta i wal-
czył o pozostawienie monumentu 
autorstwa Andrzeja Pityńskiego 
na swoim miejscu. Tak więc wpis 
ten jest dowodem, że burmistrz 
Steven Fulop nie żywi żadnej 
awersji do kapłana, który przy-
czynił się do jego przegranej. A jak 
wiadomo, uznanie okazane przez 
przeciwnika jest dla adwersarza 
dowodem na zwycięstwo i słusz-
ność prezentowanych racji. 
O zasługach złotego jubilata dla za-
chowania polskości na emigracji, 
podczas swojego wystąpienia, 
wspominał także konsul Jan Koń-
sko, który przy tej okazji przekazał 
mu słowa wdzięczności. "Dziękuję 
ks. kanonikowi Józefowi Urbanowi 
za jego działania i wysiłek podej-
mowany na rzecz zachowania pol-
skiego dziedzictwa materialnego 
w Stanach Zjednoczonych, które-
go znakiem było wpisanie w 2004 
roku kościoła św. Antoniego Pa-
dewskiego w Jersey City na listę 
narodowych zabytków amerykań-
skich" – podkreślił przedstawiciel 
polskich władz. 
Za działalność na rzecz Polonii 
oraz pielęgnowanie Polskiego 
Dziedzictwa Narodowego prezy-
dent RP Andrzej Duda odznaczył 
w 2021 roku księdza kanonika 
Józefa Urbana Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. ◘
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ODWRÓĆ KARTĘ DO GŁOSOWANIA, ABY ZAGŁOSOWAĆ NA TAK LUB NIE

ODDAJ GŁOS W WYBORACH W LISTOPADZIE 2022  

Na podstawie opinii mieszkańców całego miasta Komisja ds. Sprawiedliwości 
Rasowej przedstawiła trzy pytania do poddania pod głosowanie.

POMÓŻ KSZTAŁTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ MIASTA NOWY JORK 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź 
NYC.gov/racialjustice

   Zmierzenie 
rzeczywistych 
kosztów utrzymania

   Ustanowienie Planu, 
Komisji i Biura ds. 
Równości Rasowej

   Dodanie deklaracji wartości 
mających przyświecać 
władzom miasta

Przedterminowe głosowanie: 29 PAŹDZIERNIKA 
Dzień wyborów: 8 LISTOPADA
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w kontekście tego, co dzieje się 
na Ukrainie” – podkreślił woje-
woda Bogucki. 
Dodał, że Polska doświadczyła 
imperialnej Rosji „bardzo bole-
śnie przez wiele stuleci”. „Nie 
ma miejsca dla upamiętniania 
zbrodniarzy, nie ma miejsca 
dla uległości, dla zaprzeczania 
suwerenności Rzeczypospolitej” 
– mówił wojewoda zachodniopo-
morski. 
Burmistrz Bobolic Mieczysława 
Brzoza przypomniała, że decy-
zją radnych w 2017 r. w mieście 
zmieniono nazwy siedmiu ulic, 
które nosiły nazwiska osób zwią-
zanych z ustrojem totalitarnym. 
Demontaż pomnika wdzięczno-
ści Armii Czerwonej to – jak po-
wiedziała – realizacja kolejnych 
wytycznych ustawy. Zaznaczyła, 
że to ostatni taki symbol na tere-

nie gminy, o którym ma wiedzę. 
Dodała, że w ramach rewitaliza-
cji parku Na Skarpie ma stanąć 
pomnik – obelisk ku czci wszyst-
kich osób zmarłych na terenie 
gminy. 
Dr Skubisz, przekazując w imie-
niu prezesa IPN dr. Karola Na-
wrockiego podziękowania 
dla samorządu bobolickiego 
i wojewody zachodniopomorskie 
za współpracę w likwidacji po-
mnika, zadeklarował gotowość 
do pomocy przy budowie no-
wych upamiętnień odnoszących 
się do polskich bohaterów albo 
osób represjonowanych przez 
Niemców czy Rosjan w trakcie II 
wojny światowej i okresie powo-
jennym. 
W Bobolicach pomnik-obelisk 
został wybudowany z cegły 
w 1945 roku przez żołnierzy 
sowieckich. Był otynkowany, 
na frontowej ścianie znajdowa-
ła się tablica z napisem w języ-
ku rosyjskim: „Wieczna chwała 
naszym bohaterom poległym 
w walkach o wolność i niepod-
ległość naszej ojczyzny 1945 
r.”. Pomnik został wzniesiony 
na sześciu mogiłach czerwo-
noarmistów, których szczątki 
w 1952 r. ekshumowano i prze-
niesiono na cmentarz w Kosza-
linie.
Pomnik w Bobolicach to piąty 
demontowany przez IPN w 2022 
r. w woj. zachodniopomorskim. 
Poprzednie zniknęły z prze-
strzeni publicznej Białego Boru 
w kwietniu, Starogardu (gmina 
Resko) w czerwcu, Stargardu 
w lipcu oraz miejscowości Brojce 
w sierpniu.
Rozbiórki pomników to realiza-
cja ustawy z 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, jednostek po-
mocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej oraz pomniki. (PAP)

lat. To nie było żadne wyzwole-
nie, to nie była żadna wolność. 
To były mordy, zbrodnie, gwałty, 
rabunki. To było państwo, któ-
re nie było wolne, suwerenne, 
to było państwo, w którym my, 
Polacy, żyliśmy, a nie mogliśmy 
decydować o jakimkolwiek 
aspekcie życia, czy to polityczne-
go, gospodarczego, społecznego, 
czy religijnego bez udziału ko-
munistycznej partii, która podle-
gała władzy sowieckiej” – stwier-
dził Skubisz. 

Zaznaczył, że obecnie Polacy 
są wolnym narodem i mogą de-
cydować sami, kogo na pomni-
kach chcą upamiętnić. „A chce-
my mieć polskich, wyjątkowych 
bohaterów, którzy z Niemcami, 
Sowietami w II wojnie światowej 
i po tej wojnie przez wiele lat wal-
czyli” – podkreślił. 
Wojewoda zachodniopomor-
ski Zbigniew Bogucki, mówiąc 
o podjętej decyzji usunięcia po-
mnika z przestrzeni publicznej 
Bobolic, dodał, że będzie podej-
mował kolejne decyzje o likwi-
dacji tego typu miejsc pamięci. 
Zwrócił uwagę, że pozostało ich 
w Zachodniopomorskiem jesz-
cze ok. 20.
„Mam nadzieję, że w najbliższym 
roku wszystkie te upamiętnie-
nia znikną z województwa za-
chodniopomorskiego. To będzie 
łatwiejsze, kiedy będzie współ-
praca z samorządem, ale jeżeli 
jej nie będzie, będę korzystał 
ze swojego uprawnienia, które 
wynika z ustawy dekomuniza-
cyjnej” – zapowiedział Bogucki. 
Dodał, że liczy na zrozumienie 
mieszkańców. 
W jego ocenie „wszyscy powin-
niśmy mieć przekonanie, że nie 
ma miejsca dla pomników so-
wieckich, pomników upamięt-
niających Armię Czerwoną 
w Polsce”. Uznał, że z przestrze-
ni publicznej powinny one zo-
stał usunięte już wiele lat temu, 
co najmniej po 1989 r.
„Lepiej późno niż wcale. Musimy 
to absolutnie przyspieszyć. Jest 
determinacja IPN, z mojej strony. 
(….) Dziś nie może być żadnego 
zrozumienia, żadnego tłumacze-
nia, żadnego usprawiedliwiania 
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Równoczesny demontaż 
pomników poświęco-
nych Armii Czerwonej 
w czterech polskich miej-

scowościach odbywa się po raz 
pierwszy w historii kraju. Poza 
rozbiórką obelisku w Bobolicach 
(Zachodniopomorskie), prowa-
dzona jest ona w Głubczycach 
i Byczynie (Opolskie) oraz w oko-
licy Staszowa (Świętokrzyskie). 
Jak zaznaczył dyrektor oddzia-
łu IPN w Szczecinie dr Paweł 
Skubisz, demontaż pomników, 
w tym tego w Bobolicach, to od-
powiedź na apel prezesa IPN 
dr Karola Nawrockiego z marca 
2022 r. „W obliczu (…) napaści 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
wystosował apel do samorzą-
dowców w Polsce, w miejscowo-
ściach, w których istniały jeszcze 
pomniki, które gloryfikują ustrój 
komunistyczny lub inne ustroje 
totalitarne, aby te pomniki z prze-
strzeni publicznej polskich miast, 
wsi, miasteczek najzwyczajniej 
usunąć” – powiedział dr Skubisz. 
Podkreślił, że w akcie tego de-

montażu mierzymy się z wie-
loletnim kłamstwem „jakoby 
Związek Sowiecki i Armia Czer-
wona w trakcie II wojny świato-
wej przyniosła Polsce i Polakom 
wolność”. 
„My wiemy i pamiętamy, 
że to właśnie pakt Hitlera ze Sta-
linem doprowadził do wybuchu 
II wojny światowej, do sześciu lat 
okupacji niemieckiej, do dwóch 
okupacji sowieckich, w tym 
jednej, która trwała ponad 45 

Demontaż pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” w Głubczycach (27 października 2022)

Demontaż pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” w Byczynie 
(27 października 2022)

Demontaż pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” w Bobolicach 
(27 października 2022)

Demontaże pomników 
ARMII CZERWONEJ

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI ARMII CZERWONEJ W BOBOLICACH JEST JEDNYM Z CZTERECH W POLSCE, KTÓRE ZOSTAŁY ZDEMONTOWANE NA ZLECENIE 
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. „POLACY SĄ WOLNYM NARODEM I MOGĄ DECYDOWAĆ SAMI, KOGO NA POMNIKACH CHCĄ UPAMIĘTNIĆ” – 

PODKREŚLIŁ DR PAWEŁ SKUBISZ.

Inga Domurat

„Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie: w polskiej 
przestrzeni publicznej nie ma miejsca 
na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu 
komunistycznego i służących mu ludzi” – podkreślił 
w oświadczeniu z 4 marca 2022 roku prezes IPN, 
dr Karol Nawrocki.
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CIEKAWOSTKI

FRANKENMUTH, MICHIGAN
Miejscowość została założona 
w 1845 roku jako bawarska kolo-
nia misyjna dla luteranów, a dziś 
jest znana jako “Mała Bawaria 
Michigan”. Miasto słynie ze skle-
pu Bronner’s Christmas Wonder-
land, którego właściciele twier-
dzą, że jest największym sklepem 
bożonarodzeniowym na świecie.

LEAVENWORTH, 
WASZYNGTON

Zaledwie dwie godziny drogi 
od Seattle leży Leavenworth, 
które wygląda, jakby zostało wy-
rwane z Niemiec i porzucone 
w górach stanu Waszyngton. Jest 
wzorowane na małej bawarskiej 
wiosce i stanowi wymarzoną 
ucieczkę dla miłośników nie-
mieckiej kultury.

HEALDSBURG, KALIFORNIA
Jeśli kiedykolwiek chciałeś od-
wiedzić Toskanię, Healdsburg 
jest najlepszym wyborem. Leży 
na tej samej szerokości geogra-
ficznej co region Włoch, więc 
ma podobny klimat i słynie 
z mnóstwa toskańskich odmian 
winorośli. Nie sposób nie wspo-
mnieć tutaj także o pysznej, wło-
skiej kuchni, którą z pewnością 
znajdziecie w tym mieście.

ST. AUGUSTINE, FLORYDA
Ponieważ miasto to zostało zało-
żone w 1565 roku przez hiszpań-

skich osadników, nic dziwnego, 
że jest pełne hiszpańskiej archi-
tektury kolonialnej, takiej jak 
brukowane ulice i balkony. Jest 
też znane jako najstarsze miasto 
w Stanach Zjednoczonych.

NOWY ORLEAN, LUIZJANA
Miasto zostało założone przez 
francuskich kolonistów, a następ-

nie przekazane Hiszpanii w trak-
tacie paryskim, można więc 
odnieść wrażenie, że jest to wy-
jątkowa mieszanka obu krajów. 
Balkony z kutego żelaza i słynny 
Jackson Square to wpływy fran-
cuskie.

TARPON SPRINGS, FLORYDA
Zapomnij o Santorini. Tarpon 
Springs, położone przy Zatoce 
Meksykańskiej, sprawia wraże-
nie, jakby było uroczą wschod-
nią wyspą Morza Śródziemnego. 
Na przełomie XIX i XX wieku zje-
chało tu mnóstwo greckich imi-
grantów, a miasto do dziś szczyci 
się tym, że ma największą grec-
ko-amerykańską społeczność 
w kraju.

CHARLESTON, KAROLINA 
POŁUDNIOWA

Mimo że to miasto jest definicją 
Południa, jest też pełne niezliczo-
nych podobieństw do miast eu-
ropejskich, jak okazałe kościoły, 
brukowane ulice i niskie, koloro-
we budynki. Nie wspominając 
już o tym, że zostało nazwane 
na cześć króla Anglii Karola II.

Healdsburg to miasteczko w kalifornijskim Sonoma County, które słynie z winnic i winiarni. Na zdjęciu: 
Mill Creek Winery

Frankenmuth w Michigan nazywane jest Małą Bawarią, na pamiątkę 
tutejszych osadników niemieckich. Na zdjęciu: zajazd w miasteczku 
Bavarian Inn Lodge również nawiązuje do historii tego miejsca

W Holland w stanie Michigan co roku w maju odbywa się festiwal 
tulipanów, upamiętniający holenderskie dziedzictwo tego miasta

W Holland w stanie Michigan co roku w maju odbywa się festiwal 
tulipanów, upamiętniający holenderskie dziedzictwo tego miasta

W STANACH ZJEDNOCZONYCH JEST WIELE MIAST, KTÓRE WYGLĄDAJĄ PODOBNIE DO HISTORYCZNYCH MIEJSC W EUROPIE. ZANIM WYDASZ SETKI 
DOLARÓW NA PODRÓŻ ZA OCEAN, ODWIEDŹ PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z TYCH „EUROPEJSKICH” MIEJSC W AMERYCE. A MOŻE MASZ SWOJĄ LISTĘ?

Europejskie miasta w Ameryce
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IA skich osadników w 1847 roku. 
Znajduje się tu również wiatrak 
DeZwaan, który jest jedynym au-
tentycznym, działającym wiatra-
kiem holenderskim w Stanach 
Zjednoczonych.

NEW BRITAIN, 
CONNECTICUT

Na to urocze miasteczko 
ma duży wpływ Polska. Nawet 
zielone punkty na szczycie ko-
ścioła przypominają kościół św. 
Andrzeja w Krakowie. Co roku 
w New Britain odbywa się Little 
Poland Festival, na którym pre-
zentowane są najlepsze polskie 
potrawy, muzyka i taniec, a także 
polskie tradycje.

SANTA BARBARA, 
KALIFORNIA

Góry, plaże i niekończące się 
pasmo nadmorskich domów – 
nic dziwnego, że Santa Barbara 
nazywana jest Amerykańską Ri-
wierą. To jasne, radosne miasto 
emanuje atmosferą południowej 
Francji. Z kolei czerwone dachy 
mają hiszpański, śródziemno-
morski charakter.

Miłych wojaży!
R

HOLLAND, MICHIGAN

Nazwa tego miasta mówi sama 
za siebie: to mały kawałek Ho-
landii, założony przez holender-

Cezary Gaweł
Agency & Financial Services LLC 

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

(908) 474-1510

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

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĘDZY

Ubezpieczenia na:
Domy, Mieszkania, Samochody, Łodzie, Motory, 
Budynki Mieszkalne, Biznesy: Worker’s Comp., 
General Liability, Trucks and Tractor Trailers, 
Business Owners Policies, Biura, Lekarzy 
(Malpractice and Office Insurance), Życie (IRA i 
Annuity), Fundusze Inwestycyjne (Mutual Funds), 
Medyczne Indywidualne i Grupowe, Turystyczne 
(Medyczne)
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W czwartek rano 
zjedliśmy śniada-
nie w restauracji 
„Gościniec pod Ła-

będziem“. Wśród załóg panowa-
ła zgodna opinia, że te posiłki 
w restauracjach blisko jezior 
smakują wybornie. Po śniadaniu 
jedna łódka po drugiej opusz-
czały przystań Folwark Łuknajno 
i wypłynęły na jezioro Śniardwy. 
Jest to niesamowite miejsce. Nie 
ma tu tłoku i tłumów ludzi. Domi-
nuje spokój i dzika przyroda wo-
kół jeziora. A łódki nie utrudniają 
sobie żeglowania, mimo że jest ich 
sporo.

NIE MA ZŁYCH DNI
Dotarliśmy szczęśliwie do Mari-
ny Niedźwiedzi Róg, gdzie spę-
dziliśmy wyjątkowy wieczór. 
Najpierw Marek Szurawski opo-
wiedział o morskich podróżach 
i kulturze picia rumu. Stwierdził, 
że żeglarstwo jest jedyną formą 
aktywności człowieka, która 
w pełni rozwija jego inteligencję. 
Dodał, że rum w tym nie prze-
szkadza. Jeśli jest dobry, to warto 
go wypić. Polewał więc do spe-
cjalnych kubeczków i rozdawał 
chętnym. Smakował wybornie, 
więc warto było czekać na taki 
wieczór.
Kolejnym wspaniałym wyda-
rzeniem był koncert szant. Wy-
stąpili Marek „Siurawa“ Szu-
rawski z Krzysztofem „Maliną“ 
Malinowskim. Marek zaśpiewał 
kilka dobrze znanych utworów: 
„Dziewczyna z Amsterdamu“, 
„Białe żagle“ i „Żeglarska polka“, 
a Krzysztof: „Popłynęli koledzy 
w rejs“ – w hołdzie dla Jurka Po-
rębskiego, który odszedł rok temu, 
„Wróćmy nad jeziora“ i „Tańcowa-
nie“. Potem dołączył do nich An-
drzej Skarka, który też zaśpiewal 
kilka piosenek żeglarskich. 
W trakcie koncertu Jurek Koła-
kowski przedstawił komodora 
Rejsu Marzeń, czyli dowódcę flo-
tylli jachtów  Ziemowita Barań-
skiego i Wiesława Dumkiewicza – 
kanclerza Kapituły Chwały Mórz 
Bractwa Wybrzeża. Panowie 
wręczyli Markowi Szurawskiemu 
Medal Bractwa Wybrzeża. Medal 
ten został mu przyznany 8 wrze-

Do pokonania było 7 kilometrów. 
Wszystkie załogi rozładowały 
jachty i posprzątały je. Bagaże 
trafiły do samochodów. Na pokła-
dzie „Biegnącej po falach“ kapitan 
Ziemowit Barański, w towarzy-
stwie Jurka Kołakowskiego, wrę-
czył wszystkim uczestnikom Rej-
su Marzeń pamiątkowe dyplomy 
i każdemu uścisnął dłoń. 
Potem nastąpiły pożegnania, 
gdyż wiele osób już opuszczało 
przystań i Mazury.
Siedem osób postanowiło skorzy-
stać z okazji i zajrzeć do pobliskiej 
miejscowości Pranie, gdyż mie-
ści się tam Muzeum Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Było 
to specyficzne spotkanie z poetą 
i jego poezją. Przy okazji dowie-
dzieliśmy się troszeczkę o tym 
miejscu i dlaczego Gałczyński 
tutaj bywał. Było to ulubione miej-
sce poety, do którego przyjeżdżał 

śnia 2021 roku. Przyznawany jest 
osobom, które kultywują tradycje 
morskie i propagują je poprzez 
działalność zawodową, sportową, 
dziennikarską, artystyczną i kul-
turalną oraz których działalność 
przyczynia się do szerzenia idei 
braterstwa ludzi morza. Wraz 
z medalem Marek Szurawski 
otrzymał ogromne brawa. Na za-
kończenie koncertu sprzedawał 
i podpisywał swoją książkę „Nie 
ma złych dni“. 

NIE WOLNO SPRZEDAWAĆ 
SWYCH MARZEŃ

Piątek był ostatnim dniem, kiedy 
mogliśmy kilka godzin popływać 
po jeziorach Śniardwy i Bełdany. 
To była prawdziwa radość. Pły-
wanie skończyło się, kiedy zacu-
mowaliśmy na dziko w bindudze 
(przy polu namiotowym) Flosek 
nad jeziorem Bełdany. 

Wszystkie załogi wyruszyły pie-
szo, wąską dróżką wzdłuż wy-
brzeża, przez las, do Galindii. 
Jest to jedyny w swoim rodzaju 
ośrodek stylizowany na osadę 
plemienia Galindów. To kolebka 
pradawnych mieszkańców Kra-
iny Tysiąca Jezior. Wraz z prze-
wodnikiem obejrzeliśmy gród 
Galindów, bursztynową komnatę, 
lochy demonów, podziemne groty 
szamana, pieczary wiedźm, groty 
biesiadne, kamienny krąg, cza-
kram i święty gaj. Nic dziwnego, 
że Galindia nazywana jest Mazur-
skim Edenem.
Wieczorem usiedliśmy przy ogni-
sku w przystani Flosek. Czekała 
na nas pyszna grochówka przy-
gotowana przez Hannę i Krzysz-
tofa Pawłowiczów. Można też było 
napić się piwa Łomża i Tyskie. 
Sponsorami byli: Jurek Majcher-
czyk, Wanda Kołakowska i Ry-
szard „Kacper“ Pożniak. Tego 
i ostatniego wieczoru obowiązy-
wał toast: „Za cudowne ocalenie“. 
Andrzej Skarka nie rozstawał się 
z gitarą. Jak niemal co wieczór, za-
grał i zaśpiewał kilka fajnych pio-
senek, ale ta jedyna tego wieczora 
spodobała się najbardziej – „Nie 
sprzedawajcie swych marzeń”. 
Jest to utwór zespołu EKT-Gdynia, 
który podbija serca balladami 
i piosenkami żeglarskimi. 

Samotni ze sobą nie możemy 
znaleźć

Miejsca i czasu na zadumy chwilę
Uciekamy do nikąd – pod prąd 

wyobraźni
Zostawiając sny jak bezbronne 

motyle

Ludzie – nie sprzedawajcie swych 
marzeń

Nie wiadomo co się jeszcze wyda-
rzy

W waszych snach
Może taka mała chwila zadumy
Sprawi, że te marzenia pofruną

Jeszcze raz
Jeszcze raz

Wstawcie w okna tęczę, szykujcie 
witraże

Na które wiatr swawolny gwiazd 
wam nawieje

Na pewno przyjdzie wiosna 
z uśmiechem na twarzy

By jak matka dzieciom rozdawać 
nadzieję

SPOTKANIE Z POEZJĄ
 GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU

W sobotę, 2 lipca o godzinie 8:15 
rano wypłynęliśmy z mariny 
Flosek do mariny Korektywa. 

Marek Szurawski (pierwszy z lewej), Andrzej Skarka i Krzysztof Malinowski dali świetny koncert w marinie Niedźwiedzi Róg

Zgon słynie z unikalnej galerii rzeźb
W Galindii jest wiele ciekawych rzeźb, między innymi postaci 
zasiadających do jedzenia

Popłynęliśmy za marzeniami (cz. 2)

PIĘĆ JACHTÓW ŻAGLOWYCH I DWA MOTOROWE POPŁYNĘŁY W „REJS MARZEŃ“ PO WIELKICH JEZIORACH MAZURSKICH. REJS NIE BYŁ DŁUGI, 
ROZPOCZĄŁ SIĘ 25 CZERWCA, A ZAKOŃCZYŁ 2 LIPCA 2022 ROKU. JEGO POMYSŁODAWCĄ I ORGANIZATOREM BYŁ JUREK „KOŁEK“ KOŁAKOWSKI, 

PRZEZ WIELE LAT MOCNO ZWIĄZANY Z POLSKIM KLUBEM ŻEGLARSKIM W NOWYM JORKU. 
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Janusz M. Szlechta
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Przewodnik Jerzy Lewandowski opowiada o historii plemienia Galindów

Kapitan Zimowit Barański wręcza dyplomy potwierdzające 
uczestnictwo w Rejsie Marzeń. Towarzyszą mu Jurek „Kołek“ 
Kołakowski (z lewej) i Jerzy Kleniewski

Przed wejściem do Muzeum K.I. Gałczyńskiego w miejscowości 
Pranie (stoją od lewej): Krzysztof Sierant, Barbara Ślimakowska, Jacek 
Fruchtman, Mirosława Skowrońska, Danuta Zalewska i Małgorzata 
Krautschneider

Pomnik poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Pożegnalne spotkanie przy ognisku, w ogrodzie Beaty i Marka 
Ziółkowskich w Zgonie (od lewej): gospodyni Beata Ziółkowska, 
Halina Orgacka, Zbigniew Orgacki, Andrzej Skarka z gitarą, obok 
niego żona Teresa, Patrick Lee i gospodarz Marek Ziółkowski

z żoną Natalią w latach 1950-
1953. Osiem lat później, w 1961 
roku, na budynku umieszczono 
tablicę pamiątkową poświęconą 
Gałczyńskiemu. Muzeum zostało 
otwarte w 1980 roku. Do 1997 pro-
wadziła je córka poety Kira Gał-
czyńska z mężem. Od roku 2000 
muzeum jest jednostką organiza-
cyjną powiatu piskiego. Zbiory 
muzealne to przede wszystkim 
pamiątki po Gałczyńskim, któ-
re pozostawił podczas pobytów 
w Praniu. Niektóre pochodzą 
z jego warszawskiego mieszka-
nia. Ponadto zobaczyć można 
zdjęcia, rękopisy, rysunki oraz 
czasopisma, do których pisywał. 
Jest tu też kącik karykatury, gdzie 
prezentowane są prace m.in. Szy-
mona Kobylińskiego, Eryka Lipiń-
skiego, Konstantego Sopoćki oraz 
Jerzego Zaruby. Szczególne wra-
żenie zrobił na nas pomnik poety, 
który stoi w ogrodzie. 

POŻEGNANIE W ZGONIE
Późnym popołudniem spora 
grupa uczestników rejsu udała 
się do miejscowości Zgon. Zgon 
to wieś w powiecie mrągowskim, 
w gminie Piecki, położona na po-
łudniowym brzegu jeziora Mokre. 
Dawniej tutejsi mieszkańcy utrzy-
mywali się głównie z rybactwa, 
obecnie jest to miejscowość let-
niskowa na szlaku rzeki Krutyni. 
Znana jest przede wszystkim 
z unikatowej Galerii Głów. Przez 
wiele lat mieszkał tu i pracował 
pisarz Igor Newerly. Tutaj napisał 
"Wzgórze Błękitnego Snu" i "Zo-
stało z uczty bogów". 
W Zgonie mają swój dom Beata 
i Marek Ziółkowscy. Zaprosili 
wszystkich uczestników rejsu 
na pożegnalny wieczór. Dotarło 
25 osób. Była smażona kiełba-
ska na ognisku, piwo i drineczki 
do wyboru. Ale przede wszystkim 
była fajna, serdeczna atmosfera. 
Oczywiście pośpiewaliśmy tro-
chę, bo Andrzej Skarka siedział 
przy ognisku z gitarą. Żal było się 
rozstawać, więc niektórzy wymie-
niali się telefonami i adresami, 
ustalali możliwości kontaktów 
i spotkań. Na pewno wiele przy-
jaźni zostanie na długo, jeśli nie 
na zawsze. Jest też szansa, że spo-
tkamy się na kolejnym rejsie…
Późno w nocy poszliśmy spać 
w ośrodku turystycznym PTTK 
w Zgonie. Jeszcze raz spotkali-
śmy się w ogrodzie Beaty i Marka 
na śniadaniu. Pożegnaniom nie 
było końca. Niemal każdy z nas 
ocierał łzy. A potem wyruszyli-
śmy w Polskę. 

POWIEDZIELI 
PO REJSIE MARZEŃ

Krzysztof Sierant, były koman-
dor Polskiego Klubu Żeglarskiego 
w Nowym Jorku, członek załogi 
jachtu „Płynący obłok“:
– Dawno nie byłem na Mazurach, 
więc bardzo chciałem popłynąć 
w Rejs Marzeń. Tym bardziej 
że nigdy nie uczestniczyłem 
w imprezie zorganizowanej przez 
„Kołka“. Było fantastycznie. Jurek 
dopiął wszystko na ostatni guzik. 
A my, uczestnicy, przywieźliśmy 
ze sobą piękną pogodę i mieliśmy 
dobry czas. Gdyby była taka moż-
liwość, na pewno popłynąłbym 
w drugi taki rejs. 
Po raz pierwszy byłem tu w 1979 
roku. Były to dziewicze Mazury. 
Woda w jeziorach była czysta, 
można było ją pić. Teraz wiele 
się zmieniło nie tylko z powodu 
działań ludzi, ale i klimatu. Tu-
rystyka wodna bardzo się roz-
winęła i obawiałem się, że z tych 
starych Mazur niewiele zostało. 
Okazało się jednak – i to mnie bar-
dzo zaskoczyło – że pomimo gwa-
tłownego wzrostu liczby jachtów 
i rozwoju infrastruktury wciąż 
są miejsca na jeziorach, do któ-
rych można przybić na dziko, 
gdzie nie ma nic oprócz kawałka 
plaży, trzciny i drzew. Zauważy-
łem, że w fajnych miejscach stoją 
samotne jachty, bo nie ma wielu 
chętnych, aby w takich miejscach 
stawać. Powstało wiele marin 
i tam są setki jachtów. Lato jest tu-
taj krótkie i tylko duża liczba tury-
stów w tym czasie może pozwolić 
na rozwój regionu. A ten rozwój 
widać. Cieszy też to, że wszyscy 
dbają o czystość. Jeden z prze-
wodników podkreślił, że w je-
ziorze Bełdany są raki, a to jest 
najlepszy dowód na to, że woda 
jest czysta. No i jest tu naprawdę 
pięknie. 

Danuta Zalewska, żeglarka 
mieszkająca na Brooklynie, człon-
kini załogi jachtu „Płynący obłok“:
– Przed laty dużo żeglowałam 
w Polsce. W Nowym Jorku że-
gluję sporadycznie, ale spotykam 
się z polskimi żeglarzami. Uczest-
niczyłam w wielu festiwalach 
piosenki żeglarskiej organizowa-
nych przez Polski Klub Żeglarski. 
Kiedy dowiedziałam się o Rejsie 
Marzeń od razu podjęłam decy-
zję, że popłynę. Wrażenia mam 
wspaniałe. Wróciło też wiele 
wspaniałych wspomnień sprzed 
lat. Mazury są piękne. W rejsie 
uczestniczyli wspaniali ludzie 
z różnych krajów, atmosfera była 

jedyna i niepowtarzalna. Bo że-
glarze to są tacy ludzie, z którymi 
można konie kraść. A żeglarze 
w moim wieku, pływający od lat, 
to są prawdziwi żeglarze, którzy 
znają etykę żeglarską, co jest bar-
dzo ważne. Dla mnie był to praw-
dziwy Rejs Marzeń.  

Tadeusz Wrzos, warszawiak, ka-
pitan szkunera gaflowego „Płyną-
cy obłok“: 
– Jurek Kołakowski namówił mnie 
i właścicieli „Biegnącej po falach“, 
no i zdecydowaliśmy, że będziemy 
wozić polskich żeglarzy z USA i in-
nych krajów. Moja załoga liczyła 9 
osób. Wszyscy sprawili się super, 
obsługiwali jacht jak należy, tak 
że ja nie miałem za wiele roboty. 
Dziewczyny dbały o porządek 
na jachcie i aby nikt nie był głodny. 
Chciałbym, aby udało się powto-
rzyć taki rejs, ale to chyba mało 
realne. Większość żeglarzy, którzy 
ze mną płynęli, pływa po morzach, 
a to jest zupełnie inne żeglowanie. 
Pływanie ma jeziorach mazur-
skich ma tę zaletę, że tu raczej 
nikt nie złapie choroby morskiej, 
no i wiatry są inne. Podczas na-
szego rejsu wiały grzeczne wia-
try i było bardzo ciepło. Wszyscy 
są zadowoleni i ja też. 

Marek Ziółkowski, członek załogi 
jachtu „Biegnąca po falach“:
– Rejs był rewelacyjny. Moja żona 
też jest szczęśliwa, że popłynę-
ła. Przede wszystkim dlatego, 
że uczestniczyli w rejsie wspaniali 
ludzie, którzy stworzyli atmosferę 
nie do przebicia. No i te jachty... 
Chciało się nimi pływać. Będę 
miał tylko dobre wspomnienia. 
Odzyskałem starych przyjaciół 
i pozyskałem wielu nowych. Wła-
śnie przyjaciele wciąż mnie zapra-
szają do różnych miejsc w Polsce 
i w wielu krajach. Ja też, jeśli ktoś 
będzie miał ochotę, zapraszam 
do naszej siedziby w miejscowości 
Zgon. Zawsze znajdzie się miejsce 
przy ognisku, będzie fajna atmos-
fera i dobra polska kiełbaska. 
Po rejsie Jurek Kołakowski napi-
sał do wszystkich uczestników 
list. Oto jego fragment:
„Moi Drodzy, dziękuję Wam bar-
dzo za miłe słowa i podziękowa-
nia dotyczące rejsu. Nasz rejs był 
taki, jaki sobie wymarzyliśmy. 
Jak zapewne większość z Was 
wie, o udanym rejsie nigdy nie 
decyduje jacht, którym się pły-
nie, akwen, po którym się że-
gluje, pogod,a jaka się przytrafi, 
ale zawsze ZAŁOGA!  O tej starej 
jak świat zasadzie pamiętajcie 

zawsze, zanim wybierzecie się 
w kolejny rejs. Dla mnie był to już 
38. rejs żeglarski, ósmy, jaki or-
ganizowałem na większą skalę, 
a trzeci na Mazurach (pierwszy 
zorganizowałem w 2003 roku 
na południe, a drugi w 2004 roku 
na północ). Doświadczenie, jakie 

zdobyłem dzięki zorganizowaniu 
tych rejsów, bardzo mi się przy-
dało. Moja dobra znajomość Wiel-
kich Jezior Mazurskich też miała 
znaczenie, a w doborze załóg 
pomogła znajomość Was. Pogodę 
załatwiliście Wy, to taki rejs siłą 
rzeczy musiał się udać”. ◘
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WARTO PRZECZYTAĆ

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego, co jest związane z dwusetną rocznicą 
wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Tego wybitnego przedstawiciela epoki romantyzmu w naszym 
kraju w sposób niebanalny przedstawia Cezary Harasimowicz w książce, która ukazała się na polskim rynku wy-
dawniczym w ubiegłym miesiącu.

Pretekstem do naszej rozmo-
wy jest pańska najnowsza 
książka "Adam". I już na po-
czątku muszę zapytać: tro-
chę przewrotnie skonstru-
ował Pan postać narratora. 
Czy możemy, nie ujawniając 
zbyt wiele, powiedzieć, dla-
czego ten narrator jest taki 
wyjątkowy?
Wyjątkowy, bo nie wiadomo, 
co to za postać. Sam autor 
powieści o Mickiewiczu nie 
do końca zdaje sobie sprawę, 
kto to jest. To jednocześnie dia-
beł i Anioł Stróż, przeznacze-
nie, przekleństwo, wybawiciel...

I chyba nie wszystko, co on 
chce z naszym bohaterem 
zrobić, jest z podszeptu zła.
Oczywiście. Zastanawiając 
się nad tym, jak mam opowie-
dzieć te arcyskomplikowane 
i pokrętne meandry życia 
naszego wieszcza, szukałem 
sposobu, jak mam to wyrazić, 
czyje to usta opowiadają daną 
historię. Tak mi się to zrymo-
wało z "Wędrówką dusz" To-
wiańskiego, u którego Adam 
Mickiewicz praktykował swoją 
wiarę i nie tylko, także poglądy 
polityczne. Ale to nie do końca 
jest postać wyjęta z Towiań-
skiego. To taki "lepiciel życia 
i losu" naszego Adama, a jed-
nocześnie ktoś, kto ma również 
wpływ na losy Polski, tak mnie-
mam. Chociaż ja sam do końca 
nie wiem, kim jest ta mefistofe-
liczna postać...

A czy wobec tego udało się 
Panu odpowiedzieć na pyta-
nie, kim jest ten, który two-
rzy? Kim jest Mickiewicz 
i kim jest twórca szeroko 
rozumiany?
Starałem się. Te 500 stron 
to jest moja próba odpowie-
dzi na to pytanie. Niewąt-
pliwie to człowiek bardzo 
skomplikowany, o dwoistej 
duszy. Jednocześnie jest po-
etą, uwznioślonym, na wskroś 
romantycznym, a z drugiej 
strony to zwykły człowiek, 
targany namiętnościami, miło-
ściami, miłostkami, ulegający 
podszeptom życia codzienne-
go. Bardzo wielowarstwowa 
postać. Dlatego był tak wielki, 
bo nie był pomnikowy. Uczy-
my się o Mickiewiczu jako 
o postaci stojącej na cokole.

Czy można o Mickiewiczu 
napisać coś nowego? Tyle 
się o nim czyta, trwa Rok 
Romantyzmu, teatry grają 
"Dziady" w różnych inter-
pretacjach. Czy Panu się 

MICKIEWICZ 
– człowiek o dwoistej duszy

MICKIEWICZ TO CZŁOWIEK BARDZO SKOMPLIKOWANY, O DWOISTEJ DUSZY. JEDNOCZEŚNIE JEST POETĄ, UWZNIOŚLONYM, NA WSKROŚ ROMANTYCZNYM, 
A Z DRUGIEJ STRONY TO ZWYKŁY CZŁOWIEK, TARGANY NAMIĘTNOŚCIAMI – MÓWI CEZARY HARASIMOWICZ, AUTOR POWIEŚCI "ADAM".
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Cezary Harasimowicz – scenarzysta, aktor, dramaturg 
i  pisarz. Jego film o  poszukiwaniu wolności za  żelazną 
kurtyną pt. "300 mil do nieba" został uhonorowany w 1989 
r. Nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej. W  1994 r. 
jego scenariusz pt. "Bandyta" zdobył pierwszą nagrodę 
w  konkursie Hartley-Merrill w  Stanach Zjednoczonych. 
Za  książkę "Mirabelka" został laureatem 12. Nagrody 
Literackiej m.st. Warszawy. Wraz z  rysowniczką Martą 
Kurczewską otrzymał nagrodę w  kategorii literatura 
dla dzieci.

Z  zapowiedzi wydawcy książki (Lira): „Mickiewicz nie 
jawi się tu  wyłącznie jako geniusz, cudowne dziecko 
romantyzmu. Jest mężczyzną z krwi i kości – delikatnym 
i  uduchowionym, ale  też kochliwym, burkliwym, 
zadufanym w  sobie, równie skłonnym do  uniesień, jak 
i konfliktów”

udało do czegoś dotrzeć, 
czy choćby zinterpretować 
inaczej?
Cała ta powieść jest beletrysty-
ką, a nie tekstem źródłowym. 
Narracja tej dziwnej postaci 
stanowi próbę odpowiedzi 
na to pytanie: kim w istocie 
był Mickiewicz? Próbowałem, 
po pierwsze, ubrać atrakcyj-
nie te wszystkie wydarze-
nia, dotyczące Mickiewicza, 
jego twórczości, jego poezji. 
Ale także udramatyzowałem 
epizody jego życia osobistego, 
jego życia politycznego, jego 
przemian duchowych, prze-
mian charakteru, przemian 
poglądów politycznych. Sta-
rałem się to ubrać w sceny, 
w słowa, w dialog, didaskalia 
czysto beletrystyczne. Oczywi-
ście, jest tam parę myśli osobi-
stych, dotyczących wieszcza, 
ale te wnioski włożyłem w usta 
owej tajemniczej postaci.

Podczas lektury książki mia-
łam wrażenie, że Mickiewicz 
to bohater, który trochę rzuca 
się na fale, pozbawia sam sie-
bie wpływu na swój los. Co mu 
to życie przyniesie, temu się 
poddaje... Nawet żona po pro-
stu przyszła do jego domu i on 
przyjmuje postawę "jak już 
jesteś, to bądź".
Bo taki był Mickiewicz. Był 
po prostu nieustatkowany. 

A historia związana z tragicz-
nym małżeństwem jest bodaj-
że najtragiczniejszą sekwen-
cją jego życia. To był rodzaj 
przerażającego żartu, który 
mu wymyślił przyjaciel. Mic-
kiewicz w wieku mniej więcej 
40 lat właściwie nie chciał być 
poetą, wolał przestać pisać, 
by po prostu żyć jak normalny 
człowiek, jak zwykły mężczy-
zna. I zwierzył się swojemu 
przyjacielowi: chce się po pro-
stu ożenić, by zaznać pospo-
litości. I Stanisław Morawski 
sprowadził mu do Paryża Ce-
linę Szymanowską, której Mic-
kiewicz właściwie nie kochał. 
Kochał jako matkę swych dzie-
ci, ale wpadł w sidła: Celina 
była chora psychicznie. To był 
wielki, wielki dramat. Dramat 
jego charakteru – bo los wysta-
wił poetę na olbrzymią próbę. 
Celina wielokrotnie musiała 
przebywać w domu zdrowia, 
gdzie była dręczona okropny-
mi zabiegami, myślę, że dziś 
byśmy określili jej chorobę jako 
schizofrenię.

I stosowane metody lecze-
nia dziś wydają się okrutne 
i wielce nieprawdopodobne.
Tak, na szczęście nie było wte-
dy jeszcze elektrowstrząsów. 
Ale cała reszta: oblewanie 
zimną wodą, bezsenność, gło-
dzenie było czymś okrutnym, 

aż trudno sobie wyobrazić, 
że takie metody stosowano 
podczas leczenia chorób psy-
chicznych. Okrutne.

Wielokrotnie w książce poja-
wiają się cytaty z Mickiewi-
cza, zresztą trudno, żeby ich 
nie było. One są doskonałą 
ilustracją do całej opowieści. 
Czy wolno nam przypusz-
czać, że wybrał Pan swoje 
ulubione, a może Pańskim 
zdaniem – znaczące cytaty?
To są wzmianki pozbawione 
jakichś logiczno-chronologicz-
nych względów, bo pojawiają 
się cytaty z utworów, które jesz-
cze nie wyszły spod ręki poety, 
ale są komentarzem i pasują 
do danego momentu psychicz-
nego czy historycznego, poli-
tycznego.

Poruszająca jest przed-
stawiona w książce scena 
powstawania "Dziadów" 
i Wielkiej Improwizacji.
Muszę przyznać, że bardzo 
się przygotowywałem do tej 
sekwencji pisania "Dziadów". 
Musiałem wczuć się w ten ta-
jemniczy proces, kiedy "pękła 
bania z poezją" nad głową Mic-
kiewicza w Dreźnie. „Dziady” 
powstały w ciągu 11 dni! To jest 
niewyobrażalne! Trzecia część 
"Dziadów" była pisana w ja-
kimś transie. I tu Mickiewicz 
staje w metafizyczne zapasy 
z tą dziwną postacią, która jest 
być może taką cząstką szatań-
skiej energii. Kosztowało mnie 
to trochę wysiłku, nie porów-
nuję się, broń Boże, do wiesz-
cza, ale w którymś momencie 
złapałem taki "drive", trans 
i palce same chodziły po kla-
wiaturze...

Powieść "Adam" trafia 
w ręce czytelników w Roku 
Romantyzmu, czy to była 
plan zamierzony, może miał 
Pan wcześniej przygotowa-
ny pomysł, do którego wrócił 
teraz?
To jest zbieżność, absolutnie 
unikam pisania pod dyktando 
jakichś rocznic. Tak się po pro-
stu złożyło. Powiem szczerze, 
przygotowywałem się do napi-
sania tej powieści dosyć długo. 
Najpierw powstał pomysł na-
pisania serialu o Mickiewiczu 
dla telewizji. Z tej idei nic nie 
wyszło. Zostałem z "przekopa-
nym" materiałem i natchnie-
niem, i postanowiłem coś z tym 
zrobić. Tak powstała powieść. 
Jej kolejne fragmenty, rozdziały 
wrzucałem na Facebooka i wi-
działem, że jest sympatyczny, 

dobry odbiór. Szczególnie pod-
trzymywał mnie na duchu pan 
Jerzy Antczak. Zresztą on napi-
sał tzw. blurb, zachętę na okład-
kę książki. Pan Jerzy jest bardzo 
łaskawy i bardzo mnie wspierał 
w trakcie pisania.

Pozostaje mieć nadzieję, 
że teraz, po wydaniu książki 
– premiera odbyła się 26 paź-
dziernika – może ten pomysł 
stworzenia serialu powróci.
Myślę, że byłoby to bardzo po-
trzebne, dlatego że warto by-
łoby poznać Mickiewicza jako 
arcyfascynującego człowieka. 
Życie Adama jest doskonałym 
filmowym materiałem. Mówi 
się, że wszyscy jesteśmy z nie-
go. Pytanie, w jaki sposób? 
Czy przypadkiem nie sublimu-
jemy z jego twórczości jedynie 
wskazania mesjanistyczne, na-
rodowe. Oczywiście, jego twór-
czość jest wpisana w histo-
ryczny, dramatyczny kontekst.
Sama pani może stwierdzić, 
czytając tę książkę, jak strasz-
nie drogi to musiałby być se-
rial. Liczba miejsc, liczba miast, 
krajów. Kostiumy, scenografia 
– wszystko to jest bardzo kosz-
towne.

Niektórzy twierdzą, że me-
sjanizm to nasze przekleń-
stwo narodowe.
Myślę, że to się równowa-
ży rzetelnym patriotyzmem 
i poczuciem sprawiedliwości 
społecznej, ze swego rodzaju 
egalitaryzmem zapisanym 
w "Składzie zasad", podwali-
ną wolnej Polski, politycznym 
tekście, który powstał z okazji 
tworzenia Legionów. Mam 
ukute takie powiedzenie: „tyle 
z Mickiewicza złego, ile do-
brego”. Bo gdyby nie było Mic-
kiewicza, nie byłoby także sie-
lankowego "Pana Tadeusza", 
mistycznych "Dziadów", roz-
brajającej poezji ponadczaso-
wych "Ballad i romansów", nie 
byłoby "Sonetów krymskich", 
które zostały napisane też 
w bardzo specyficznych oko-
licznościach. Myślę, że czy-
telnicy będą zdziwieni, jakie 
było – szpiegowsko-erotyczne 
– podłoże powstania tych ar-
cydzieł... Dobrze by było zasta-
nowić się, co nam prawdziwie 
pozostało po Mickiewiczu, 
skoro wszyscyśmy z niego.

Rozmawiała 
Dorota Kieras (PAP)
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HISTORIA

poznała swojego przyszłego 
męża – Piotra Curie.

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Pobyt we Francji miał być tylko 
tymczasowy i po ukończeniu 
nauki Maria zamierzała wrócić 
do Warszawy. Stało się inaczej 
za sprawą zarówno Piotra Curie, 
jak i możliwości, jakie widzia-
ła przed sobą we Francji. Ślub 
wzięli w roku 1895, tym samym, 
kiedy Wilhelm Roentgen od-
krył promienie X. Od tego czasu 
pracowali ramię w ramię, choć 
pochłaniały ich różne zagadnie-
nia. W ciągu trzech następnych 
lat urodziła się ich córka Irena, 
Henri Becquerel odkrył promie-
nie uranowe, a Maria Skłodow-
ska-Curie odkryła nowy pier-
wiastek – polon.
Wraz z mężem, który przerwał 
swoje badania, aby pomóc Ma-
rii, ogłosili istnienie polonu 18 
lipca 1898 r. i od tamtej pory nic 
już nie było takie samo. Choć 
ciągle zmagali się z problemami 
finansowymi i lokalowymi, za-
częły pojawiać się oferty pracy. 
Piotrowi zaoferowano stanowi-
sko w Genewie, którego osta-
tecznie nie przyjmuje i rozpo-
czyna pracę na Sorbonie. Maria 
tymczasem rozpoczyna pracę 
jako wykładowczyni na uczelni 
w Sevres pod Paryżem, gdzie 
była pierwszą kobietą na ta-
kim stanowisku. Zajmowała 
się przygotowywaniem kobiet 
do zawodu nauczycielskiego w 
szkołach średnich dla dziew-
cząt. W zgodzie z ogólnym spo-
łecznym postrzeganiem kobiet 
Maria nie otrzymywała propo-
zycji takiego typu jak Piotr. Była 
widziana jako asystentka męża, 
nawet przez ludzi, którzy musie-
li zdawać sobie sprawę, że jest 
inaczej. Najbardziej jaskrawym 
tego przykładem jest nominacja 
do jej pierwszej Nagrody Nobla.
W tym samym roku co polon 
małżeństwo Curie odkryło tak-
że drugi pierwiastek promie-
niotwórczy – rad. Za prace nad 
promieniotwórczością oraz 
odkryciem i wyizolowaniem 
nowych pierwiastków w roku 
1903 nominację do Nagrody No-
bla z fizyki miał otrzymać Henri 
Becquerel oraz… Piotr Curie. W 
głowach większości uczonych 
mężczyzn, od których zależa-
ła ta decyzja, nie mieściło się, 
że kobieta mogłaby otrzymać 
tego typu wyróżnienie. Nie ist-
niała po prostu możliwość, aby 
to Maria była zdolna do wnie-
sienia takich postępów w naukę. 
Piotr Curie, ostrzeżony przez 
jednego z wpływowych człon-
ków Szwedzkiej Akademii, zde-
cydowanie zaoponował przeciw 

takiemu obrotowi sprawy i pro-
sił, aby jego kandydaturę “rozpa-
trywano wspólnie z kandydatu-
rą Madame Curie”. Ostatecznie 
została ona pierwszą kobietą, 
która otrzymała Nagrodę Nobla. 
I to dwukrotnie.

MADAME CURIE
Kiedy miała otrzymać drugiego 
Nobla – tym razem z chemii – nie 
było już przy niej męża, który 
mógłby jej bronić. Zginął w 1906 
r. w tragicznym wypadku, potrą-
cony przez wóz konny. Musiała 
sobie poradzić sama. A stała się 
wówczas bohaterką skandalu, 
który nie był łatwy do opanowa-
nia. Ujawniony przez zdradzaną 
żonę romans Marii i naukow-
ca Paula Langevina odbił się 
szerokim echem w wielu krę-
gach. Szwedzka Akademia re-
komendowała nawet Marii, aby 
ze względu na tę sytuację nie 
przybyła na uroczystość wrę-
czenia nagrody. Ale ona w liście 
stanowczo stwierdziła, że jej 
działalność naukowa nie ma nic 
wspólnego z życiem prywatnym. 
I chociaż wydawało się, że kry-
zys został zażegnany, Maria była 
coraz bardziej zaszczuta przez 
prasę i środowisko naukowe. Po-
moc w tej sytuacji przyszła z nie-
oczekiwanego źródła – od innej 
Marii.
Marie Meloney była amerykań-
ską dziennikarką i redaktorką 
magazynu “The Delineator”. Nie-
zrażona odmowami Marii prosiła 
ją kilkakrotnie o spotkanie i kilka 
minut rozmowy. Kiedy do nie-
go wreszcie doszło, ta skromna 
kobieta w czarnej bawełnianej 
sukni wywarła na Amerykance 
ogromne wrażenie. Postanowiła 
więc jej pomóc. Zorganizowa-
ła zbiórkę pieniędzy na zakup 
radu, bez którego noblistka nie 
mogła prowadzić dalszych ba-
dań. Namówiła ją także na po-
dróż do Stanów Zjednoczonych, 
która okazała się najlepszą kam-
panią marketingową, jaką Maria 
Skłodowska-Curie mogła sobie 
wymarzyć. Triumfalnie powróci-
ła do Francji, otoczona względa-
mi i uznaniem, na jakie na pew-
no zasługiwała, a jakiego być 
może wcale nie chciała.
Determinacja, z jaką przez cały 
czas dążyła do celu, uznając, 
że nie ma prawa do zarabiania 
pieniędzy na swoich odkryciach, 
w końcu się opłaciła. I nie zmie-
niając się, ciągle pracowała nad 
tym, co najbardziej ją pasjonowa-
ło. Dzięki temu, pomimo wszel-
kich niesprzyjających okoliczno-
ści, udało się jej, kobiecie żyjącej 
na przełomie XIX i XX wieku, 
zrealizować swoje zamierzenia.

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

MANIA

Maria Skłodowska 
urodziła się w 1867 
roku w Warszawie, 
jako najmłodsze z 

pięciorga rodzeństwa. Według 
relacji rodziny już od dziecka 
wykazywała się nadzwyczajnym 
umysłem i w wieku 4 lat potrafi-
ła już czytać. Wybitne zdolności 
potwierdziły wyniki w nauce, 
a zwłaszcza złoty medal uzy-
skany na zakończenie nauki w 
jednym z warszawskich gimna-
zjów. Te i późniejsze osiągnięcia 
oraz ogólnie stosunek do nauki i 
wiedzy można przynajmniej czę-
ściowo przypisać warunkom, w 
których Mania się wychowywa-
ła. To pieszczotliwe określenie 
nadane przez rodzinę wcale nie 
oznaczało, że jako najmłodsza 
z rodzeństwa traktowana była 
ulgowo. Rodzice, którzy oboje 
byli nauczycielami, dbali o wy-
kształcenie wszystkich swoich 
dzieci, bez różnicy płci czy wie-
ku. Traktowali to z jednej strony 
jako coś oczywistego, a z drugiej 
jako obowiązek patriotyczny wo-
bec nieistniejącego przecież wte-
dy kraju. I choć dzieciństwo spę-
dziła zaczytując się w książkach, 
co było jej ulubionym zajęciem, 
dotknęły ją też tragedie rodzinne. 
Kiedy miała 9 lat, zmarła jej star-
sza siostra Zofia, a kiedy miała 
lat 11 – jej matka Bronisława. Nad 
wyraz inteligentne dziecko stało 
się także nad wyraz poważne.
Po ukończeniu gimnazjum roz-
poczyna się “prawdziwe życie” 
Mani. Niechroniona już przed 
światem przez ojca, poznaje 
problemy, z którymi borykać 
musi się tak wiele innych kobiet. 
Ze względu na to, że warszawski 
uniwersytet przyjmuje w swe 
progi tylko mężczyzn, dalsze 
kształcenie umożliwiał jej tylko 
Uniwersytet Latający. Cieszył się 
on bardzo dużym zainteresowa-
niem, głównie dlatego, że razem z 
samokształceniem była to jedyna 
opcja dalszej edukacji nie tylko 
dla Marii, ale i dla wielu innych 
kobiet. Tymczasem zwracała ona 
swoje myśli ku Sorbonie, która 
jednak była nieosiągalna finanso-
wo. W związku z tak ograniczo-
nymi możliwościami zawierają 
z siostrą Bronisławą “siostrzany 
pakt”. Najpierw do Paryża wyje-
dzie Bronisława, aby studiować 
tam medycynę, a Maria będzie 
wspomagać ją finansowo. Kiedy 
tamta zdobędzie doktorat i jej sy-
tuacja się ustabilizuje, przyjmie 
do siebie Marię, aby ta również 
mogła uczyć się we Francji. Jed-
nak aby te marzenia mogły się 
ziścić, trzeba było zarabiać pie-
niądze. Maria w liście do siostry 
pisze, że zamierza “belfrować 
póki się da” – i to właśnie robi.

PANNA SKŁODOWSKA
Zatrudnia się jako guwernant-
ka, najpierw u mieszczańskiej 
rodziny w Warszawie, którą jed-
nak prędko opuszcza. Negatyw-
ny sposób, w jaki wypowiadała 
się o swoich chlebodawcach, 
sygnalizuje, że nie było jej prze-
znaczone zagrzać u nich miej-
sca. Następnie udaje się do ro-
dziny Żórawskich, na wieś, aby i 
tam być guwernantką. Jej pobyt 
na wsi okazał się jednak czymś 
o wiele bardziej znaczącym w 
jej życiu.
Oprócz edukacji dzieci rodziny, 
u której jest zatrudniona, zajęła 
się także nauką dzieci wiejskich. 
Kontynuuje też własny rozwój 
intelektualny. Tutaj także prze-
żywa wielki zawód miłosny. Ma-
ria i syn Żórawskich, Kazimierz, 
planowali się pobrać, jednak sta-
nowczy sprzeciw jego rodziców 
pokrzyżował te plany. Maria 
gorzko doświadcza, że jej kapi-
tał wiedzy i intelekt nie znaczą 
nic dla ludzi, których interesuje 
dobre urodzenie. Jest to tym bar-
dziej bolesne, że ona sama była 
dumna ze swojego pochodzenia 
i wychowania, jakie otrzymała, 
i nigdy wcześniej nie uznawała 

tego za problem. Po pracy u Żó-
rawskich udała się do Sopotu, 
aby tam pracować dla rodziny 
Fuchsów. Coraz bliższy był mo-
ment, kiedy siostra miała zapro-
sić ją do Paryża.
Kiedy w końcu to nastąpiło, Ma-
ria wzięła składane krzesełko 
oraz prowiant i udała się w po-
dróż przez Niemcy w wagonie 
czwartej klasy. Wydawało się, 
że teraz będzie już tylko lepiej. I 
poniekąd tak rzeczywiście było. 
Maria mogła w końcu rozwijać 
się i zgłębiać tak bardzo pasjo-
nujące ją zagadnienia. Kiedy 
dostała się się na wymarzoną 
Sorbonę, postanowiła wypro-
wadzić się z mieszkania siostry 
i jej męża i, aby nie tracić cza-
su na dojazdy, wynajęła pokój 
na poddaszu w Dzielnicy Łaciń-
skiej. Okres mieszkania tam był 
najbardziej spartański w całym 
jej życiu, jednak poświęcenia się 
opłaciły, bo w 1893 r. uzyskała 
licencjat z fizyki z notą “bardzo 
dobrze”. W rok później z oceną 
“dość dobrze” zdała także licen-
cjat z matematyki. W międzycza-
sie podjęła pracę, w której ba-
dała magnetyczne właściwości 
różnych gatunków stali. Wtedy 

DRUGA POŁOWA XIX WIEKU ORAZ POCZĄTEK XX NIE STWARZAŁY WARUNKÓW DO ROZWOJU UTALENTOWANYCH, INTELIGENTNYCH I AMBITNYCH 
KOBIET. A TAKĄ BYŁA WŁAŚNIE MARIA SKŁODOWSKA-CURIE I TO TE CECHY DOPROWADZIŁY JĄ DO PRAWDZIWEJ WIELKOŚCI I SŁAWY, KTÓREJ NIE 

CHCIAŁA. JAK MÓWIŁ O NIEJ EINSTEIN: „ZE WSZYSTKICH SŁYNNYCH OSÓB MARIA CURIE JEST JEDYNĄ, KTÓREJ SŁAWA NIE SKORUMPOWAŁA”.

WIELKA MIMO WOLI

Maria Skłodowska-Curie w  roku 1903, w  którym otrzymała wraz 
z mężem nominację do Nagrody Nobla z fizyki

Marta Kopiniak

Mija właśnie 155 lat od urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, która przyszła na świat 7 listopada 1867 roku w Warsza-
wie. Ta najsłynniejsza w dziejach Polka jest autorką pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej, pierwszą kobietą 
z Nagrodą Nobla – i to dwukrotną – pierwszą profesorką na Sorbonie i pierwszą kobietą, która spoczęła w paryskim 
Panteonie w dowód uznania zasług naukowych.
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SPOŁECZEŃSTWO

POSTĘP TECHNOLOGICZNY  
a ludzka psychika

Technologia nam w życiu poma-
ga: mamy samochody, komputery, 
telefony, nawet inteligentne pralki. 
Z drugiej strony wraz z rozwojem 
pojawiły się "nowe" negatywy: 
na przykład zdajemy sobie spra-
wę, że 100 lat temu nikt nie stał 
przez dwie godziny w korku albo 
nie zazdrościł koledze z Facebooka 
wycieczki na Seszele. Czy dzięki 
technologii żyje nam się lepiej?
Różne wskaźniki dobrostanu poka-
zują, że żyje nam się gorzej. Na przy-
kład niedawne badanie pokazało, 
że Amerykanom żyje się obecnie 
najgorzej w historii. Nigdy nie było 
tak źle, jeśli chodzi o dobrostan, sa-
tysfakcję i poczucie szczęścia. Myślę, 
że w Polsce jest podobnie. Psychia-
trzy dziecięcy łapią się za głowę, wi-
dząc, jak lawinowo rośnie częstość 
występowania u młodych osób róż-
nych zaburzeń, szczególnie lęków 
i depresji.

Z czym to wiązać?
Początek drastycznego spadku sa-
tysfakcji z życia można zaobserwo-
wać około 2005 roku, kiedy rozpo-
czął się boom na techniki cyfrowe.

Nasza cywilizacja jest zdomino-
wana przez technologię i naukę. 
Czy to możliwe, że nam to szkodzi 
na różne sposoby?
Dzięki technice ludzie polecieli 
na Księżyc, a my możemy rozma-
wiać przez internet. Człowiek osią-
gnął bardzo wiele dzięki kumu-
latywnie przekazywanej wiedzy. 
Ale jest też druga strona tego me-
dalu. Zdecydowanie nie nadążamy 
z przystosowaniem do świata, któ-
ry sobie sami stworzyliśmy. A owo 
niedopasowanie jest przyczyną na-
szych różnych problemów. 

Ma Pani na myśli to, że świat staje 
się coraz bardziej skomplikowany, 
a technika zaczyna nas przerastać 
i – pod względem biologicznym – 
zaczynamy od niej odstawać?
Dokładnie tak. Przez zdecydowaną 
większość naszej ewolucyjnej hi-
storii sięgającej 99 procent czasu, 
w jakim funkcjonujemy na świecie, 
nasze życie wyglądało zupełnie 
inaczej niż obecnie. Żyliśmy w nie-
wielkich zbieracko-łowieckich 
społecznościach na afrykańskiej 
sawannie, i w takich warunkach – 
przebywania na powietrzu, wyso-
kiej codziennej porcji aktywności 
fizycznej, otoczeni przez liczną gru-
pę spokrewnionych z nami osób – 
kształtowała się nasza psychologia. 
Dopiero 10 tysięcy lat temu, gdy 
rozpoczął się rozwój rolnictwa, lu-
dzie zaczęli się osadzać w jednym 
miejscu, a społeczności stawały się 
większe i większe, wraz z rozwojem 
cywilizacyjnym. Niedawny – w sen-
sie ewolucyjnym – rozwój przemy-
słu dodatkowo spotęgował tempo 
tych zmian. A żeby nasz organizm 
wykształcił nową adaptację, potrze-
ba mniej więcej 10 tysięcy lat. Jest 
więc bardzo mało prawdopodobne, 

że wykształciliśmy liczne adaptacje 
do świata rolniczego, a ekstremalnie 
mało prawdopodobne, że wykształ-
ciliśmy adaptacje do świata cyfro-
wego. 

Takich obszarów, w których tech-
nika wyprzedziła nasze możliwo-
ści dostosowania się, jest więc za-
pewne wiele?
Tak, są w każdej dziedzinie nasze-
go życia. Spójrzmy na przykład 
na system edukacji. Jest drastycznie 
niedopasowany do mechanizmów 
uczenia się, w jakie wyposażyła 
nas ewolucja. Nasi przodkowie 
nie siedzieli po wiele godzin unie-
ruchomieni w ławkach. Uczyli się 
poprzez obserwację i doświadcze-
nie z użyciem wszystkich swoich 
modalności, a więc ciała. Dziś, aby 
radzić sobie w świecie, musimy 
przyswoić obfitą, abstrakcyjną wie-
dzę. Mamy oczywiście intelektual-

ne możliwości, aby tego dokonać, 
jednak sposób uczenia ma niewie-
le wspólnego z tym, jak robiliśmy 
to w przeszłości. I w tym kontekście 
różne problemy, na przykład ADHD, 
nie powinno być rozpatrywane jako 
zaburzenie, ale jako niedopasowa-
nie naturalnych predyspozycji czło-
wieka do nienaturalnego systemu, 
w jakim dziś żyje.

Gdzie jeszcze jest szczególnie 
trudno?
Inna, niezwykle ważna sfera na-
szego życia, w której obserwujemy 
efekty niedopasowania funkcjonu-
jących mechanizmów do zastanej 
rzeczywistości, to obszar tworzenia 
i utrzymywania stałego romantycz-
nego związku. W naszej ewolucyj-
nej przeszłości, w związku z tym, 
że ludzie żyli w niewielkich grupach 
społecznych, mogli spotkać w ciągu 
życia około kilkudziesięciu poten-

cjalnych kandydatów. Dziś, dzięki 
technikom cyfrowym, np. aplika-
cjom i portalom randkowym, poten-
cjalnie mamy dostęp do takiej liczby 
partnerów, jaka nigdy wcześniej 
nie była osiągalna. Problem w tym, 
że nie jesteśmy przystosowani, aby 
w ten sposób dokonywać wyborów. 
Znikają bowiem kluczowe bodź-
ce, które działają tylko wtedy, gdy 
spotykamy kogoś twarzą w twarz. 
Chodzi na przykład o zapach, któ-
ry – według badań – mówi nam 
między innymi o zróżnicowaniu 
genetycznym określonej osoby 
i wpływa na jej atrakcyjność. Inne 
osiągnięcie cywilizacyjne, jakim jest 
antykoncepcja hormonalna, prowa-
dzi z kolei do zaburzenia mechani-
zmów wyboru partnera opartych 
na działaniu hormonów. Wiemy 
już, że może się to przełożyć na gor-
sze wybory i mniejszą satysfakcję 
ze związku.

A gdy związek już trwa – nadal 
mogą kusić cyfrowe zdjęcia ko-
lejnych osób, dostępne na jedno 
kliknięcie...
To prawda. W jednym z badań 
okazało się, że kiedy mężczyźni 
będący w związku obejrzeli dzie-
sięć zdjęć atrakcyjnych kobiecych 
twarzy – czuli się nieco słabiej zwią-
zani ze swoją stałą partnerką, niż 
ci, którzy atrakcyjnych twarzy nie 
oglądali. Z kolei oglądające takie 
fotografie kobiety czuły się mniej 
atrakcyjne dla swoich partnerów. 
Nie ulega wątpliwości, że gdy wokół 
znajdujemy bardziej atrakcyjnych 
partnerów, to może pojawić się po-
kusa zerwania bieżącego związku. 
Jesteśmy zresztą wyposażeni w me-
chanizmy skłaniające nas do zmia-
ny partnerów w określonych wa-
runkach, jednak nie w warunkach 
permanentnej obecności takich 
możliwości. 

NIGDY NIE BYŁO TAK ŹLE, JAK DZIŚ, JEŚLI CHODZI O LUDZKI DOBROSTAN I POCZUCIE SZCZĘŚCIA. POCZĄTEK SPADKU WIDAĆ OD OKOŁO 2005 
ROKU, GDY RUSZYŁ BOOM NA TECHNIKI CYFROWE. PROBLEM W TYM, ŻE POSTĘP TECHNOLOGICZNY JEST SZYBKI, A NASZA BIOLOGIA I PSYCHIKA 
ZMIENIA SIĘ POWOLI – MÓWI DR HAB. ALEKSANDRA SZYMKÓW-SUDZIARSKA, PROFESOR UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNOSPOŁECZNEGO SWPS.
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Dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska jest zastępcą dyrektora 
Instytutu Psychologii i kierownikiem Centrum Badań nad 
Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego na Wydziale 
Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Interesuje ją m.in. 
zastosowanie założeń ewolucji do wyjaśniania zachowań społecznych

Czy w takim razie zbyt duży wy-
bór produktów podczas zaku-
pów też nie wychodzi nam na do-
bre?
Wydaje się, że nie. Dostęp do niezli-
czonej liczby towarów – jak pokazu-
ją badania – paradoksalnie utrud-
nia wybór i zmniejsza satysfakcję 
z zakupu. Często używamy też kon-
sumpcji do zaprezentowania swo-
jego statusu społecznego. W tym 
zakresie najczęściej wybierane 
są takie dobra materialne, które wi-
dać, a których zakup, jak się okazuje, 
przynosi dużo mniej zadowolenia, 
niż "kupowanie" doświadczeń – 
wycieczek, koncertów czy wyjścia 
do teatru.

Wracając do wszechobecnych 
mediów społecznościowych. Dla-
czego korzystanie z nich miałoby 
skutkować negatywnym samo-
poczuciem? Czy to także może być 
przejaw niedopasowania?
Aby skutecznie funkcjonować 
w społeczności, człowiek posiada 
automatyczne mechanizmy po-
równywania się z innymi. To waż-
ne, aby kontrolować swoją pozycję 
w grupie i upewniać się, że nadal 
jesteśmy akceptowanymi jej człon-
kami. Jednak monitorowanie wła-
snej pozycji w relatywnie niewiel-
kiej grupie społecznej jest znacznie 
prostsze aniżeli w grupie, w jakiej 
funkcjonujemy w mediach społecz-
nościowych. Dzisiaj nagle musimy 
porównywać się z olbrzymią liczbą 
innych osób – które, gdy spojrzeć 
na ich profile, wydają się wyjątko-
wo atrakcyjne, szczęśliwe, i których 
życie jest pełne sukcesów. Internet 
pozwala na kształtowanie własne-
go wizerunku w taki sposób, aby 
sygnalizować innym własną wyso-
ką wartość – zazwyczaj wyższą niż 
w rzeczywistości. 

Jak to może wyglądać?
Na przykład dane płynące z analiz 
ogłoszeń na portalach randkowych 
pokazują, że mężczyźni zawyżają 
swój wzrost średnio o 5 cm, a zarobki 
o 20 proc., podczas gdy kobiety zani-
żają swoją wagę średnio o 7 kg i po-
kazują zdjęcia, na których mają mniej, 
niż faktycznie, lat. I jak tu wypaść ko-
rzystnie w takim towarzystwie! 
Co więcej, jako odbiorcy mediów 
społecznościowych możemy nawet 
rozumieć, że prezentowany przez 
innych obraz nie jest do końca praw-
dziwy. Jednak trudno kontrolować 
automatycznie wzbudzające się 
emocje, gdy na przykład nikt nie za-
reaguje na naszego posta. W efekcie 
wiele osób czuje obniżony nastrój 
przy korzystaniu z tego typu me-
diów. To szczególnie niebezpieczny 
obszar dla młodych ludzi, dla któ-
rych akceptacja grupy rówieśniczej 
jest szczególnie ważna.

Jak ludzie mogą sobie radzić 
wobec tych zmian? Skoro nasza 
ewolucja raczej nie nadąży za re-
wolucją technologiczną – to może 

powinniśmy technologię dostoso-
wywać lepiej do naszych biolo-
gicznych i psychicznych możliwo-
ści?
To jedna z dróg. Rozwija się coraz in-
tensywniej obszar łączenia informa-
tyki i psychologii w celu jak najlep-
szego dopasowywania systemów 
informatycznych do potrzeb czło-
wieka. Przydałoby się jednak w tym 
obszarze więcej etyki, aby te działa-
nia nie służyły jedynie intensyfikacji 
konsumpcji – na przykład wykorzy-
stania wiedzy o podejmowaniu de-
cyzji przez człowieka do tworzenia 
informatycznych systemów sprze-
dażowych. 
Druga droga to oczywiście eduka-
cja, chociaż to także nie jest temat 
prosty. Spróbujmy nakłonić na-
stolatków do porzucenia mediów 
społecznościowych, przedstawia-
jąc im nawet naukowe fakty szko-
dliwego ich wpływu. Wydaje się, 
że z pewnych obranych ścieżek 
nie ma już powrotu. Jednak zro-
zumienie naszych uwarunkowań 
i mówienie o nich głośno może po-
móc nam w zmianie. Przykładem 
może być nasz ukształtowany ewo-
lucyjnie mechanizm preferencji 
produktów obfitujących w cukry 
i tłuszcze. Mamy takie preferencje, 
gdyż pozwoliły nam one przetrwać 
w trudnych warunkach niedoboru 
pożywienia. W czasach dostępno-
ści słodyczy mechanizm ten jest 
przyczyną chorób cywilizacyjnych, 
takich jak otyłość czy cukrzyca. 
Kliniczne programy edukacyjne 
uświadamiające pacjentom działa-
nie tego mechanizmu i wyjaśniają-
ce, że nie zawsze, gdy mamy na coś 
ochotę, to znak, że nasz organizm 
tego potrzebuje, przynoszą pozy-
tywne efekty. Podobnie jest z różny-
mi technologiami. Musimy stawać 
się coraz bardziej świadomi działa-
nia ich – i naszej własnej natury.

A o sądzi Pani o odwrotnym po-
dejściu – takim, jak zupełne po-
łączenie człowieka z technologią 
za pomocą różnych implantów? 
Powoli pojawiają się tego pierw-
sze zwiastuny, powstają nawet 
chipy, które mają łączyć mózg 
z komputerami.
Trudno przewidzieć skutki takich 
pomysłów i powiedzieć, czy będą 
korzystne, czy raczej szkodliwe. 
Implant, który umożliwi natychmia-
stowy dostęp do wiedzy, może się 
wydawać użyteczny, z pewnością 
zaoszczędzi nam czasu, być może 
pomoże nam działać bardziej inte-
ligentnie czy też błyszczeć w towa-
rzystwie. Jednak brzmi to jak kolej-
ny fałszywy sygnał, który będziemy 
mogli wysyłać do innych. Można 
sobie wyobrazić liczne negatywne 
strony różnych "ulepszeń". Wiele 
technicznych udogodnień już dzi-
siaj oddala od nas różne potrzeby, 
na przykład ruchu – co, jak wiado-
mo, wyniszcza nasze zdrowie. 

Rozmawiał 
Marek Matacz (PAP)
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może zmienić kolor z czarnego 
na szarobiały

▸ widzenie światła nie jest zabu-
rzone

▸ oczy nie są przekrwione ani nie 
bolą – co sprawia, że na począt-
ku pacjenci często nie zauważa-
ją problemu.

Zaćmę leczy się operacyjnie. 
To dość powszechny i bardzo 
bezpieczny zabieg. Po jego prze-
prowadzeniu znacząco popra-
wia się ostrość widzenia.
Jaskra – dość częsta i bardzo po-
ważna choroba oczu. Jest nieule-
czalna, a w przypadku nagłego 
ataku choroby może nieodwra-
calnie uszkodzić wzrok. Dlatego 
tak ważne jest jej wczesne wy-
krycie.
Ta choroba:
▸ dość często wiąże się z nad-

ciśnieniem tętniczym i sama 
może powodować podwyższone 
ciśnienie wewnątrzgałkowe

▸ w ostrym ataku powoduje ból 
oka i zamglenie widzenia

▸  w większości przypadków 
rozwija się przewlekle i bezob-
jawowo

▸ jest leczona lekami i operacyjnie.
Zwyrodnienie plamki żółtej 
związane z  wiekiem – częściej 
występuje u kobiet. Może być 
wywołana m.in. przez nadciśnie-
nie tętnicze, palenie papierosów 
i wieloletnie narażenie na świa-

Wiele problemów 
ze wzrokiem wy-
nika z wieku. Inne 
są skutkiem cho-

rób, które nieleczone wpływają 
także na oczy. Z każdą dolegli-
wością należy udać się do odpo-
wiedniego lekarza.
Trzeba zadbać o oczy, ponieważ 
słabe widzenie powoduje:
▸ uzależnienie od innych osób
▸ zwiększoną częstość urazów, 

wypadków i złamań
▸ depresję.
Ważne jest, aby zdawać sobie 
sprawę z tego, że nikt nie jest 
„za stary na leczenie oczu”!

NAJPOWAŻNIEJSZE 
CHOROBY OCZU

Wśród osób starszych najczę-
ściej występują:
▸ zaćma starcza
▸ jaskra
▸ zwyrodnienie plamki żółtej
▸ retinopatia cukrzycowa
▸ prezbiopia.

Zaćma – inaczej zwana kataraktą. 
To najczęstsza choroba soczewki 
u seniorów i seniorek. Nieleczo-
na prowadzi do ślepoty.
W tej chorobie:
▸ widziane przedmioty są rozmy-

te i przymglone, pogarsza się 
ostrość widzenia

▸ soczewka oka mętnieje, źrenica 

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że  nikt nie jest „za  stary 
na leczenie oczu”

Choroby oczu u osób starszych
CHOROBY OCZU BYWAJĄ BARDZO DOKUCZLIWE W KAŻDYM WIEKU. JAK MOGĄ SOBIE Z NIMI RADZIĆ SENIORZY I SENIORKI?

i podatne na przerwanie
▸ naczynia mogą pękać, powo-

dować wybroczyny, a nawet 
krwotok

▸ wymaga kontrolowania cukrzy-
cy, a w poważniejszym stanie 
– operacji oka.

Prezbiopia – to po prostu starczo-
wzroczność. Nie jest uznawana 
za chorobę. Naturalne zmiany 
fizjologiczne są spowodowane 
wiekiem. Można spowolnić jej 
postęp i korygować widzenie 
odpowiednio dobranymi szkła-
mi korekcyjnymi. Bardzo ważne 
znaczenie ma odpowiednia pro-
filaktyka chorób oka.

ZALECENIA DLA ZDROWYCH 
OCZU

Na stan zdrowia oczu wpływa 
nie tylko wiek pacjentki lub pa-
cjenta. By zadbać o oczy, stosuj 
się do poniższych wskazówek.
Nie lekceważ objawów, nie mów 
sobie, że „to przecież normalne 
w tym wieku”. Jeśli źle widzisz 
nawet mimo okularów, koniecz-
nie zbadaj oczy.

Nie pal. Palenie papierosów 
uszkadza nie tylko płuca, 
ale i oczy.
Kontroluj oczy. Po 45. roku życia 
badaj się u okulisty przynajmniej 
raz do roku. Uważaj zwłaszcza, je-
śli chorujesz na nadciśnienie tęt-
nicze, cukrzycę, masz nadwagę.
Jedz zdrowo. Wybieraj produkty 
bogate w luteinę odpowiedzialną 
za ochronę naczyń włosowatych 
siatkówki (jarmuż, szpinak, bo-
rówka amerykańska, natka pie-
truszki, brokuły, cukinia), kwasy 
omega-3 (łosoś, makrela i tuń-
czyk), cynk, karotenoidy i wita-
miny A, C i E. Jak mówią okuliści: 
oczy są zwierciadłem diety pa-
cjenta.
Ruszaj się. Maszeruj, spaceruj, 
wykonuj jakikolwiek wysiłek 
fizyczny o umiarkowanej inten-
sywności, który usprawni krąże-
nie krwi. Przynajmniej trzy razy 
w tygodniu. Prawidłowe krąże-
nie poprawia funkcjonowanie 
oczu.
Chroń oczy. Używaj okularów 
przeciwsłonecznych, kiedy to ko-
nieczne. Noś okulary korekcyj-
ne dobrane do swoich potrzeb. 
Pomogą Ci w tym optometrysta 
i optyk. Przyzwyczajenie do tych 
samych okularów od lat to zły na-
wyk.

Pacjent.gov.pl

Okuliści mówią, że oczy są zwierciadłem diety 
pacjenta.FO
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Najlepsza rosyjska sauna w Ameryce od 
12 lat świadcząca najwyższej jakości usługi. 
Szczególnie polecamy:
■ prywatne pokoje dla 8 do 10 osób 
■ basen i jaccuzi
■ restauracja i bar z napojami ze świeżych 

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

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

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

BRC Day Spa & Sauna Resort

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

tło. Bardzo poważnym zagroże-
niem jest prowadzenie niezdro-
wego i siedzącego trybu życia 
przez osoby otyłe.
W przypadku rozwinięcia się 
choroby:
▸ pacjenci najczęściej najpierw 

zauważają skrzywienie tekstu 
podczas czytania

▸ mogą wystąpić problemy w pro-
wadzeniu samochodu i w roz-
różnianiu szczegółów

▸ w centrum pola widzenia po-
wstaje mgła, mroczki, rozmywa 
się obraz.

W zależności od odmiany i roz-
winięcia choroby leczy się ją le-
kami i operacyjnie. Brak leczenia 
prowadzi do ślepoty.
Retinopatia cukrzycowa – jest 
groźnym powikłaniem cukrzy-
cy typu I. Powoduje problemy 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
naczyń krwionośnych, które od-
żywiają oko (retinopatię). Ozna-
cza to, że:
▸ w wyniku niedokrwienia w oku 

powstają nowe naczynia krwio-
nośne, które jednak są słabe 
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CO, GDZIE, KIEDY
DO SOBOTY, 17 GRUDNIA

MANHATTAN, NY - W Anton Kern 
Galery można oglądać wystawę 
prac Pawła Althamera – polskiego 
rzeźbiarza i performera o światowej 
sławie. Do tej pory wystawiał m.in. w: 
Fondation Beyeler w Riehen (Szwaj-
caria), w Museum Ludwig w Colo-
gne (Niemcy), Musée National deArt 
Moderne w Paryżu oraz Normandie 
Rouen (Francja), w Tate w Londy-
nie (Wielka Brytania), w Stedelijk 
Museum w Amsterdamie oraz w 
Bonnefantenmuseum w Maastricht 
(Holandia), w Museum of Contem-
porary Art, w Krakowie (Polska), 
Museum of Modern Art oraz w Ujaz-
dowski Castle Centre for Contem-
porary Art w Warszawie (Polska), 
National Museum we Wrocławiu 
(Polska), w MoMA The Museum of 
Modern Art oraz w Solomon R. Gug-
genheim Museum w Nowym Jorku 
(USA), a także w Carnegie Museum 
of Art w Pittsburgu (USA).  
Anton Kern Galery, 16 East 55th St, 
Nowy Jork, NY 10022

SOBOTA, 5 LISTOPADA
GREENPOINT, NY - Centrum Polsko-
-Słowiańskie zaprasza na występ 
chóru Hejnał pod dyrekcją Sabi-
ny Nemtusiak. Na pianinie będzie 
akompaniował Łukasz Pliś. Gościnni 
zaśpiewa chór Aria. Koncert będzie 
nosił tytuł "O pokój na świecie". W 
czasie występu zaplanowana jest 
sprzedaż ciast i kawy oraz loteria 
fantowa. Początek koncertu o godz. 
6 wiecz. Wstęp wolny, jednak mile 
będą widziane donacje przy wej-
ściu. Więcej inf. na stronie www.po-
lishslaviccenter.us.
CP-S, 176 Java St, Brooklyn, NY 11222 

RAHWAY, NJ - W Union County Per-
forming Arts Center wystąpi Sylwia 
Grzeszczak z zespołem. Początek 
koncertu o godz. 8 wiecz. Więcej inf. 
oraz rezerwacja biletów pod nr. tel.: 
(201) 665-2410 i (847) 925-8672 oraz 
na stronie: www.imprezypolskie.
com.
Union County Performing Arts Cen-
ter, 1601 Irving St, Rahway, NJ 07065

NIEDZIELA, 6 LISTOPADA
NEW BRITAIN, CT - W New Britain 
High School Auditorium wystąpi Syl-
wia Grzeszczak z zespołem. Począ-
tek koncertu o godz. 5 ppoł. Więcej 
inf. oraz rezerwacja biletów pod nr. 
tel.: (860) 826-5477 i (847) 925-8672 
oraz na stronie: www.imprezypol-
skie.com.
New Britain High School Auditorium, 
110 Mill St, New Britain, CT 06051

WTOREK, 8 LISTOPADA
GREENPOINT, NY - Instytut Józefa 
Piłsudskiego zaprasza na spotkanie 
z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości Polski. Gościem wieczoru 
będzie konsul generalny Adrian Ku-
bicki, który wygłosi przemówienie. 
W programie także koncert piani-
styczny w wykonaniu Nicholasa Ka-
ponyasa, który zaprezentuje utwory 
Fryderyka Chopina i Grażyny Bace-
wicz. Nicholas Kaponyas jest polsko-
-amerykańskim pianistą, który na-
ukę gry na fortepianie rozpoczął w 
wieku 4 lat. Jego nauczycielką i men-
torką przez wiele lat była jego mama 
Bożena Konkiel. Mając 9 lat wygrał 
Leschetizky Piano Competition. W 
maju 2016 zdobył pierwsze miejsce 
w konkursie fortepianowym Acco-
lade. Dwa lata temu wygrał konkurs 
fortepianowy, którego nagrodą był 
występ z orkiestrą symfoniczną. 
Każdego roku Nicholas bierze udział 
w klasach mistrzowskich, w trakcie 
których pracuje ze znakomitymi 
profesorami, jak: Seymour Bernste-
in, Andrzej Jasiński, Ewa Pobłocka, 
Anna Górecka czy Wojciech Świtała. 
Obecnie jest studentem studiów ma-
gisterskich w The Mannes School of 
Music. Początek spotkania o godz. 6 
wiecz. Wstęp wolny. Więcej inf.: offi-
ce@pilsudski.org oraz nr. tel.: (212) 
505-9077.

Instytut Józefa Piłsudskiego, 138 
Greenpoint Ave., Brooklyn, NY 11222 

ŚRODA, 9 LISTOPADA
MANHATTAN, NY - Fundacja Ars 
Activa zaprasza do Carnegie Hall 
na koncert "United for Peace: Benefit 
Concert of Polish & Ukrainian Solida-
rity". Wystąpią: Andrea Nalywajko, 
chór Angelus, Dominika Handzlik, 
Denis Savelyev, Iwo Jedynecki, Karo-
lina Mikotajczyk, Mariusz Monczak, 
Nadia Monczak, Nicholas Kaponyas, 
Radosia Jasik i Valeriya Sholokhova. 
Artyści zaprezentują m.in. utwory: 
Chopina, Lysenki, Skoryka, Pade-
rewskiego, Orela i Kilara. Podczas 
koncertu będą zbierane środki na 
największy sierociniec oraz schro-
nisko dla matek z dziećmi "Misto 
Dobra" w Chrenivitsi na Ukrainie. 
Występ będzie miał miejsce w sali 
Weill Recital Hall. Początek o godz. 8 
wiecz. Bilety w cenie 39 dol. i 49 dol. 
są do nabycia w kasie Carnegie Hall 
(tel.: (212) 247 7800) oraz na stronie: 
www.united-peace.com. 
Carnegie Hall, 881 7th Ave., New 
York, NY 10019

CZWARTEK, 10 LISTOPADA
JERSEY CITY, NJ - Komitet Ochrony 
Pomnika Katyńskiego i Obiektów 
Historycznych zaprasza na ceremo-
nię wywieszenia polskiej flagi na ra-
tuszu Urzędu Miasta Jersey City. Uro-
czystość odbędzie się z okazji 104. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Podczas ceremonii 
będzie odczytana okolicznościowa 
proklamacja wydana przez burmi-
strza Stevena Fulopa, a za działal-
ność polonijną i pomoc w walce o 
utrzymanie pomnika Katyń 1940 na 
Exchange Place zostaną wyróżnieni 
Victoria Aleniewski, Władysław Ma-
zur, ks. kanonik Józef Urban i Micha-
el Krzemień. Początek o godz. 12 w 
południe.
City Hall, 280 Grove St, Jersey City, 
NJ 07302

MANHATTAN, NY - American Folk 
Art Museum zaprasza na specjal-
ne oprowadzanie po wystawie pt. 
"Morris Hirshfield Rediscovered". 
Podczas godzinnego, bezpłatnego 
oprowadzania w języku polskim, 
które poprowadzi przewodnik mu-
zealny Krystyna Pituła, zostanie 
zaprezentowane życie i twórczość 
polsko-amerykańskiego malarza, 
surrealisty. Morris Hirshfield urodził 
się w 1872 r. w Polsce, zmarł w 1946 
r. w Nowym Jorku. Do USA wyemi-
grował w wieku 11 lat. Po wieloletniej 
pracy w przemyśle odzieżowym 
zrobił krótką, ale spektakularną ka-
rierę artystyczną. Malować zaczął w 
ostatniej dekadzie życia, mając 65 lat. 
Na wystawie prezentowanych jest 
ponad 40 obrazów olejnych, szkice, 
fotografie oraz ekskluzywne obuwie 
domowe produkowane przez arty-
stę w latach 1922-35. Obuwie we-
dług oryginalnego projektu Morrisa 
Hirshfielda odtworzyła specjalnie na 
wystawę współczesna artystka Liz 
Blahd. Wystawie towarzyszy publi-
kacja "Master Of The Two Left Feet", 
którą opracował historyk sztuki oraz 
kurator wystawy Richard Meyer. Po-
czątek zwiedzania o godz. 1:00 ppoł. 
Wymagana wcześniejsza rejestracja 
pod adresem: grouptours@folkart-
museum.org. Więcej inf. pod nr. tel.: 
(212) 595-9533.
American Folk Art Museum, 2 Lin-
coln Square New York, NY 10023

PIĄTEK, 11 LISTOPADA
BOROUGH PARK, NY - W kościele 
św. Franciszki de Chantal odbędzie 
się spotkanie i wykład pt. "Komu-
nikacja, manipulacja i zarządzanie 
przekazem politycznym". Prelek-
cję wygłosi i dyskusję poprowadzi 
wykładowca Berkeley College, dr 
Mariusz Wolf. Od zarania dziejów 
jesteśmy poddawani zmanipulowa-
nemu przekazowi politycznemu. 
Służył on zawsze tym, którzy rządzi-
li, a najwięcej tracili na nim rządzeni. 

Niewielu potrafiło przeciwstawić się 
tej manipulacji i pozostać wiernym 
swoim ideałom. Jednym z nich był 
przedwojenny polski dyplomata 
Konstanty Skrzyński. Początek spo-
tkania o godz. 7:45 wiecz.
Kościół św. Franciszki de Chantal, 
1273 58th St Brooklyn, NY 11219

COPIAGUE, NY - Polonia of Long Is-
land zaprasza na spotkanie i lekcję 
historii pt. "Nigdy więcej wojny". 
Gościem specjalnym będzie Helena 
Knapczyk, sybiraczka i działaczka 
polonijna oraz prezeska Korpusu 
Pomocniczego Pań (na Stany Zjed-
noczone i Kanadę). W trakcie spo-
tkania przewidziano: rozmowę z 
gościem specjalnym, wystawę pt. 
"Z narażeniem życia..." oraz kawę i 
poczęstunek. Początek o godz. 6:30 
wiecz. Wstęp wolny. Więcej inf. pod 
nr. tel. (631) 774-7790 oraz na stronie 
www.lipl.org. 
Polonia of Long Lsland, 314 Great 
Neck Rd, Copiague, NY 11726

NIEDZIELA, 13 LISTOPADA
MANHATTAN, NY - W Theatre Row 
w ramach United Solo Theatre Festi-
val odbędzie się amerykańska pre-
miera "Powrotu Norwida". Spektakl 
opary na twórczości i życiu Cypria-
na Kamila Norwida wyreżysero-
wał i zaprezentuje Marek Probosz. 
Muzykę skomponowała Anna von 
Urbanos. Jest to minimalistyczny 
współczesny dialog aktora i piani-
sty, w którym twórczość Norwida 
pulsuje emocjami i prowokuje każdą 
myślą. Początek przedstawienia o 
godz. 3:30 ppoł. Bilety można nabyć 
na stronie teatru: www.bfany.org/
theatre-row/shows/united-solo-the-
atre-festival-2022/
Theatre Row, 410 West 42nd St, 
Nowy Jork, NY 10036

SOBOTA, 19 LISTOPADA 
CARLE PLACE, NY - Centrum Polsko-
-Słowiańskie zaprasza na jubileuszo-
wy Bal 50-lecia, który odbędzie się 
w sali bankietowej restauracji Cha-
teau Briand. Do tańca będzie grał 
zespół The Masters. Piękne wnętrza, 
wyśmienita kuchnia, wspaniała za-
bawa i otwarty bar przez 6 godzin. 
Bal rozpocznie się godziną koktaj-
lową z dużym wyborem gorących 
i zimnych przekąsek, następnie za-
planowany jest toast szampanem i 
obiad serwowany do stołów. Goście 
będą mieli do wyboru 9 dań. Pod-
czas balu odbędzie loteria, w której 
do wygrania będzie m.in. zdjęcie z 
autografem Igi Świątek oraz bilet lot-
niczy do Polski. Początek imprezy o 
godz. 7 wiecz. Bilety w cenie 175 dol. 
oraz 165 dol. (studenci) są dostępne 
w Centrum Polsko-Słowiańskim oraz 
pod nr. tel.: (718) 971-1395 i (347) 
277-6459. Więcej inf.: pscea@polish-
slaviccenter.org.
Chateau Briand, 440 Old Country 
Road, Carle Place, NY 11514

RIDGEWOOD, NY - Polski Komitet 
Parafialny przy kościele św. Macieja 
zaprasza na zabawę andrzejkową. 
Impreza odbędzie się w Audytorium 
św. Macieja i rozpocznie o godz. 7 
wiecz. W trakcie zabawy zostanie 
wybrana Miss aesieni. Organizato-
rzy zapewniają: gorące potrawy, 
przystawki, desery i dobrze zaopa-
trzony bufet. Do tańca zagra Junior 
Band. Bilety w cenie 110 dol. są do-
stępne w sklepach Mira i Wawel 
oraz w rektoracie parafii św. Macie-
ja, a także pod nr. tel.: (917) 803-0953 
(Kasia), (646) 262-6413 (Frania) i 
(718) 821-6447 (rektorat).
Audytorium św. Macieja, 58-25 Ca-
talpa Ave, Ridgewood, NY 11385

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

Baran (21.03-19.04)
Czeka cię wiele ważnych spraw, z którymi będziesz musiał sam się uporać. Odróż-
nij to, co jest ważne od tego, co jeszcze może trochę poczekać. Bądź ostrożny tam, 
gdzie mowa o pożyczkach i większych pieniądzach. Zbytnia beztroska i zbyt wiele 
wydatków mogą sprawić, że rodzina wypowie się bardzo krytycznie o twoim po-
stępowaniu. Tydzień sprzyja za to porządkom i rachunkom.

Byk (20.04-20.05)
Poczujesz, że potrzebujesz oderwać się od codziennej rutyny. Na przyjaciół możesz 
liczyć, bo podrzucą ci trochę inspiracji na ciekawe hobby i seriale do oglądania. 
Twój nastrój w tym tygodniu stanie się zmienny, trudno ci będzie podejmować ryz-
kowne decyzje. Bądź dla siebie bardziej wyrozumiały. W pracy trzymaj się z dale-
ka od dodatkowych obowiązków i zbyt ambitnych zadań. 

Bliźnięta (21.05-21.06)
Wykorzystaj tydzień, aby umocnić swoją pozycję i przy okazji zdobyć dodatkową 
gotówkę. Czas sprzyja większym sukcesom, ale zamiast planować i dyskutować, 
musisz sam zabrać się do dzieła. Wtedy współpracownicy zaczną się ciebie słu-
chać, przełożeni będą doceniać, a wrogowie nabiorą do ciebie szacunku. W miło-
ści czeka cię niespodzianka. Ktoś zupełnie nowy zawładnie twoją wyobraźnią. Sam 
będziesz zaskoczony tym, co przyjdzie ci do głowy. 

Rak (22.06-22.07)
Nudziarze i marudzący znajomi nie mają u ciebie szans. Poczujesz wielki przypływ 
twórczej energii. Wszystko, co nowe i nieznane okaże się niezmiernie pociągające. 
To dobry tydzień, aby coś w życiu usprawnić lub zmienić na lepsze. Zbierzesz siły, 
bez trudu uporasz się z zawodowymi sprawami, a w wolnych chwilach przeme-
blujesz mieszkanie. 

Lew (23.07-22.08)
Rodzinne sprawy okażą się dla ciebie najważniejsze. Będziesz pomagać, decydo-
wać, a nawet rozstrzygać spory, w które zamieszani są twoi krewnych. W innych 
dziedzinach twojego życia zapowiada się wreszcie więcej spokoju. W pracy bądź 
sprawiedliwy i życzliwy dla wszystkich, ale nie pozwól się wykorzystywać osobie, 
która lubi plotki i intrygi. Tydzień sprzyja też udanym internetowym zakupom.

Panna (23.08-22.09)
W tym tygodniu kluczem do twojego sukcesu będą koncentracja i opanowanie. 
Szybko okaże się, że wszyscy czegoś od ciebie chcą i jesteś niezbędny, aby wykonać 
różne zlecenia. Niektóre z tych zadań będą niepotrzebne, a z innych szef wkrótce 
sam się wycofa. Dlatego podejdź do wydarzeń ze stoickim spokojem i nie martw się 
na zapas. Pod koniec tygodnia zadbaj o siebie, odpocznij. 

Waga (23.09-22.10)
Zbierzesz się na odwagę i powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co ci przeszka-
dza. Postaraj się być obiektywny wobec wydarzeń i nie dyskutuj do upadłego, 
zwłaszcza jeśli czujesz, że jednak nie masz racji. W wolnym czasie zajmij się wyglą-
dem, modą i kondycją. Ćwicz jogę, zrób porządek w szafie. Dzięki temu przez cały 
tydzień będziesz energiczny i w dobrym humorze. 

Skorpion (23.10-21.11)
Wenus sprawi, że w tym tygodniu nie zabraknie ci powodów do radości. Gorzej 
będzie z czasem na domowe obowiązki. W pracy może być trochę zamieszania, 
ale też nowych projektów. Będziesz planować działania, organizować ważne przed-
sięwzięcia, ale też zaczniesz od wszystkich trochę więcej wymagać. Odkryjesz, 
że jednak sprawia ci to wielką satysfakcję.

Strzelec (22.11-21.12)
Przygotuj się na niespodziewane wiadomości i mnóstwo nowych propozycji. Ktoś 
ważny może cię poganiać lub zacznie domagać się, abyś zajął jednoznaczne sta-
nowisko w sprawie, która wcale nie wydaje ci się jasna. Powstrzymaj swoją chęć 
plotkowania, bo możesz wpaść w zawodowe i miłosne tarapaty. Unikaj słownych 
konfliktów, bo stracisz w nich więcej, niż warta jest wygrana. Weekend sprzyja od-
poczynkowi, także od przyjaciół i znajomych.

Koziorożec (22.12-19.01)
Wiele spraw okaże się niewartych nerwów i dyskusji. Podejdź z dystansem do za-
wodowych spraw i wynikających z nich problemów, a zrobi się spokojniej. Nie bierz 
też na siebie zbyt wielu służbowych spraw i rachunków, odpocznij i nie zadręczaj 
się humorami szefa czy nauczycieli. To czas wykluwania się dobrych pomysłów, 
które już niedługo przyniosą ci zadowolenie i uznanie. 

Wodnik (20.01-18.02)
Nadszedł czas na porządki i podsumowania. Zastanów się nad tym, co przeszka-
dza ci w osiągnięciu sukcesu i zabierz się za zmiany. W tym tygodniu łatwiej rzucisz 
nałogi i przestaniesz zadawać się z niemiłymi osobami. Twoim ukrytym sprzymie-
rzeńcem będzie twoja własna intuicja. Najpierw słuchaj siebie, a dopiero potem 
pytaj o zdanie innych ludzi. 

Ryby (19.02-20.03)
Odbieraj telefon i sprawdzaj pocztę, bo dobra orientacja to podstawa. Nawet różne 
ploteczki przyniosą ci teraz więcej korzyści, niż sądzisz. Poczujesz się dobrze poin-
formowany i potrzebny, co wprawi cię w doskonały humor. Pamiętaj też o swoich 
przyjaciołach, bo w tym tygodniu będziesz osobą, do której zwrócą się ze swoimi 
problemami i kłopotami. 

HOROSKOP T YGODNIOWY

UŚMIECHNIJ SIĘ
Do wytworni pasztetów przyjechała kontrola z sanepidu. Inspektor 
z sanepidu pyta:
– Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z zająca?
– Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze koninę.
– A w jakich proporcjach?
– Pół na pół... jeden zając, jeden koń. 

Przyjechał kogut ze wsi do miasta. Idzie sobie ulicą i widzi kurczaki 
kręcące się na rożnie. Stanął, patrzy i mówi:
– No proszę karuzela, opalanko, a na wsi nie ma komu jajek znosić.

Wdowa i wdowiec w bardzo podeszłym wieku spotykają się od kilku 
lat. W staruszek końcu zdecydował się oświadczyć. Ona szybko odpo-
wiedziała: "Tak".
Następnego ranka starszy pan się budzi, ale nie pamięta, co babcia 
mu odpowiedziała! Zastanawia się:
– Była uszczęśliwiona? Chyba tak. Nie, chyba mnie wyśmiała.
Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie, jak to było, dzwoni 
do staruszki. Zawstydzony przyznaje, że nie pamięta jej odpowiedzi 
na propozycję małżeństwa.
– Och – krzyczy babcia – tak się cieszę, że dzwonisz. Pamiętałam, że po-
wiedziałam "tak", ale zapomniałam komu...

Odpowiada Jaś:
– Mnie udały się dwa.
– Jakie, Jasiu?
– W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła.
– A drugi?
- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bar-
dziej.

Rozmowa przyjaciółek:
– Wiesz, wczoraj mój mąż nie wrócił na noc do domu. Powiedział, 
że spał u przyjaciela. Zadzwoniłam do jego pięciu najlepszych kumpli.
– I co?
– Okazało się, że u dwóch spał, a u trzech jeszcze śpi.

Gość w hotelu zamówił budzenie telefoniczne.
Rano budzi go miły głos:
– Czy to pan zamawiał budzenie na siódmą?
– Tak.
– No to proszę wstać szybciutko, bo jest już dziewiąta.
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TERESA’ S HERBS AND FLOWERS LLC.
Jest do sprzedania, w sercu małej Polski -  w NEW BRITAIN ! 

***
Biznes założony 32 lata temu, ciągle pod zarządem właścicielki.

***
 Jest to miejsce nietuzinkowe, pięknie pachnące zaaranżowanymi 
kwiatami (na różne okazje), ale przede wszystkim służące pomocą 

ziołami i naturalnymi specyfikami, po które klienci 
(szczególnie z Europy) chętnie sięgają.

***
 Jeżeli jesteś entuzjastką /stą leczenia naturalnego 

masz ku temu serce i wiedzę umów się ze mną na spotkanie
***

Teresa właścicielka: 860 229 64 70

FO
T

O
: E

PA
/L

U
IS

 L
IC

O
N

A
 



SOBOTA 5 LISTOPADA – PIĄTEK 11 LISTOPADA 2022 3343/2022

SPORT

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

HELP WANTED NYC

ELECTRICIAN WANTED 
WITH 3 YEARS MINIMUN 

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

EXPERIENCE ELECTRICIAN 
NEEDED. 

PLEASE CALL 917-807-2523.

Experienced plumbing 
mechanic wanted. 

Must be able to communicate 
with the general public in a cour-
teous and professional manner. 
Must be neat, presentable and a 
good communicator, must speak 
good English. A valid driver's li-
cense is a plus. Most of our work 
is in New York Manhattan and the 
five boroughs. Please email resu-
me to SylviaW@enobrac.com or 
Call 212-949-6606. The following 
requirements are necessary: Mi-
nimum 7 years of plumbing expe-
rience 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 docu-
mentation, OSHA SST 40 hours, 
F60/ G60, SST4 hour scaffold, 
Driver’s License/ Clean driving 
record Must be able to work over-
time hours.

Looking for girl to clean 
apartment once w week 

Upper East Side. 
Please call Susan 

212-737-9506.

Cabinet maker, helper and instal-
ler with experience needed for 
custom cabinets and millwork 
shop located at Borden Ave, LIC 
Queens. Benefits and paid vaca-
tions 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 co-
uple, $1,100 a month. 

Please call: 201-390-3711 
or 201-280-7338.

GRYPA ZATRZYMAŁA SOCHANA
Kolejne udane występy w barwach San Antonio Spurs zanotował polski 
jedynak w lidze NBA, Jeremy Sochan. Jego drużyna wygrała dwa z trzech 
meczów rozegranych w ostatnim tygodniu.
„Ostrogi” zaczęły ostatni tydzień od wyjazdowej porażki z Minnesota Timbe-
rwolves 122:134. Gospodarzy, którym udał się rewanż za porażkę dwa dni 
wcześniej 106:115, do wygranej poprowadził Anthony Edwards, zdobywca 
34 punktów. Jaylen Nowell dodał 23 oczka, a Karl-Anthony Towns – 21.
Dla Spurs, w szeregach których zabrakło kontuzjowanego Devina Vassella, 
najwięcej punktów uzyskał Keldon Johnson – 27. Doug McDermott rzucił 19 
pkt, a Keita Bates-Diop – 15.
Sochan przebywał na parkiecie ponad 27 minut i w tym czasie uzyskał 12 
punktów, trafiając 5 z 13 rzutów z gry oraz dwa z sześciu rzutów za trzy. 
Ponadto miał dwie asysty, zbiórkę, przechwyt i blok.
Tym meczem Spurs zakończyli serię czterech spotkań wyjazdowych. 
W kolejnym, już we własnej hali, podopieczni Gregga Popovicha pokonali 
Chicago Bulls 129:124. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Johnson, 
który uzyskał 33 pkt. Jakob Poeltl zapisał na swoim koncie 21 pkt i 13 zbió-
rek, a Zach Collins dodał 16 oczek. Dla gości 33 pkt rzucił DeMar DeRozan, 
19 oczek dodał Coby White, a 17 pkt i 14 zbiórek to dorobek Andre Drum-
monda.
Sochan tym razem na parkiecie przebywał ponad 31 minut. W tym czasie 
zdobył 13 punktów, trafiając pięć z ośmiu rzutów z gry, w tym dwa z czterech 
z dystansu, oraz jeden z dwóch osobistych. Polak zapisał na swoim koncie 
także sześć zbiórek, pięć asyst, blok i przechwyt.
Na koniec tygodnia Spurs pokonali u siebie Minnesota Timberwolves 
107:98, a w składzie gospodarzy zabrakło Sochana, który zmagał się z obja-
wami grypy. 25 pkt dla miejscowych zdobył Johnson, 23 dodał McDermott, 
a 18 – Bates-Diop. Dla gości 26 pkt rzucił Towns, który miał też 11 zbiórek.
Spurs z bilansem 5-2 są liderami Southwest Division, a w Konferencji Za-
chodniej zajmują czwarte miejsce.

TYDZIEŃ POD KRESKĄ KNICKS I NETS
Tylko po jednym zwycięstwie w ostatnim tygodniu odnieśli w lidze NBA 
New York Knicks i Brooklyn Nets. 
Knicks rozpoczęli tydzień od wygranej przed własną publicznością z Char-
lotte Hornets 134:131 po dogrywce. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził 
Jalen Brunson, który zapisał na swoim koncie 27 pkt i 13 asyst. RJ Barrett 
dodał 22 oczka. Dla gości 21 pkt uzyskał Gordon Hayward.
W kolejnym meczu Knicks przegrali w Milwaukee z tamtejszymi Bucks 
108:119. Dla gospodarzy 30 pkt rzucił Giannis Antetokounmpo, który także 
miał 14 zbiórek. W szeregach gości wyróżnili się Barrett (20 pkt) oraz Julius 
Randle (14 pkt, 12 zbiórek).
Na koniec tygodnia Knicks przegrali w Cleveland z tamtejszymi Cavaliers 
108:121. Donovan Mitchell uzyskał dla miejscowych 38 pkt i miał 12 asyst. 
Z kolei dla pokonanych po 16 oczek rzucili Brunson i Evan Fournier.
Knicks z bilansem 3-3 zajmują czwarte miejsce w Atlantic Division oraz siód-
me w Konferencji Wschodniej.
Jeszcze niżej plasują się Brooklyn Nets, którzy z bilansem 2-5 są na piątej 
pozycji w Atlantic Division oraz 12. w Konferencji Wschodniej. W ostatnim 
tygodniu Nets rozegrali cztery mecze i odnieśli tylko jedno zwycięstwo.
Zaczęli od wyjazdowej porażki z Milwaukee Bucks 99:110. Gospodarzy 
do zwycięstwa poprowadził Antetokounmpo, który uzyskał 43 pkt i miał 14 
zbiórek. Dla gości 33 pkt rzucił Kevin Durant, a 27 – Kyrie Irving.
Dzień później Nets przegrali we własnej hali z Dallas Mavericks 125:129 
po dogrywce. Bohaterem przyjezdnych był Luka Doncić, który zanotował 
triple-double (41 pkt, 14 asyst, 11 zbiórek). Miejscowym nie pomogło 39 pkt 
Irvinga oraz 37 oczek Duranta.
Na koniec tygodnia Nets dwukrotnie zmierzyli się we własnej hali z India-
na Pacers. W pierwszym pojedynku lepsi okazali się goście, którzy wygrali 
125:116. Najskuteczniejszy w ich szeregach był Bennedict Mathurin, zdo-
bywca 32 pkt. Dla gospodarzy 35 pkt uzyskał Irving, a 26 dodał Durant.
W rewanżu górą byli brooklyńczycy, którzy wygrali 116:109, a najskutecz-
niejsi w ich szeregach byli tradycyjnie Durant (36 pkt) oraz Irving (28 pkt). 
Dla gości 30 oczek rzucił Chris Duarte.
Na czele Konferencji Wschodniej są niepokonani Milwaukee Bucks (6-0).

NBA

KOMPLET ZWYCIĘSTW DEVILS I ISLANDERS
New York Islanders pokonali na własnym lodowisku New York Rangers 
3:0 w derbowym pojedynku metropolii w NHL.
To jedna z trzech wygranych „Wyspiarzy” w minionym tygodniu w rozgryw-
kach NHL. Oprócz pokonania „Strażników”, Islanders wygrali także na wy-
jeździe z Carolina Hurricanes 6:2 oraz u siebie z Colorado Avalanche 5:4.
Z dorobkiem 10 punktów zajmują szóste miejsce w Metropolitan Division 
oraz dziewiąte w Konferencji Wschodniej.
Rangers, poza porażką z Islanders, przegrali także na własnym lodowisku 
z Colorado Avalanche 2:3 po rzutach karnych. Ponadto pokonali w Dallas 
tamtejszych Stars 6:3 oraz wygrali w Phoenix z Arizona Coyotes 3:2.
Rangers mają 12 punktów, co daje im trzecią pozycję w Metropolitan Divi-
sion oraz piątą w Konferencji Wschodniej.
Taki sam dorobek mają New Jersey Devils, którzy w ostatnim tygodniu wy-
grali trzy mecze i są wiceliderami Metropolitan Division, a w Konferencji 
Wschodniej zajmują trzecie miejsce. „Diabły” zwyciężyły na wyjeździe De-
troit Red Wings 6:2, a także pokonały we własnej hali Colorado Avalanche 
1:0 oraz Columbus Blue Jackets 7:1.
Liderami na wschodzie są Boston Bruins (16 pkt). W Konferencji Zachodniej 
taki sam dorobek mają prowadzący Vegas Golden Knights.

NHL

WIELKI FINAŁ BEZ NEW YORK CITY FC 
New York City FC nie zagrają w wielkim finale MLS. W finale Konferencji 
Wschodniej lepsi od nich okazali się gracze Philadelphia Union.
Grający na własnym stadionie filadelfijczycy wygrali 3:1, mimo że od 57. mi-
nuty goście prowadzili 1:0 po trafieniu Maximiliano Moraleza. Jednak już 
po ośmiu minutach wyrównał Julian Carranza, a zaledwie dwie minuty 
później prowadzenie miejscowym dał Daniel Gazdag. Wynik meczu w 76. 
minucie ustalił Cory Burke.
W wielkim finale, 5 listopada w Los Angeles, piłkarze z Filadelfii zmierzą się 
z Los Angeles FC, którzy w finale Konferencji Zachodniej wygrali z Austin 
FC 3:0.

ZEBRAŁ: TW

MLS

SIATKÓWKA
▸ Siatkarze PGE Skry Bełchatów 
awansowali do 1/16 finału Pucharu 
CEV. Bełchatowanie dwukrotnie bez 
straty seta pokonali holenderskie Dy-
namo Apeldoorn - tydzień wcześniej 
na wyjeździe, a w ubiegłą środę u sie-
bie (25:18, 25:16, 25:19). 
▸ Zespół Jastrzębskiego Węgla wy-
grywając w Lublinie z Grupą Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn Koźle 3:2 (24:26, 
25:23, 18:25, 25:20, 15:13) zdobył Su-
perpuchar Polski, powtarzając suk-
ces sprzed roku. Przed rozpoczęciem 
spotkania minutą ciszy upamiętnio-
no Tomasza Wójtowicza, siatkarza 
wszech czasów, który zmarł w ubie-
gły poniedziałek. Jego pogrzeb odbę-
dzie się 5 listopada w Lublinie i bę-
dzie miał charakter państwowy.
▸ Siatkarze Sir Safety Susa Perugia, 
w składzie z reprezentantami Polski 
Kamilem Semeniukiem i Wilfre-
do Leonem, zdobyli Superpuchar 
Włoch, pokonując w Cagliari druży-
nę Cucine Lube Civitanova 3:2 (20:25, 
25:22, 23:25, 25:22, 15:8).

PIŁKA RĘCZNA
▸ Łomża Industria Kielce wygrała 
w Słowenii z RK Celje 33:30 (17:16) 
w meczu 5. kolejki grupy B Ligi Mi-
strzów piłkarzy ręcznych. Zespół 
z Kielc do zwycięstwa poprowadził 
Szymon Sićko - zdobywca 9 bramek. 
To czwarte zwycięstwo kielczan 
w tych rozgrywkach w sezonie. 
▸ Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock 
zremisowali na wyjeździe z chorwac-
kim PPD Zagrzeb 26:26 (15:14) w 5. 
kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. 
Płocczanie zajmują 4. miejsce w gru-
pie B, dające prawo gry w 1/8 finału. 
▸ Polskie piłkarki ręczne dwukrot-
nie przegrały w towarzyskich me-
czach z Francją - w Rennes 26:33 
(10:17) i w Nantes 19:30 (14:12). Oba 
zespoły przygotowują się do listopa-
dowych mistrzostw Europy, których 
współgospodarzami będą Czarno-

W SKRÓCIE
góra, Macedonia Płn. i Słowenia. Ry-
walkami Polek w grupie D ME 2022 
w Podgoricy będą siódemki Czarno-
góry, Niemiec i Hiszpanii.

KOSZYKÓWKA
▸ Koszykarki mistrza Polski BC Po-
lkowice sprawiły największą sen-
sację na inaugurację rozgrywek 
Euroligi, pokonując w 1. kolejce fi-
nalistki z poprzedniego sezonu - tu-
reckie Fenerbahce 73:46. Do triumfu 
poprowadziła polkowiczanki Ste-
phanie Mavunga, naturalizowana 
zawodniczka z Zimbabwe, środko-
wa reprezentacji Polski, która miała 
double-double - 23 pkt i 21 zbiórek. 
Polkowiczanki prowadzą w tabeli 
grupy A. 
▸ Koszykarze Legii Warszawa po-
zostają bez zwycięstwa w Lidze 
Mistrzów FIBA. W 3. kolejce fazy 
grupowej, warszawianie przegrali 
we własnej hali z belgijskim Filou 
Oostende 59:68. Legia zajmuje ostat-
nie miejsce w grupie C. Prowadzi Ha-
poel Holon 6 pkt.
▸ Trzeci grupowy mecz i drugie zwy-
cięstwo koszykarzy Anwilu Włocła-
wek w fazie grupowej Pucharu Eu-
ropy FIBA. Włocławianie pokonali 
we własnej hali węgierski Egis Kor-
mend 88:58. Anwil zajmuje drugie 
miejsce w grupie G, dające awans 
do drugiej rundy grupowej.
▸ Polski mecz w 1. kolejce fazy gru-
powej EuroCupu koszykarek. Arka 
Gdynia po dogrywce wygrała z Ba-
sketem 25 Bydgoszcz 86:78. Lider-
kami obu ekip były Amerykanki - 25 
punktów dla Arki rzuciła Kristina 
Higgins, 27 punktów dla Basketu - 
Sparkle Taylor. W grupie C - udana 
inauguracja Enei Gorzów Wielko-
polski, która pokonała na wyjeździe 
słowackie Pieszczańskie Czajki 70:68. 
25 punktów dla gorzowianek zdo-
była Australijka Alanna Smith. Swój 
pierwszy mecz w grupie A przegrały 
koszykarki AZS UMCS Lublin, ulega-
jąc Panathinaikosowi Ateny 38:51.

Nash stracił pracę
STEVE NASH NIE JEST JUŻ TRENEREM KOSZYKARZY 

BROOKLYN NETS. UMOWA ZOSTAŁA ROZWIĄZANA 
ZA POROZUMIENIEM STRON - POINFORMOWAŁ WE WTOREK 

KLUB WYSTĘPUJĄCY W LIDZE NBA. 

Tymczasowo drużynę bę-
dzie prowadził dotych-
czasowy asystent Nasha 
Jacque Vaughn.

Drużyna, która ma w swoim skła-
dzie takie gwiazdy, jak Kevin Du-
rant, czy Kyrie Irving, a wcześniej 
również James Harden, za jego 
kadencji odpadła w poprzednim 
sezonie już w pierwszej rundzie 
fazy playoffs (0-4 z Boston Cel-
tics), a obecny zaczęła od dwóch 
zwycięstw i pięciu porażek.
"Osobiście, była to dla mnie nie-
zwykle trudna decyzja – przyznał 
w oświadczeniu generalny mene-
dżer Nets, Sean Marks. – Jednak 
po wielu rozważaniach i ocenie 
tego, jak rozpoczął się ten sezon, 
zgodziliśmy się, że w tej chwili ko-
nieczna jest zmiana".
Oświadczenie wydał także Nash. 
Kanadyjczyk podziękował w nim 
władzom klubu z Nowego Jorku 
za możliwość, jaką mu dali. Przy-
znał także, że zawsze będzie kibi-
cował Nets, a kibicom życzy, aby 
ich drużyna wspięła się na sam 
szczyt.
"To było niesamowite doświad-
czenie z wieloma wyzwania-
mi, za które jestem ogromnie 
wdzięczny. Praca z zawodnikami, 
zespołem i całym biurem, była 
prawdziwą przyjemnością. Je-

stem szczególnie wdzięczny mo-
jej kadrze trenerskiej i osobom 
odpowiedzialnym za przygoto-
wanie pokoju wideo, jest to grupa 
utalentowanych ludzi o wielkim 
charakterze i profesjonalizmie" – 
czytamy w oświadczeniu Nasha.
Nasha zatrudniono w 2020 roku, 
choć wcześniej nie miał trener-
skiego doświadczenia. Jako za-
wodnik dwukrotnie był wybie-
rany MVP sezonu zasadniczego 
NBA – w 2005 i 2006 roku. Grał 
w Phoenix Suns (razem z Marci-
nem Gortatem), Dallas Mavericks 
i Los Angeles Lakers.
Wśród potencjalnych następców 
Kanadyjczyka na ławce Nets 
amerykańskie media wymieniają 
zawieszonego na rok za romans 
szkoleniowca Boston Celtics Ime 
Udokę oraz byłego trenera Utah 
Jazz Quina Snydera. ◘
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żenia taktyczne, dzisiaj jechało mi 
się bardzo dobrze, to wspaniały 
tor i taka sama publiczność. Cie-
szę się z kolejnej wygranej, to jest 
największa satysfakcja dla kie-
rowcy” – powiedział Verstappen 
na mecie.
W gorszym humorze był dwu-
krotny mistrz świata Fernando 
Alonso. Co prawda Hiszpanowi, 
po proteście Alpine, ostatecz-
nie anulowano 30-sekundową 
po wyścigu w Austin i przywró-
cono punkty za siódmą pozycję 
na mecie, ale w Meksyku nie miał 
już tyle szczęścia. W jego bolidzie 
na sześć okrążeń przed metą do-
szło do awarii silnika i Hiszpan 
musiał zakończyć jazdę. 
Co ciekawe, chociaż kontrakt 
41-latka z Alpine obowiązuje 
do końca roku, to jeszcze w li-
stopadzie zobaczymy go w no-
wych barwach. Alonso wyne-
gocjował zgodę na możliwość 
udziału w posezonowych testach 
F1 w Abu Zabi w bolidzie Aston 
Martina.
Mercedes wywalczył drugie 
i czwarte miejsce w GP Mek-
syku, czym zniwelował część 
strat do Ferrari w klasyfikacji 
konstruktorów. Włoski zespół 
ma nad czym myśleć. Zwłasz-
cza że Charles Leclerc stracił 
drugą pozycję w mistrzostwach 
na rzecz Pereza. W walce o tytuł 

wicemistrza świata Meksykanin 
ma już 5 punktów przewagi nad 
Monakijczykiem. Przed niedziel-
nym wyścigiem tracił do niego 
dwa.
Następna, 21. runda MŚ F1 – 
Grand Prix Brazylii odbędzie się 
13 listopada w Sao Paulo. ◘

Drugie miejsce zajął sied-
miokrotny mistrz świata 
Brytyjczyk Lewis Hamil-
ton z Mercedesa, a trze-

cie Meksykanin Sergio Perez 
z Red Bulla.
Verstappen dzięki zwycięstwu 
w Mexico City ustanowił rekord 
14 wygranych wyścigów w jed-
nym sezonie. Wcześniej na naj-
wyższym stopniu podium stanął 
13 razy, tyle samo co Niemcy Mi-
chael Schumacher w 2004 i Se-
bastian Vettel w 2013 roku.
Ruszający z pole position Holen-
der po raz kolejny udowodnił, 
że w tym roku jest zdecydowa-
nie najlepszym kierowcą F1. Do-
skonale wystartował, nie dał się 
wyprzedzić atakującemu go Ha-
miltonowi i już po trzech okrą-
żeniach uzyskał ponad sekundę 
przewagi nad rywalem z ekipy 
Mercedesa. Trzeci był Perez, na-
tomiast jedną pozycję stracił dru-
gi zawodnik Mercedesa Brytyj-
czyk George Russell, który spadł 
na czwarte miejsce.
Później już przez prawie dwie 
godziny wyścig, w którym kie-
rowcy przejechali 71 okrążeń, 
toczył się pod dyktando Verstap-
pena. Na 15. okrążeniu lider miał 
prawie 2 sekundy przewagi nad 
Hamiltonem i wciąż „kręcił” naj-
lepsze czasy. „Spróbuj uciec Ha-
miltonowi, robisz świetną robotę” 
– dopingował przez radio Verstap-
pena jego inżynier wyścigowy.
Na 20. okrążeniu przewaga Ho-
lendra nad czwartym Russellem 
wynosiła ponad 7 sekund, a nad 
piątym Carlosem Sainzem jr. 
z Ferrari – niemal 18.
Sytuacja w czołówce zmieniła się 
na krótko na 26. okrążeniu, gdy 
lider zjechał na zmianę opon. Jak 
się okazało później, w pit stopie 
pojawił się tylko jeden raz, po-
dobnie jak jego najgroźniejszy ry-
wal – Hamilton. Brytyjczyk objął 
prowadzenie, Verstappen wrócił 
na tor na pośrednich oponach 
jako trzeci. Ale gdy Hamilton 
i Russell także zmienili ogumie-
nie (kierowcy muszą skorzystać 
z dwóch różnych mieszanek 
w wyścigu), sytuacja wróciła 
do normy, na czoło wyścigu wró-
cił Verstappen i jako lider, nie za-
grożony, dojechał do mety.
Inżynierowie Mercedesa w Mek-
syku liczyli na to, że Hamilton 
na twardych oponach dojedzie 
po jednym pit stopie do mety, 
natomiast Verstappen będzie 
musiał się u swoich mechaników 
zameldować drugi raz. Ta takty-
ka tym razem się nie sprawdziła, 
Verstappen, pomimo że miał opo-
ny przejściowe, utrzymał tempo 
do mety. A zdenerwowany Ha-
milton kilka razy głośno narzekał 
przez radio na błąd popełniony 
przez jego team.
W końcówce Verstappen z okrą-
żenia na okrążenie powiększał 
jeszcze swoją przewagę nad 
drugim Hamiltonem. Ostatecznie 
na mecie był o ponad 15 sekund 
szybszy od Brytyjczyka.
„Zrealizowaliśmy wszystkie zało-

PŁYWANIE
▸ Katarzyna Wasick triumfowała 
na dystansie 50 m stylem dowolnym 
pierwszego dnia zawodów pływac-
kiego Pucharu Świata na krótkim 
(25 m) basenie w Toronto. Polka 
czasem 23,27 s poprawiła o 0,03 s 
własny rekord kraju. Wasick była 
zdecydowanie najszybsza i wyprze-
dziła Kanadyjkę Margaret MacNeil 
- 23,74 oraz Australijkę Madison Wil-
son - 23,89. Wasick była także trzecia 
na dystansie 100 m stylem dowol-
nym. Tę samą pozycję, ale na 100 m 
stylem grzbietowym, zajął Kacper 
Stokowski. Wasick osiągnęła czas 
51,69. Szybsze były Siobhan Berna-
dette Haughey z Hongkongu – 51,33 
oraz Francuzka Beryl Gastadello – 
51,67. Stokowski z wynikiem 50,02 
s musiał uznać wyższość Amery-
kanów Shaine'a Casasa - 48,84 i Co-
lemana Stewarta – 49,95. Kolejna 
edycja cyklu odbędzie się w nad-
chodzący weekend w Indianapolis.

STRZELECTWO
▸ Tomasz Bartnik i  Karolina Ko-
walczyk zdobyli w Kairze złoty me-
dal strzeleckich mistrzostw świata 
w konkurencji par mieszanych 
w karabinie sportowym 300 m. Za-
wodnik Legii Warszawy wywalczył 
w Egipcie cztery medale. Również 
w środę zdobył srebro indywidu-
alnie w postawie leżąc na 300 m, 
a wcześniej był drugi w karabinie 
50 m w trzech postawach. W meczu 
o światowy prymat Bartnik w parze 
z Kowalczyk (Śląsk Wrocław) poko-
nali Finów Hennę Viljanen oraz Alek-
si Leppę 17:3. Brąz przypadł Austria-
kom, którzy zwyciężyli Norwegów 
17:15. W ostatnim dniu Biało-Czer-
woni dwukrotnie stanęli na najniż-
szym stopniu podium. W karabinie 
na 300 m leżąc drużyn mężczyzn 
Bartnik, Daniel Romańczyk (Agat 
Złotoryja) oraz Maciej Kowalewicz 
(Gwardia Olsztyn) w meczu o brą-
zowy medal pokonała Austriaków 
16:14. Mistrzami świata zostali Duń-
czycy, którzy zwyciężyli Szwajca-
rów 16:10. Z kolei Kowalczyk oraz 
Romańczyk wygrali mecz o trzecie 
miejsce w karabinie par mieszanych 
na 300 m w postawie leżąc z drugą 
parą Szwajcarii 16:10. W finale Nor-
wegia II okazała się lepsza od Szwaj-
carii I 17:9. W sumie reprezentanci 
Polski zdobyli w Kairze w strzelaniu 
z karabinu i pistoletu na różnych dy-
stansach sześć medali - jeden złoty, 
dwa srebrne i trzy brązowe. 

BOKS
▸ Mateusz Masternak (47-5, 31 KO) 
pokonał na punkty Australijczyka Ja-
sona Whateleya (10-1, 9 KO) w walce 
wieczoru podczas gali bokserskiej 
"Nosalowy Dwór KnockOut Boxing 
Night 25" w Zakopanem. Stawką 
pojedynku był status oficjalnego 
pretendenta do tytułu mistrza świa-
ta IBF wagi junior ciężkiej. Master-
nak jako zwycięzca sobotniej walki 
zmierzy się o czempionat globu i pas 
federacji IBF z Australijczykiem Jai 
Opetaią (22-0, 17 KO). Do pojedynku 
ma dojść za kilka miesięcy. W po-
przedzających walkę wieczoru poje-
dynkach wygrali m.in: Adam Balski 
(17-2,10 KO), który już w pierwszej 
rundzie pokonał Słowaka Nicolasa 
Holcapfela (12-10, 10 KO), Kolumbij-
czyk Leonard Carillo (16-4, 15 KO), 
który w drugiej z ośmiu rund powalił 
na deski niepokonanego dotychczas 
Mateusza Tryca (14-1, 7 KO) oraz 
były dwukrotny mistrz świata IBF 
i WBC Krzysztof "Diablo" Włodar-
czyk (61-4-1, 41 KO), który zakończył 
pojedynek z Cesarem Hernanem 
Reynoso (17-17-4, 8 KO) nokautem 
technicznym w szóstej rundzie. 

LEKKOATLETYKA
▸ Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
rozdane zostały "Złote Kolce 2022" 
- czyli nagrody dla najlepszych pol-
skich lekkoatletów. Wśród kobiet 
zwyciężyła wicemistrzyni świata 
w chodzie Katarzyna Zdziebło. 

Natomiast wśród mężczyzn trium-
fował mistrz świata w rzucie młotem 
Paweł Fajdek. Na podium znalazły 
się również wieloboistka Adrianna 
Sułek i płotkarka Pia Skrzyszowska 
oraz młociarz Wojciech Nowicki 
i płotkarz Damian Czykier.
▸ Andrzej Piotrowski w  mistrzo-
stwach Europy w biegu 24-godzin-
nym w Weronie pokonał dystans 
301,859 km. Tym samym poprawił 
własny rekord kraju, jaki ustanowił 
w maju tego roku w Pabianicach, 
o prawie 20 km. We Włoszech został 
przy okazji wicemistrzem Europy 
indywidualnie, a wraz z: Jakubem 
Śleziakiem, Andrzejem Mazurem, 
Leszkiem Małyszkiem, Krzyszto-
fem Brączykiem, Rafałem Kotem, 
sięgnął po złoto w drużynie. Mi-
strzem Europy został Litwin Alek-
sandr Sorokin, który pobił rekord 
świata - 319,614 km.
▸ Kenijczyk Brimin Kipkorir czasem 
2:06.11 wygrał maraton we  Frank-
furcie. Najszybszą biegaczką była 
jego rodaczka Sally Chepyego 
Kaptich - 2:23.11. Na podium stanę-
ły trzy Kenijki, także Helah Jelagat 
Kiprop - 2:24.40 i Jackline Chepn-
geno - 2:25.14. Inny reprezentant 
tego kraju Samwel Nyamai Mailu 
nadawał tempo w tym biegu i po 35 
km miał zejść z trasy. Uznał jednak, 
że jest w stanie dobiec do mety i za-
jął drugie miejsce, uzyskując 2:07,19. 
Trzeci był Etiopczyk Deresa Geleta - 
2:07.30. 

FORMUŁA 1
▸ Zespół Formuły 1 Red Bull został 
ukarany grzywną w wysokości 
7 mln dolarów i skróceniem o 10 
procent czasu na przygotowanie 
bolidu w tunelu aerodynamicznym 
w związku z przekroczeniem bu-
dżetu w sezonie 2021 o 1,6 procenta 
(1,864 mln funtów) - ogłosiła Między-
narodowa Federacja Samochodowa 
(FIA). Władze F1 wprowadziły w ze-
szłym roku limit budżetu w wyso-
kości 145 mln dolarów w celu stwo-
rzenia bardziej wyrównanych szans 
rywalizacji. Budżet został zmniejszo-
ny do 140 mln dolarów w 2022 roku, 
a w przyszłym zostanie obniżony 
do 135 mln USD, z wyłączeniem wy-
nagrodzeń kierowców i kosztów mo-
dernizacji silnika.

SHORT TRACK
▸ Natalia Maliszewska była druga, 
a Nikola Mazur szósta w rywalizacji 
na 500 m podczas zawodów Pucha-
ru Świata w short tracku w Montre-
alu. Zwyciężyła Holenderka Xandra 
Velzeboer. Podium uzupełniła Kore-
anka Suk Hee Shim. Mazur była naj-
szybsza w finale B. Kobieca sztafeta 
na 3000 m wygrała finał B i została 
sklasyfikowana na piątej pozycji. Za-
wody w Kanadzie zainaugurowały 
nowy sezon. Następne odbędą się 
w Salt Lake City w Stanach Zjedno-
czonych.

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE 
▸ Japończycy zdominowali Skate 
Canada - drugie w tym sezonie za-
wody Grand Prix w łyżwiarstwie 
figurowym w Mississauga w stanie 
Ontario. Rinka Watanabe i Shoma 
Uno wygrali rywalizację solistów, 
a najlepszą parą sportową okazali 
się Riku Miura i Ryuichi Kihara. 
Rywalizację par tanecznych wy-
grali Kanadyjczycy Piper Gilles 
i Paul Poirier. 20-letnia Watanabe 
zajmowała szóste miejsce po pro-
gramie krótkim, ale w programie 
dowolnym uzyskała aż 134,32 pkt, 
co dało jej łączną notę 197,59. Dru-
gie miejsce zajęła Amerykanka 
Starr Andrews (191,6), a trzecia 
była Young You z Korei Południowej 
(190,15). W rywalizacji mężczyzn 
brązowy medalista igrzysk olimpij-
skich w Pekinie - Uno zdobył łącz-
nie 273,15 pkt. Drugi był jego rodak 
Kao Miura (265,29), który prowa-
dził po programie krótkim. Trzecie 
miejsce zajął Włoch Matteo Rizzo 
(251,03).

W SKRÓCIE

MŚ 2022 FORMUŁY 1
Wyniki GP Meksyku:
1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:38.36,729
2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 15,186 s
3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 18,097
4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 49,431
5. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari) 58,123
6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.08,774
7. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren-Mercedes)
8. Esteban Ocon (Francja/Alpine-Renault)
9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes)
10. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo)

Klasyfikacja kierowców (po 20 z 22 wyścigów):
1. Max Verstappen (Holandia)  416 pkt 
2. Sergio Perez (Meksyk)  280
3. Charles Leclerc (Monako)  275
4. George Russell (W. Brytania)  231
5. Lewis Hamilton (W. Brytania)  216
6. Carlos Sainz jr (Hiszpania)  212
7. Lando Norris (W. Brytania)  111
8. Esteban Ocon (Francja)  82
9. Fernando Alonso (Hiszpania)  71
10. Valtteri Bottas (Finlandia)  47

Klasyfikacja konstruktorów:
1. Red Bull  696 pkt
2. Ferrari  487
3. Mercedes  447
4. Alpine-Renault  153
5. McLaren-Mercedes  146
6. Alfa Romeo  53

Max Verstappen dzięki zwycięstwu w Meksyku ustanowił rekord 
14 wygranych wyścigów w jednym sezonie

FO
T

O
: E

PA
/L

U
IS

 L
IC

O
N

A
 

Rekordzista Verstappen 
PEWNY JUŻ DRUGIEGO Z RZĘDU TYTUŁU HOLENDER MAX VERSTAPPEN, KIEROWCA TEAMU RED 
BULL, WYGRAŁ NIEDZIELNY WYŚCIG O GRAND PRIX MEKSYKU, 20. RUNDĘ MISTRZOSTW ŚWIATA 

FORMUŁY 1. TO JEGO 14. ZWYCIĘSTWO W TEGOROCZNYM SEZONIE I 34. W KARIERZE.

14. zwycięstwo w tegorocznym sezonie i 34. w karierze
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TENIS
▸ Najwyżej rozstawiony Daniił 
Miedwiediew wygrał halowy tur-
niej ATP w Wiedniu (pula nagród 
2,35 mln euro). W finale rosyjski 
tenisista, który od poniedziałku 
jest trzeci w światowym rankingu, 
pokonał Kanadyjczyka Denisa Sha-
povalova 4:6, 6:3, 6:2. To 15. turnie-
jowy triumf w karierze 26-letniego 
Miedwiediewa, który jest już pew-
ny udziału w prestiżowym turnieju 
ATP Finals w Turynie, z udziałem 
ośmiu najlepszych tenisistów sezo-
nu. O występ we Włoszech wciąż 
walczy Hubert Hurkacz (11 ATP), 
ale to będzie trudne zadanie. Pol-
ski tenisista odpadł w ćwierćfinale 
w stolicy Austrii (był rozstawiony 
z "piątką"), przegrywając 4:6, 7:6 
(7-2), 6:7 (5-7) z Chorwatem Borną 
Coricem. 
▸ Felix Auger-Aliassime wygrał 
turniej ATP w Bazylei. Kanadyjski 
tenisista w niedzielnym finale poko-
nał Duńczyka Holgera Rune 6:3, 7:5. 
To jego czwarty w karierze i w tym 
roku wywalczony tytuł. W najnow-
szym notowaniu rankingu ATP 
awansował z dziewiątej na ósmą po-
zycję, a w rankingu Race to  Turin 
na szóste.
▸ Magda Linette przegrała z Wło-
szką Elisabettą Cocciaretto 6:7 
(5-7), 6:4, 1:6 w finale tenisowego 
challengera WTA w meksykańskim 
Tampico. Rozstawiona z numerem 
"5" Polka (WTA 55) w ćwierćfinale 
pokonała turniejową "jedynkę" - Bel-
gijkę Elise Mertens (WTA 30) 7:5, 
6:2. Na II rundzie rywalizację zakoń-
czyła Magdalena Fręch. Sklasyfiko-
wana na 118. miejscu w światowym 
rankingu tenisistek Polka przegrała 
z rozstawioną z numerem "4" Cze-
szką Kateřiną Siniakovą (WTA 49) 
3:6, 6:7 (7-9). Tegoroczny bilans Li-
nette to 39 zwycięstw i 29 porażek. 
Dla poznanianki turniej w Tampi-
co był ostatnim przed rywalizacją 
w Billie Jean King Cup (7-13 listopa-
da). Oprócz niej w Glasgow wystą-
pią: Magdalena Fręch, Katarzyna 
Kawa, Alicja Rosolska i Martyna 
Kubka. Polki zmierzą się w grupie 
z USA i Czechami.
▸ Iga Świątek rozpoczęła 31. tydzień 
jako liderka światowego rankingu 
tenisistek. Jest 15. w zestawieniu za-
wodniczek najdłużej otwierających 
listę WTA i jeszcze w tym roku do-
goni wyprzedzające ją bezpośred-
nio Niemkę polskiego pochodzenia 
Angelique Kerber - 34 tygodnie oraz 
Francuzkę Amelie Mauresmo - 39. 
Tenisistką, która najdłużej - przez 
377 tygodni - była na czele pozostaje 
Niemka Steffi Graf. Polka ma aktual-
nie ponad dwa razy więcej punktów 
(10 335) niż druga w zestawieniu 
Tunezyjka Ons Jabeur (4555) oraz 
trzecia Amerykanka Jessica Pegula 
(4316). W czołowej dziesiątce nie 
zaszły żadne zmiany. Magda Linet-
te przesunęła się z 55. na 51. lokatę, 
a Magdalena Fręch awansowała 
z 118. miejsca na 114. 
▸ Hubert Hurkacz awansował z 11. 
na 10. miejsce w światowym ran-
kingu tenisistów. Liderem pozo-
stał zwycięzca wielkoszlemowego 
US Open Hiszpan Carlos Alcaraz, 
który wyprzedza swojego rodaka 
Rafaela Nadala. Na trzecią pozycję 
wskoczył Rosjanin Daniił Miedwie-
diew. Hurkacz pozostał dziewiąty 
w rankingu Race to  Turin, który 
wyłoni ósemkę uczestników tur-
nieju ATP Finals, czyli najlepszych 
tenisistów sezonu. Impreza rozpocz-
nie się 13 listopada. Liderem Race 
to Turin jest Alcaraz, a prawo wystę-
pu we Włoszech mają zagwaranto-
wane już także Nadal, Miedwiediew, 
Grek Stefanos Tsitsipas, Norweg 
Casper Ruud i Serb Novak Djoković.
▸ Hubert Hurkacz pokonał Fran-
cuza Adriana Mannarino 7:6 (7-5), 
6:4 w pierwszej rundzie tenisowego 
turnieju ATP rangi Masters 1000 
w Paryżu. W kolejnej zagra ze zwy-
cięzcą meczu pomiędzy Norwe-
giem Holgerem Rune i Szwajcarem 
Stanem Wawrinką.

W SKRÓCIE

kinę i była w połowie drogi do zwy-
cięstwa w meczu.
Drugi set zaczął się bardzo podob-
nie, również od prowadzenia 3:0 
21-letniej liderki światowego ran-
kingu. Świątek konsekwentnie wy-
grywała gemy przy swoim poda-
niu i nawet na moment nie oddała 
inicjatywy przeciwniczce.
"Na pewno jestem zadowolo-
na z początku meczu. Czułam, 
że mogę grać agresywnie, ale rów-
nież byłam ostrożna, gdy było 
trzeba. Potrafiłam to zbalansować 
i nabrałam pewności siebie na cały 
mecz" – oceniła Świątek w krótkim 
wywiadzie na korcie.
W drugim spotkaniu tej grupy 
Gauff zmierzyła się późnym wie-
czorem z Garcią. To właśnie Fran-
cuzka jest jedną z ośmiu zawodni-
czek, z którymi Świątek przegrała 
w tym sezonie. Działo się to w lipcu 
w Warszawie.
"Caroline gra bardzo intensywnie 
i agresywnie, więc będę musiała 
się do tego dostosować. Jednak tur-
niej w Warszawie nie do końca jest 
wyznacznikiem, bo tam grałyśmy 
na 'mączce', a nie byłam wówczas 
przyzwyczajona do tej nawierzch-
ni" – zaznaczyła Polka.

W  drugiej grupie, która zain-
augurowała rozgrywki dzień 
wcześniej, znalazły się Jabeur (2), 
Pegula (3), Greczynka Maria Sak-
kari (5) oraz Białorusinka Aryna 
Sabalenka (7).
Oba poniedziałkowe wyniki można 
uznać za niespodzianki, gdyż wy-
grały zawodniczki niżej notowane. 
Rozstawiona w Teksasie z „piątką” 
Sakkari pokonała będącą ostatnio 
w świetnej dyspozycji Pegulę 7:6 
(8-6), 7:6 (7-4), a Sabalenka w jesz-
cze bardziej zaciętym pojedynku 
okazała się lepsza od wiceliderki 
rankingu światowego, Jabeur 3:6, 
7:6 (7-5), 7:5.
Sakkari z Pegulą przed tygodniem 
spotkały się w finale zawodów 
WTA 1000 w Guadalajarze i wtedy 
pewnie zwyciężyła Amerykanka. 

Uczestniczki WTA Finals w grze pojedynczej – od lewej: Daria Kasatkina, Maria Sakkari, Iga Świątek, Coco 
Gauff, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka i Caroline Garcia, pozują do zdjęcia podczas ceremonii 
losowania

Iga Świątek podczas konferencji 
prasowej przed turniejem WTA 
Finals w Fort Worth

Świątek w WTA Finals wy-
stępuje po raz drugi. O ile 
w ubiegłym roku niemal 
do samego końca musiała 

walczyć o udział w nim, to w tym 
praktycznie pewna była już na po-
czątku czerwca, gdy wygrała 
French Open.
W rankingu WTA Race, na podsta-
wie którego wyłaniane są uczest-
niczki tego turnieju, podopieczna 
trenera Tomasza Wiktorowskie-
go zgromadziła 10 335 punktów. 
To jest więcej niż łącznie dwie kolej-
ne tenisistki w zestawieniu - Tune-
zyjka Ons Jabeur (4555 pkt) i Ame-
rykanka Jessica Pegula (4316 pkt).
Zawody w Teksasie kończą świetny 
sezon w wykonaniu Świątek. Jed-
nak po zwycięstwie w San Diego 
dwa tygodnie temu Polka przyzna-
ła, że w trakcie sezonu potrzebuje 
coraz więcej czasu na regenerację.
"Wówczas po dwóch tygodniach 
intensywnej gry nie było mi łatwo. 
Po turnieju w San Diego miałam 
dużo wolnego czasu i bardzo do-
brze się zregenerowałam. Faktycz-
nie jednak przychodzi mi to teraz 
wolniej. Jestem jednak na tyle zre-
generowana, że stać mnie, by so-
lidnie zagrać kolejny turniej. Nato-
miast, żeby porządnie wypocząć, 
potrzebowałabym o wiele więcej 
czasu" – powiedziała Świątek na ofi-
cjalnej konferencji prasowej w Dic-
kies Arena.

Osiem czołowych zawodniczek 
podzielonych zostało w  piątek 
na dwie grupy. Rywalkami 21-let-
niej raszynianki będą Amery-
kanka Coco Gauff (4), Francuzka 
Caroline Garcia (6) i Rosjanka Da-
ria Kasatkina (8). Dwie najlepsze 
awansują do półfinału.
"Na pewno jest to coś innego. Jesz-
cze nie wiem do końca, czy ta for-
muła mi się podoba, bo właściwie 
tylko raz miałam okazję grać w gru-
pach i nie awansowałam do kolejnej 
rundy. Z pewnością takie urozma-
icenie tenisa przyda się każdemu 
i dzięki temu nasza dyscyplina 

będzie ciekawsza. To sprawia, 
że mamy trochę inne wyzwania" 
– oceniła Polka, która wspomniała 
ubiegłoroczny, niezbyt udany, de-
biut w mastersie w meksykańskiej 
Guadalajarze.
Do tegorocznej edycji przystąpiła 
jako zdecydowana liderka świato-
wego rankingu.
"Wszystkie emocje związane 
z tym, że wówczas debiutowałam 
były nowe i nie do końca wiedzia-
łam czego się spodziewać. Teraz 
te emocję są nieco przytłumione. 
Traktuję ten turniej jako kolejne me-
cze i nie będę odchodziła od swojej 
rutyny. Niewiele się zmieni pod tym 
względem. W zeszłym roku czułam 
jednak o wiele większe zmęczenie 
fizyczne i mentalne. Teraz jestem 
bardziej gotowa i czuję się na si-
łach, aby przystąpić do rywalizacji. 
Z tego najbardziej się cieszę" – pod-
kreśliła.
Świątek została nominowana 
do nagrody "Rise and Raise Others", 
przyznawanej przez ONZ Kobiety, 
w kategorii "Dobre zdrowie i samo-
poczucie", doceniając jej zaangażo-
wanie w pomoc dzieciom i sprawy 
związane ze zdrowiem psychicz-
nym. Laureatką jednak nie została.

Polka rozpoczęła rywalizację 
w Forth Worth meczem z Kasatki-
ną, którą w tym roku czterokrot-
nie zdecydowanie pokonała. Nie 
inaczej było i  tym razem. Świą-
tek wygrała 6:2, 6:3, a spotkanie 
trwało godzinę i 22 minuty.
Świątek zaczęła w swoim stylu, 
czyli bardzo agresywnie. Wygrała 
gema przy swoim serwisie, następ-
nie przełamała rywalkę, a kilka 
minut później prowadziła już 3:0. 
Kasatkina nie grała źle, w pierw-
szym secie popełniła tylko jeden 
niewymuszony błąd, ale Polka była 
dla niej po prostu za mocna.
W pierwszej partii Świątek zano-
towała aż 12 zagrań kończących, 
wobec tylko trzech Rosjanki. Bar-
dzo dobrze serwowała, a w ósmym 
gemie ponownie przełamała Kasat-

Świątek zaczęła od zwycięstwa
WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu 2022 • Porażki Jabeur i Peguli na inaugurację 

IGA ŚWIĄTEK ZDOMINOWAŁA SEZON 2022, WYGRYWAJĄC W NIM OSIEM TURNIEJÓW, W TYM DWA WIELKOSZLEMOWE. 
TO POLSKĄ TENISISTKĘ CZYNI FAWORYTKĄ ROZPOCZĘTEGO W PONIEDZIAŁEK W AMERYKAŃSKIM FORTH WORTH 

KOŃCZĄCEGO CYKL TURNIEJU WTA FINALS Z UDZIAŁEM OŚMIU NAJLEPSZYCH TENISISTEK ROKU.
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Teraz oba sety kończyły się tie-bre-
akami i oba rozstrzygnęła na swoją 
korzyść Greczynka.
W meczu Sabalenki z Jabeur długo 
zanosiło się na zwycięstwo Tune-
zyjki. Białorusinka, która od wielu 
miesięcy ma kłopoty z podwójny-
mi błędami serwisowymi, tym 
razem popełniła ich sześć, tylko 
o jeden więcej od rywalki. Mimo 
to musiała "gonić" wynik, nawet 
w trzeciej partii przegrywała 2:4, 
ale ostatecznie zeszła z kortu jako 
triumfatorka.

Rywalizacja w pierwszym etapie 
odbywa się w  dwóch grupach 
nazwanych na  cześć świetnych 
przed laty amerykańskich te-
nisistek – Tracy Austin i  Nancy 
Richey. W nich zawodniczki wal-
czą systemem "każda z każdą". 
Do półfinałów awansują po dwie 
najlepsze z każdej grupy i stoczą 
pojedynki o udział w zaplanowa-
nym na 7 listopada finale.
Zmagania na kortach twardych 
w Teksasie toczą się o cenne ran-
kingowe punkty, ale i spore premie 
finansowe. W puli nagród jest pięć 
milionów dolarów.

W Fort Worth obok singlistek ry-
walizuje także osiem czołowych 
debli tego sezonu. W obu konku-
rencjach występują Gauff i Pegula, 
które postanowiły połączyć siły 
w grze podwójnej. Tytułu bronią 
Czeszki Barbora Krejcikova i Ka-
terina Siniakova. W poniedziałek 
faworytki nie zawiodły. Porażki do-
znały za to ulubienice gospodarzy.
W pierwszym dniu rozegrano me-
cze z grupy A, która została nazwa-
na na cześć Rosie Casals. Najwyżej 
rozstawione Czeszki swoją moc 
pokazały już w spotkaniu z Ame-
rykanką Desirae Krawczyk i Ho-
lenderką Demi Schuurs (8), które 
pokonały 6:4, 6:3.
Do niespodzianki doszło w dru-
gim spotkaniu. W sesji wieczornej 
debiutujące w WTA Finals Gauff 
i Pegula (3) przegrały z chińskim 
duetem Yifan Xu i Zhaoxuan Yang 
(6) 4:6, 6:4, 7-10. 

MARCIN CHOLEWIŃSKI (PAP) 
Z FORT WORTH , JG
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Wyniki 4. kolejki fazy grupowej:
GRUPA A
Bodoe/Glimt - Arsenal Londyn 0:1 (0:1) 
PSV Eindhoven - FC Zurich 5:0 (3:0)
1. Arsenal Londyn   3  6-1  9 
2. PSV Eindhoven   3  11-2  7 
3. Bodoe/Glimt   4  3-6  4 
4. FC Zurich   4  3-14  0 
GRUPA B
Dynamo Kijów - Rennes 0:1 (0:0)
AEK Larnaka - Fenerbahce Stambuł 1:2 (0:1) 
1. Fenerbahce Stambuł  4  8-4  10 
2. Rennes   4  7-4  10 
3. AEK Larnaka   4  3-6  3 
4. Dynamo Kijów   4  2-6  0 
GRUPA C
Betis Sewilla - AS Roma 1:1 (1:0) 
Łudogorec Razgrad - HJK Helsinki 2:0 (1:0) 
1. Betis Sewilla   4  8-4  10 
2. Łudogorec Razgrad  4  7-5  7 
3. AS Roma   4  6-5  4 
4. HJK Helsinki   4  1-8  1 
GRUPA D
St. Gilloise - SC Braga 3:3 (1:3) 
Union Berlin - Malmoe FF 1:0 (0:0)
1. St. Gilloise   4  9-6  10 
2. SC Braga   4  7-5  7 
3. Union Berlin   4  2-2  6 
4. Malmoe FF   4  2-7  0 

LIGA EUROPY 2022/23

GRUPA E
Real Sociedad - Sheriff Tyraspol 3:0 (1:0)
Manchester United - Omonia Nikozja1:0 (0:0)
1. Real Sociedad   4  8-1  12 
2. Manchester United  4  6-3  9 
3. Sheriff Tyraspol  4  3-7  3 
4. Omonia Nikozja  4  3-9  0 
GRUPA F
Feyenoord Rotterdam - FC Midtjylland 2:2 (1:1) 
Lazio Rzym - Sturm Graz 2:2 (1:0)
1. Feyenoord Rotterdam  4  12-8  5 
2. FC Midtjylland   4  9-6  5 
3. Lazio Rzym   4  7-9  5 
4. Sturm Graz   4  3-8  5 
GRUPA G
Nantes - SC Freiburg 0:4 (0:1) 
Karabach Agdam - Olympiakos Pireus 0:0 
1. SC Freiburg   4  11-1  12 
2. Karabach Agdam  4  7-2  7 
3. Nantes   4  2-10  3 
4. Olympiakos Pireus  4  1-8  1 
GRUPA H
Trabzonspor - AS Monaco 4:0 (1:0)
Ferencvaros - Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (1:0) 
1. Ferencvaros Budapeszt  4  7-7  9 
2. Trabzonspor   4  9-7  6 
3. AS Monaco   4  4-6  6 
4. Crvena Zvezda Belgrad  4  6-6  3 
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Radość po golu Mikaela Ishaka nie trwała długo. 22 minut później 
Austria wyrównała i Lech wciąż nie jest pewny gry w barażu o 1/8 
finału
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Lukas Kuebler (drugi z prawej) wyrównuje rachunki w doliczonym 
czasie w spotkaniu Freiburga z Olympiakosem Pireus

Ta ostatnia kolejka...Czas awansów
Nie wykorzystana szansa Lecha w Lidze Konferencji • Remis w Wiedniu z Austrią Cztery kluby już w 1/8 finału Ligi Europy

LECH POZNAŃ ZREMISOWAŁ NA WYJEŹDZIE Z AUSTRIĄ WIEDEŃ 1:1 (0:0) 
W MECZU PIĄTEJ KOLEJKI GRUPY C LIGI KONFERENCJI I WCIĄŻ NIE JEST PEWNY AWANSU 

DO FAZY PUCHAROWEJ. "KOLEJORZ" W OSTATNIM SPOTKANIU GRUPOWYM PODEJMIE 
W CZWARTEK HISZPAŃSKI VILLARREAL.

BETIS SEWILLA, ROYALE UNION SAINT-GILLOISE, 
SC FREIBURG I FERENCVAROS BUDAPESZT ZAPEWNIŁY 

SOBIE PIERWSZE MIEJSCA W SWOICH GRUPACH 
I AWANS DO 1/8 FINAŁU LIGI EUROPY. 

Lech mógł w Wiedniu za-
pewnić sobie drugie miej-
sce w grupie, gwarantują-
ce grę w barażu o 1/8 finału 

Ligi Konferencji z jedną z drużyn 
z trzecich miejsc grup Ligi Euro-
py, ale fatalny błąd Pedro Rebocho 
sprawił, że spotkanie zakończyło 
się podziałem punktów. 
Pierwsze ostrzeżenie poznaniacy 
otrzymali w 13. minucie, gdy Can 
Keles próbował pokonać Filipa 
Bednarka z ostrego kąta, ale gol-
kiper "Kolejorza" obronił nogami, 
a potem złapał piłkę.
Wiedeńczycy coraz odważniej 
poczynali sobie na połowie gości. 
Wprawdzie ich kolejne strzały 
były bardzo niecelne, ale już w 22. 
minucie mistrzowie Polski mieli 
sporo szczęścia. Po dośrodkowa-
niu Matthiasa Braunodera, odwró-
cony tyłem do bramki Georg Teigl 
trochę przypadkowo przelobował 
Bednarka, lecz piłka odbiła się 
od poprzeczki.
Po pół godzinie gry lechici przebu-
dzili się z letargu. Filip Szymczak 
mógł otworzyć wynik, ale po jego 
mocnym uderzeniu piłka otarła 
się o obrońcę rywali i poszybowa-
ła kilkanaście centymetrów nad 
poprzeczką. Niezłą okazję stwo-
rzył Michał Skóraś, który wyma-
newrował defensywę przeciwnika 
i podał wzdłuż bramki, ale nikt 
z kolegów nie zamykał akcji. 
Krótko przed przerwą Nika Kwe-
kweskiri z rzutu wolnego z ok. 18 
metrów minimalnie uderzył nad 
poprzeczką.
Druga odsłona zaczęła się ideal-
nie dla gości. Kwekweskiri po raz 
kolejny uderzył z dystansu, a Chri-
stian Fruchtl odbił piłkę przed 
siebie. Przejął ją Szymczak i do-
grał do Mikaela Ishaka. Szwed 
nie zwykł takich okazji marnować 
i zdobył czwartego gola w fazie 
grupowej Ligi Konferencji.
Przez kolejne 20 minut podopiecz-
ni Johna van den Broma grali 
bardzo pewnie i wydawało się, 
że wszystko mają pod kontrolą. 
Z piłkarzy Austrii jakby uszło po-
wietrze i nie mieli atutów, by stwo-
rzyć jakiekolwiek zagrożenie 
pod bramką przeciwnika. Tym-
czasem to poznaniacy podali rękę 
gospodarzom – Rebocho stracił 
piłkę, z którą mógł zrobić wszyst-
ko. Przejął ją Keles i "złapał" na wy-
kroku Bednarka.
W końcówce spotkania obie dru-
żyny miały szansę na zmianę wy-
niku, ale bliżsi zwycięstwa byli 
poznaniacy. Już w doliczonym 
czasie gry Artur Sobiech wycofał 
piłkę do Joao Amarala, lecz ten 
posłał ją w trybuny. W odpowie-
dzi Haris Tabakovic "krzyżakiem" 
próbował zaskoczyć Bednarka, 
któremu z pomocą znów przyszła 
poprzeczka.
W rozgrywanym jednocześnie 
czwartkowym spotkaniu, "Żółta 
Łódź Podwodna", która przepust-
kę bezpośrednio do 1/8 finału uzy-
skała już w poprzedniej kolejce, 
zremisowała w Walencji z Hapo-
elem Beer Szewa 2:2.

W piątej kolejce wy-
stąpiło czterech 
polskich piłkarzy: 
Jakub Piotrowski, Ni-

cola Zalewski, Tymoteusz Puchacz 
i Sebastian Szymański, ale tylko 
ten ostatni, broniący barw Feyeno-
ordu Rotterdam, ma jeszcze szan-
se na grę w 1/8 finału. 
Dynamo Kijów Kędziory w peł-
nym zwrotów akcji meczu zre-
misowało 3:3 z AEK Larnaka 
i zdobyło pierwszy punkt w fazie 
grupowej LE. Reprezentant Polski 
cały mecz spędził na ławce rezer-
wowych.
Z kolei lewy obrońca Puchacz 
z Unionu Berlin wszedł na boisko 
pod koniec meczu z SC Braga. 
Niemiecki klub wygrał 1:0 po golu 
Robina Knoche z rzutu karnego.
Pomocnik Piotrowski rozegrał 74 
minuty przeciwko Betisowi Se-
willa, a jego Łudogorec Razgrad 
przegrał 0:1. Jedyną bramkę zdo-
był Nabil Fekir. Hiszpański klub 
prowadzi w grupie C z dorob-
kiem 13 pkt.
AS Roma wygrała na wyjeździe 
z HJK Helsinki 2:1, a o jej zwy-

Mający sześć punktów Lech za-
chował zatem dwupunktową prze-
wagę nad Hapoelem, z którym 
wcześniej dwukrotnie zremisował.

W tej sytuacji o wszystkim zdecy-
duje ostatnia kolejka. W czwartek 
Lech podejmie Villarreal, a Hapo-
el zmierzy się w Izraelu z klubem 
z Wiednia, który z dwoma punk-
tami zamyka tabelę i nie ma już 
szans na awans.
Zwycięzcy grup zakwalifikują się 
bezpośrednio do 1/8 finału. Zespo-
ły z drugich miejsc zagrają w bara-
żu o tę rundę z drużynami z trze-
cich miejsc grup Ligi Europy.
Oprócz Villarrealu, pierwsze 
miejsce w swojej grupie zajmie 
na pewno West Ham United Łu-
kasza Fabiańskiego. W czwartek 
"Młoty", bez polskiego bramkarza 
w kadrze meczowej, pokonały 
u siebie Silkeborg IF 1:0 i jako jedy-
ni mogą pochwalić się kompletem 
punktów.
Pierwszą lokatę zapewnił sobie 
również szwedzki Djurgaarden.
Finał Ligi Konferencji zaplanowa-
no na 7 czerwca w Pradze. ◘

cięstwie przesądziło samobój-
cze trafienie Arttu Hoskonena. 
We włoskiej drużynie cały mecz 
na pozycji lewego wahadłowego 
rozegrał Zalewski. 
Feyenoord z Szymańskim w skła-
dzie przegrał 0:1 na wyjeździe 
ze Sturmem Graz. Polski pomoc-
nik został zmieniony w 67. minu-
cie.
Po pięciu kolejkach jedyną dru-
żyną z kompletem punktów jest 
Real Sociedad San Sebastian, któ-
ry pokonał na wyjeździe Omonię 
Nikozja 2:0.
Bezpośredni awans do 1/8 finału 
Ligi Europy wywalczą tylko zwy-
cięzcy grup. Drużyny z drugich 
miejsc zagrają o 1/8 finału w ba-
rażach z klubami, które zajmą 
trzecie lokaty w swoich grupach 
Ligi Mistrzów. Natomiast zespoły, 
które zajmą trzecie w grupach LE 
powalczą o awans do 1/8 finału 
Ligi Konferencji w barażach z klu-
bami, które zajęły drugie pozycje 
w grupach LK.
Finał Ligi Europy zaplanowano 
na 31 maja 2023 roku w Buda-
peszcie. ◘

LIGA KONFERENCJI
Austria Wiedeń – Lech Poznań 1:1 (0:0)
Bramki: Can Keles (70) – Mikael Ishak (48).
Żółte kartki: Lucas Galvao – Pedro Rebocho, 
Radosław Murawski, Antonio Milic, Mikael 
Ishak, Jesper Karlstroem. Sędzia: Darren En-
gland (Anglia).
Austria Wiedeń: Christian Fruchtl - Reinhold 
Ranftl, Lucas Galvao, Marvin Martins – Mat-
thias Braunoder (72. Haris Tabakovic), Dominik 
Fitz, Matteo Meisl, Manfred Fischer, Georg Te-
igl (60. James Holland) – Can Keles (89. Dario 
Kreiker) Manuel Polster (72. Ibrahima Drame).
Lech Poznań: Filip Bednarek – Joel Pereira, 
Lubomir Satka, Antonio Milic, Pedro Rebocho 
– Filip Szymczak (74. Heorhij Citaiszwili), Je-
sper Karlstroem, Nika Kwekweskiri (88. Joao 
Amaral), Radosław Murawski, Michał Skóraś 
– Mikael Ishak (88. Artur Sobiech).

Wyniki 4. kolejki fazy grupowej:
GRUPA A
Fiorentina - Heart of Midlothian 5:1 (4:0)
Istanbul Basaksehir - RFS Ryga 3:0 (2:0)
1. Istanbul Basaksehir  4  10-0  10
2. Fiorentina   4  9-5  7
3. Heart of Midlothian  4  3-12  3
4. RFS Ryga   4  1-6  2
GRUPA B
West Ham United - Anderlecht Bruksela 2:1 (2:0)
FCSB Bukareszt - Silkeborg IF 0:5 (0:2)
1. West Ham United  4  9-4  12
2. Silkeborg IF   4  12-4  6
3. Anderlecht Bruksela  4  2-3  4
4. FCSB Bukareszt  4  1-13  1
GRUPA C
Austria Wiedeń - Villarreal 0:1 (0:0)
Hapoel Beer Szewa - Lech Poznań 1:1 (1:1)
1. Villarreal   4  12-4  12
2. Lech Poznań   4  8-6  5
3. Hapoel Beer Szewa  4  2-3  3
4. Austria Wiedeń  4  1-10  1
GRUPA D
Nice - FC Slovacko 1:2 (1:0)
Partizan Belgrad - FC Koeln 2:0 (1:0)
1. Partizan Belgrad  4  7-4  8
2. Nice   4  4-4  5
3. FC Koeln   4  5-6  4
4. FC Slovacko   4  7-9  4
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GRUPA E
Apollon Limassol - AZ Alkmaar 1:0 (1:0)
FC Vaduz - Dnipro-1 1:2 (1:1)
1. AZ Alkmaar   4  8-4  9
2. Dnipro-1   4  7-5  7
3. Apollon Limassol  4  4-6  4
4. FC Vaduz   4  4-8  2
GRUPA F
Djurgaarden - KAA Gent 4:2 (3:0)
Shamrock Rovers - Molde FK 0:2 (0:1)
1. Djurgaarden   4  8-4  10
2. Molde FK   4  7-3  7
3. KAA Gent   4  5-5  4
4. Shamrock Rovers  4  0-8  1
GRUPA G
FCR Cluj - Slavia Praga 2:0 (1:0)
Ballkani Suva Reka - Sivasspor 1:2 (1:0)
1. CFR Cluj   4  4-2  7
2. Sivasspor   4  7-6  7
3. Ballkani Suva Reka  4  8-9  4
4. Slavia Praga   4  4-6  4
GRUPA H
Slovan Bratysława - FC Basel 3:3 (1:1)
Żalgiris Wilno - Pjunik Erywań 2:1 (2:0)
1. FC Basel   4  7-6  7
2. Pjunik Erywań   4  6-5  6
3. Slovan Bratysława  4  5-5  5
4. Żalgiris Wilno   4  2-4  4
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▸ Flamengo pokonało Athletico Pa-
ranaense 1:0 w finale Copa Liber-
tadores rozegranym w  ekwador-
skim Guayaquil. Zwycięską bramkę 
zdobył Gabriel Barbosa. Klub z Rio 
de Janeiro trzeci raz w historii wy-
grał rozgrywki będące południo-
woamerykańskim odpowiednikiem 
Ligi Mistrzów. Klub z Rio de Janeiro 
powtórzył sukces z 1981 i 2019 roku. 

▸ Selekcjoner reprezentacji Mek-
syku Gerardo Martino ogłosił 
szeroką 31-osobową kadrę na mi-
strzostwa świata w  Katarze. Naj-
większą gwiazdą Meksykanów 
jest Hirving Lozano, występujący 
w SSC Napoli. Na mistrzostwach 
świata Meksyk zmierzy się z Polską 
(22.11), z Argentyną (26.11) i Ara-
bią Saudyjską (30.11). Przygotowu-
jąc się do mundialu reprezentacja 
Meksyku zagra mecze towarzyskie: 
z Irakiem (9.11) i ze Szwecją (16.11). 
Po tych spotkaniach zostanie wyło-
niona grupa 26 zawodników, która 
pojedzie do Kataru.

▸ Arabia Saudyjska zremisowała 
z  Albanią 1:1 i  Hondurasem 0:0 
w  towarzyskich meczach w  Abu 
Zabi. Podopieczni Francuza Herve 
Renarda nie strzelili gola w pięciu 
z siedmiu ostatnich spotkań. W tym 
czasie odnieśli tylko jedno zwycię-
stwo (22 października pokonali 
Macedonię Północną 1:0). Rywal Bia-
ło-Czerwonych w grupie C zacznie 
udział w MŚ od spotkania z Argen-
tyną 22 listopada. Cztery dni później 
zmierzy się z Polską, a 30 listopada 
z Meksykiem.

▸ Puszcza Niepołomice pokona-
ła u  siebie Skrę Częstochowa 3:0 
w  16. kolejce i  wróciła na  pozy-
cję lidera 1. ligi. To szóste zwycię-
stwo tego zespołu, prowadzonego 
od sierpnia 2015 roku przez trenera 
Tomasza Tułacza, w ośmiu ostatnich 
meczach. W piątkowych i sobotnich 
spotkaniach Zagłębie Sosnowiec 
przegrało z Wisłą Kraków 1:2 (1:1), 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza wy-
grała z Resovią 3:0 (3:0), Ruch Cho-
rzów pokonał GKS Katowice 1:0 
(0:0), Podbeskidzie Bielsko-Biała 
zwyciężyło Sandecję Nowy Sącz 2:0 
(0:0), a Stal Rzeszów uległa GKS-owi 
Tychy 1:2 (0:1). W niedzielę ŁKS Łódź 
wygrał przed własną publicznością 
z Arką Gdynia 3:1 (1:1), choć przegry-
wał już od drugiej minuty, a wkrótce 
potem gdynianie nie wykorzystali 
rzutu karnego, Chojniczanka Chojni-
ce przegrała u siebie z Odrą Opole 
1:2 (0:2), a Górnik Łęczna uległ Chro-
bremu Głogów 0:2 (0:0). Puszcza 
z dorobkiem 33 punktów wyprze-
dza o dwa ŁKS Łódź i o trzy Ruch.

▸ Aleksandar Vuković został no-
wym trenerem piłkarzy Piasta 
Gliwice. 43-letni szkoleniowiec za-
stąpił na tym stanowisku Waldema-
ra Fornalika, który przestał pełnić 
swoje obowiązki w ubiegły wtorek. 
Wraz z trenerem, który poprowadził 
Piasta do największych sukcesów 
w historii klubu - mistrzostwa kraju 
w 2019 roku oraz 3. miejsca w eks-
traklasie rok później, z klubu od-
szedł jego asystent Tomasz Fornalik. 
Kontakt Vukovicia, który w minio-
nym sezonie prowadził Legię War-
szawa, będzie obowiązywał do 30 
czerwca 2024 roku. 

▸ Napastnik japońskiego Nagoya 
Grampus Jakub Świerczok został 
zdyskwalifikowany na  cztery lata 
przez Azjatycką Konfederację Pił-
karską (AFC). Kara za wykrycie 
w jego organizmie substancji niedo-
zwolonych obowiązuje we wszyst-
kich rozgrywkach na całym świe-
cie. Okres dyskwalifikacji liczony 
jest od 9 grudnia 2021 roku, gdy 
Świerczok otrzymał pozytywny wy-
nik badań antydopingowych i został 
tymczasowo zawieszony w pra-
wach zawodnika. Niespełna 30-letni 
napastnik trafił do Nagoya Grampus 
w lipcu ubiegłego roku z Piasta Gli-
wice.

W SAMO OKIENKO

Zostały dwa wolne miejsca
TOTTENHAM HOTSPUR I EINTRACHT FRANKFURT DOŁĄCZYŁY WE WTOREK DO ZESPOŁÓW, KTÓRE AWANSOWAŁY 

DO 1/8 FINAŁU PIŁKARSKIEJ LIGI MISTRZÓW. ZNANYCH JEST JUŻ 14 DRUŻYN W TEJ FAZIE ROZGRYWEK. 
DWIE POZOSTAŁE WYŁONIĄ ŚRODOWE MECZE.

Liga Mistrzów bez Barcelony, Sportingu Lizbona i Atletico Madryt
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Mohamed Salah (w środku) zdobywa pierwszą bramkę dla Liverpoolu w meczu z Napoli 

Przed ostatnią kolejką ża-
den zespół w grupie D 
nie był pewny awansu 
i wszystkie liczyły się 

w walce o fazę pucharową. 
W ubiegłą środę, w 5. kolejce, 
Tottenham Hotspur zremisował 
u siebie ze Sportingiem Lizbona 
1:1 (w doliczonym czasie gry anu-
lowano po interwencji VAR gola 
gospodarzy), a Eintracht Frankfurt 
pokonał Olympique Marsylia 2:1, 
i dopiero ostatnia kolejka rozstrzy-
gnęła o wszystkim. Cel osiągnęły 
Tottenham i Eintracht, które na wy-
jazdach po 2:1 pokonały, odpowied-
nio, Olympique i Sporting.
Największym zaskoczeniem jest 
odpadnięcie Sportingu. Portugal-
ski zespół rywalizację w LM zaczął 
od dwóch zwycięstw, w tym wyjaz-
dowego z Eintrachtem 3:0. W czte-
rech kolejnych meczach Sporting 
wywalczył jednak tylko punkt.
We wtorek długo wszystko ukła-
dało się po myśli lizbończyków, 
którym remis dałby awans. Go-
spodarze prowadzili nawet od 39. 
minuty po golu Arthura Gome-
sa. Sytuacja zaczęła zmieniać 
się po nieco ponad godzinie gry. 
W 62. minucie wyrównał z rzutu 
karnego Daichi Kamada, a dzie-
sięć minut później decydującą 
o awansie Eintrachtu bramkę zdo-
był Randal Kolo Muani.
Również Tottenham musiał od-
rabiać straty. Tuż przed przerwą 
prowadzenie Olympique dał 
Chancel Mbemba, a "Koguty" 
w drugiej połowie odpowiedziały 
golami Clementa Lengleta oraz 
Pierre'a-Emile'a Hojbjerga i zajęły 
pierwsze miejsce w grupie.
W barażu o 1/8 finału Ligi Europy 
wystąpi Sporting.

W pozostałych grupach najważ-
niejsze rozstrzygnięcia były już 
znane. 
Barcelona już przed rozpoczę-
ciem ubiegłotygodniowego me-
czu z pewnym awansu Bayernem 
straciła szansę udziału w 1/8 fina-
łu. We wcześniejszym środowym 
spotkaniu grupy C Inter Mediolan 
pokonał bowiem Viktorię Pilzno 
4:0. Dwie bramki dla gospodarzy 
zdobył doświadczony bośniacki 
napastnik Edin Dżeko, a po jed-
nej inni znani piłkarze – Henrich 

Mchitarjan z Armenii i wracający 
po dwumiesięcznej przerwie spo-
wodowanej kontuzją Belg Romelu 
Lukaku.
Szlagierowe starcie Katalończy-
ków z Bawarczykami było więc 
meczem o prestiż i premie finan-
sowe wypłacane przez UEFA 
za wyniki w LM. Dodatkowy sma-
czek miało natomiast dla Rober-
ta Lewandowskiego, który grał 
w Bayernie w latach 2014-22.
Spotkanie, jak się okazało, było 
drugim powodem do smutku 
dla fanów "Dumy Katalonii". Zo-
stało niemal całkowicie zdomino-
wane przez Bayern.
Monachijczycy nie forsowali tem-
pa, ale bez kłopotu wygrali 3:0. 
Gole strzelili Senegalczyk Sadio 
Mane i Kameruńczyk Eric Ma-
xim Choupo-Moting w pierwszej 
połowie oraz Francuz Benjamim 
Pavard w ostatnich sekundach.
Przez cały mecz Barcelona nie 
zagroziła poważnie Bayernowi, 
nie oddała celnego strzału. Fani 
gospodarzy ożywili się jedynie 
w końcówce pierwszej połowy, 
gdy arbiter najpierw podyktował 
rzut karny, dopatrując się faulu 
na Lewandowskim, ale po inter-
wencji VAR i obejrzeniu powtórek 
anulował tę decyzję.
"Zaczęliśmy sezon z bardzo wy-

sokimi oczekiwaniami, ale zna-
leźliśmy się w trudnej grupie i nie 
udało nam się być na odpowied-
nim poziomie, aby konkurować 
z rywalami. To ogromne rozczaro-
wanie" – przyznał trener Barcelo-
ny Xavi Hernandez.
Wtorkowe ostatki w grupie C nie 
przyniosły niespodzianki. Szó-
ste zwycięstwo w szóstym me-
czu odniósł Bayern. Bawarczycy 
po bramkach Benjamina Pavarda 
i Erica Maxima Choupo-Motinga 
pokonali u siebie Inter 2:0, który 
też wystąpi w 1/8 finału LM.
W meczu pozbawionym jakiejkol-
wiek stawki Barcelona, bez Rober-
ta Lewandowskiego w składzie, 
wygrała na wyjeździe z Viktorią 
Pilzno 4:2. Powodem absencji pol-
skiego napastnika był uraz pleców. 
Pod jego nieobecność dwie bram-
ki zdobył Ferran Torres, a po jed-
nym trafieniu dołożyli Marcos 
Alonso i Pablo Torre. Gole dla go-
spodarzy strzelił Tomas Chory.

W ubiegłą środę w grupie A pew-
ne awansu już wcześniej Napo-
li, pokonało pozostających bez 
żadnego punktu Rangers FC 3:0, 
a wieczorem do rozpędzonego li-
dera włoskiej ekstraklasy dołączył 
Liverpool, który pokonał na wyjeź-
dzie Ajax Amsterdam 3:0.
Pierwsze miejsce w tabeli 
po wtorkowych meczach ostat-
niej kolejki zachowało Napoli, 
choć przegrało na wyjeździe 
z Liverpoolem 0:2. Obie drużyny 
zgromadziły tyle samo punktów, 
ale Napoli pierwszy mecz między 
nimi wygrało aż 4:1.
Piotr Zieliński zaczął spotkanie 
na ławce rezerwowych. Na bo-
isko wszedł w 83. minucie przy 
stanie 0:0. W 85. na listę strzel-
ców wpisał się Mohamed Salah, 
a w doliczonym przez sędziego 
czasie gry trafił Darwin Nunez.
Trzecie miejsce przypieczętował 
Ajax Amsterdam wygrywając 
na wyjeździe z Rangers 3:1. Szkoc-
ki zespół przygodę z LM zakoń-
czył bez punktu i z bilansem bra-
mek 2-22.

W grupie B już pewny awansu 
do 1/8 finału FC Brugge przegrał 
w 5. kolejce u siebie z FC Porto 
0:4, tracąc pierwsze gole w tym 
sezonie LM. Portugalczycy dzięki 
wygranej oraz remisowi Atleti-
co Madryt z Bayerem Leverku-
sen 2:2 również zapewnili sobie 
awans.
Wiosną w europejskich pucha-
rach zabraknie Atletico Madryt. 
Hiszpański zespół przegrał 
we wtorek na wyjeździe z pew-
nym już awansu FC Porto 1:2. Na-
tomiast najbardziej niespodzie-
wany uczestnik 1/8 finału LM, 
czyli belgijski Club Brugge bez-
bramkowo zremisował na wyjeź-
dzie z Bayerem Leverkusen.

W  środę zostaną wyłonieni 
dwaj ostatni uczestnicy 1/8 fi-
nału LM. W grupie E do Chelsea 
Londyn dołączy AC Milan lub FC 
Salzburg, a grupie F obok Realu 
Madryt awans uzyska RB Lipsk 
lub Szachtar Donieck, które zmie-
rzą się w Warszawie.
Już wcześniej awans zapewniły 
sobie Manchester City i Borussia 
Dortmund z grupy G oraz Paris 
Saint-Germain i Benfica Lizbona 
z grupy H. 
Losowanie par 1/8 finału zapla-
nowano na poniedziałek, 7 listo-
pada w Nyonie. ◘

Wyniki meczów 5. i 6. kolejki fazy grupowej:
GRUPA A
SSC Napoli – Glasgow Rangers 3:0 (2:0) 
Ajax Amsterdam – FC Liverpool 0:3 (0:1) 
Liverpool – Napoli 2:0 (0:0)
Rangers FC – Ajax Amsterdam 1:3 (0:2)
1. Napoli  6  20-6  15 - awans
2. Liverpool  6  16-6  15 - awans
3. Ajax Amsterdam  6  11-16  6 - baraż o 1/8 finału LE
4. Rangers FC  6  2-22  0
GRUPA B
FC Brugge – FC Porto 0:4 (0:1) 
Atletico Madryt – Bayer Leverkusen 2:2 (1:2)
FC Porto – Atletico Madryt 2:1 (2:0)
Bayer Leverkusen – FC Brugge 0:0
1. FC Porto  6  12-7  12 - awans
2. FC Brugge  6  7-4  11 - awans
3. Bayer Leverkusen  6  4-8  5 - baraż o 1/8 finału LE
4. Atletico Madryt  6  5-9  5  
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GRUPA C
Inter Mediolan – Viktoria Pilzno 4:0 (2:0) 
FC Barcelona – Bayern Monachium 0:3 (0:2) 
Bayern Monachium – Inter Mediolan 2:0 (1:0)
Viktoria Pilzno – Barcelona 2:4 (0:2)
1. Bayern Monachium  6  18-2  18 - awans
2. Inter Mediolan  6  10-7  10 - awans
3. Barcelona  6  12-12  7 - baraż o 1/8 finału LE
4. Viktoria Pilzno  6  5-24  0 
GRUPA D
Tottenham Hotspur – Sporting Lizbona 1:1 (0:1) 
Eintracht Frankfurt – Olympique Marsylia 2:1 (2:1) 
Sporting Lizbona – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)
Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur 1:2 (1:0)
1. Tottenham Hotspur  6  8-6  12 - awans
2. Eintracht Frankfurt  6  7-8  10 - awans
3. Sporting Lizbona  6  8-9  7 - baraż o 1/8 finału LE
4. Olympique Marsylia  6  8-8  6 

DOTYCHCZASOWE 
ROZSTRZYGNIĘCIA FAZY 
GRUPOWEJ LM 
Awans do 1/8 finału: 
Grupa A: Napoli, Liverpool
Grupa B: FC Brugge, FC Porto
Grupa C: Bayern Monachium, Inter Mediolan
Grupa D: Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt
Grupa E: Chelsea Londyn
Grupa F: Real Madryt
Grupa G: Manchester City, Borussia Dortmund
Grupa H: Paris Saint-Germain, Benfica Lizbona
Miejsce w barażu o 1/8 finału LE:
Barcelona, Sevilla, Bayer Leverkusen, Ajax 
Amsterdam, Sporting Lizbona
Odpadnięcie po fazie grupowej:
Viktoria Pilzno, Celtic Glasgow, FC Kopenhaga, 
Atletico Madryt, Rangers FC, Olympique Marsylia



38 43/2022 SOBOTA 5 LISTOPADA – PIĄTEK 11 LISTOPADA 2022

Licencjonowana psycholog dr Monika Herrera 
oferuje konsultacje, serwisy pomocnicze, badania psychologiczne i terapie:
• w języku polskim, angielskim i hiszpańskim
• dla osób w każdym wieku (od 3 letnich dzieci do osób w sędziwym wieku)
• w szerokim zakresie schorzeń: zaburzenia neurorozwojowe, ruchowe, poznawcze, neurodegen-

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

Klinika 
Psychologiczna 

NADZIEJANADZIEJA 
zaprasza:

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

www.hope-psychology.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

znającego każdy aspekt sprawy.znającego każdy aspekt sprawy.

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

wypadkami w pracy; na budowie; pomyłkami medycznymi; przypadkami nadużyć wypadkami w pracy; na budowie; pomyłkami medycznymi; przypadkami nadużyć 
w domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.w domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
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SPORT

STRONY SPORTOWE REDAGUJE JERZY GIERUSZCZAK

▸ Barcelona wygrała na wyjeździe 
z Valencią 1:0 w 12. kolejce Primera 
Division. Robert Lewandowski strze-
lił zwycięskiego gola w doliczonym 
czasie po dośrodkowaniu Raphinhy 
i z 13 bramkami jest liderem klasyfi-
kacji strzelców. W innych sobotnich 
spotkaniach, Atletico Madryt niespo-
dziewanie przegrało ze znajdującym 
się w strefie spadkowej Cadizem 2:3, 
Sevilla uległa Rayo Vallecano 0:1, a Al-
meria wygrała z Celtą Vigo 3:1. W nie-
dzielę niepokonany w tym sezonie 
w lidze Real Madryt tylko zremiso-
wał u siebie z przedostatnią Gironą 
1:1. Ponadto Osasuna pokonała Real 
Valladolid 2:0, Athletic Bilbao wygrał 
z Villarrealem 1:0, a Real Sociedad 
uległ Betisowi Sewilla 0:2. Kolejkę za-
kończyło poniedziałkowe spotkanie, 
w którym Elche przegrało u siebie 
z Getafe 0:1. Real (32 pkt) zachował 
prowadzenie w tabeli, ale ma tylko 
punkt przewagi nad Barceloną oraz 
dziewięć nad Atletico Madryt i Beti-
sem.

▸ Napoli umocniło się na  pozycji 
lidera włoskiej Serie A, wygrywa-
jąc w  12. kolejce z  Sassuolo 4:0. 
Nigeryjski napastnik Victor Osim-
hen popisał się hat-trickiem, a Piotr 
Zieliński został zmieniony w 56. 
minucie przez Macedończyka Elifa 
Elmasa. Bramkarz Hubert Idasiak 
był rezerwowym. Neapolitańczycy 
mają na koncie w tym sezonie 15 wy-
granych, w tym 13 z rzędu, wliczając 
w to pięć spotkań w Lidze Mistrzów. 
W innych sobotnich spotkaniach 
Juventus Turyn, z bramkarzem Woj-
ciechem Szczęsnym i Arkadiuszem 
Milikiem w składzie, wygrał na wy-
jeździe z Lecce 1:0, odnosząc trze-
cie z rzędu ligowe zwycięstwo bez 
straty gola, a Inter Mediolan pokonał 
3:0 Sampdorię Genua z Bartoszem 
Bereszyńskim. W niedzielę Torino 
(z Karolem Linettym od 84. min) 
zwyciężyło AC Milan 2:1, Lazio ule-
gło Salernitanie 1:3 (Krzysztof Piątek 
grał do 82. min), Spezia przegrała 
z Fiorentiną (cały mecz Drągowskie-
go i Kiwiora) 1:2, Cremonese zremi-
sowało bezbramkowo z Udinese, 
a Empoli uległo Atalancie Bergamo 
0:2. Na zakończenie kolejki Verona 
przegrała z Romą 1:3. Paweł Dawi-
dowicz strzelił gola dla gospodarzy, 
a dziewięć minut później został 
ukarany czerwoną kartką. W pod-
stawowym składzie gości wystąpił 
inny z reprezentantów Polski - Nicola 
Zalewski. Neapolitańczycy (32 pkt) 
pozostają jedyną niepokonaną dru-
żyną w lidze — 10 zwycięstw i dwa 
remisy. Zespół trenera Luciano Spal-
lettiego ma pięć punktów przewagi 
nad Atalantą i sześć nad mistrzem 
kraju Milanem.

▸ Bayern pokonał w  Monachium 
FSV Mainz 6:2 w 12. kolejce i umoc-
nił się na drugim miejscu w tabeli. 
W ostatnich pięciu kolejkach Ba-
warczycy zgromadzili 13 punktów, 
remisując jedynie na wyjeździe z Bo-
russią Dortmund, i strzelili 19 goli. 
W pozostałych sobotnich spotka-
niach: Eintracht Frankfurt przegrał 
z Borussią Dortmund 1:2, RB Lipsk 
wygrał z Bayerem 04 Leverkusen 
2:0, Stuttgart zwyciężył Augsburg 
(Rafał Gikiewicz i Robert Gumny 
kontuzjowani) 2:1, Wolfsburg (Jakub 
Kamiński do 81. minuty) pokonał Bo-
chum (Jacek Góralski kontuzjowany) 
4:0, a jeszcze w piątek Werder Bre-
ma wygrał z Herthą BSC 1:0. W nie-
dzielę w Bundeslidze zadebiutował 
Tymoteusz Puchacz, a jego Union 
Berlin wygrał u siebie z Borussią 
Moenchengladbach 2:1 i nadal prze-
wodzi stawce. Ponadto Schalke 04 
Gelsenkirchen przegrało z Freibur-
giem 0:2, a FC Koeln zremisowało 
z Hoffenheim 1:1. W tabeli Union (26 
pkt) ma punkt przewagi nad Bayer-
nem, dwa nad Freiburgiem i cztery 
nad Borussią Dortmund.

▸ Dawid Kownacki zdobył bramkę 
dla Fortuny Duesseldorf w wygra-
nym 2:1 na  wyjeździe meczu 14. 
kolejki 2. Bundesligi z Holstein Kiel 
2:1. Polski napastnik ustalił w 82. mi-
nucie wynik spotkania, wykorzystu-
jąc rzut karny. To jego szóste ligowe 
trafienie w tym sezonie. Kownacki 
opuścił boisko dwie minuty później, 
a cały mecz w barwach gości roze-
grał Michał Karbownik. Fortuna zaj-
muje w tabeli 5. miejsce z dorobkiem 
23 punktów.

▸ Liverpool po  raz pierwszy 
od  ponad półtora roku przegrał 
ligowy mecz przed własną pu-
blicznością. W sobotę na Anfield 
wicemistrza Anglii pokonało w 14. 
kolejce Premier League Leeds Uni-
ted 2:1. Rezerwowym zespołu gości 
był Mateusz Klich. Z kolei Chelsea 
Londyn uległa na wyjeździe 1:4 
Brighton & Hove Albion (wciąż 
bez kontuzjowanego Jakuba Mo-
dera), które przełamało się po serii 
pięciu spotkań bez zwycięstwa. 
To pierwsza w historii wygrana 
„Mew” z Chelsea w angielskiej eks-
traklasie. Potknięcie Chelsea wy-
korzystało Newcastle United, które 
gładko wygrało z Aston Villą 4:0 
i umocniło się w pierwszej czwór-
ce Premier League. W zespole go-
ści do 69. minuty występował Mat-
ty Cash, natomiast Jan Bednarek 
był rezerwowym. Broniący tytułu 
Manchester City pokonał na wyjeź-
dzie Leicester City 1:0. W składzie 
gości zabrakło najlepszego strzel-
ca Premier League w tym sezonie 
Erlinga Haalanda. Norweg z powo-
du kontuzji opuścił ligowy mecz 
po raz pierwszy, od kiedy tego 
lata przeniósł się do Manchesteru 
z Borussii Dortmund. Tottenham 
Hotspur przegrywał na wyjeździe 
z AFC Bournemouth 0:2, ale osta-
tecznie zwyciężył 3:2 i po dwóch 
kolejnych porażkach tym razem 
wywalczył komplet punktów. 
W pozostałych sobotnich spotka-
niach, Crystal Palace wygrało z So-
uthampton 1:0, Brentford zremiso-
wał z Wolverhampton Wanderers 
1:1, a Fulham bezbramkowo z Ever-
tonem. W niedzielę efektowne 
zwycięstwo 5:0 przed własną pu-
blicznością nad Nottingham Forest 
odniósł Arsenal Londyn i powrócił 
na pozycję lidera. W innym nie-
dzielnym spotkaniu, Manchester 
United zwyciężył West Ham United 
1:0. W pierwszej połowie w bram-
ce gości wystąpił Łukasz Fabiański. 
Polak nabawił się kontuzji bez kon-
taktu z rywalem. W tabeli Arsenal 
(31 pkt) ma dwa punkty przewagi 
nad Manchesterem City i pięć nad 
lokalnym rywalem Tottenhamem.

▸ Paris Saint-Germain wygrało 
z  Troyes 4:3 w  13. kolejce francu-
skiej Ligue 1. Broniący tytułu pary-
żanie prowadzą w tabeli z pięcio-
punktową przewagą nad drugim 
RC Lens, które w piątek pokonało 
Toulouse 3:0. Trzy gole w tym me-
czu strzelił Lois Openda. Cały mecz 
w barwach RC Lens na pozycji pra-
wego wahadłowego rozegrał Prze-
mysław Frankowski. Łukasz Poręba 
był na ławce rezerwowych, a w ka-
drze meczowej nie znalazł się kon-
tuzjowany Adam Buksa. W innym 
sobotnim spotkaniu Strasburg zre-
misował z Olympiquem Marsylia 2:2. 
Poza kadrą meczową gospodarzy 
znalazł się Karol Fila. W niedzielę 
Rennes zwyciężyło Montpellier 3:0, 
Auxerre wygrało z Ajaccio 1:0, Brest 
bezbramkowo zremisował z Reims, 
Monaco pokonało Angers 2:0, Nan-
tes zremisowało z Clermont 1:1, Lo-
rient uległo Nice 1:2, a Olympique 
Lyon wygrał z Lille 1:0. Liderem jest 
niepokonane w lidze (11 zwycięstw 
i dwa remisy) PSG (35 pkt), a kolejne 
miejsca zajmują Lens (30) oraz Ren-
nes i Lorient (po 27).

W SAMO OKIENKO

Fabian Piasecki (z  prawej) zdobywa zwycięską bramkę dla  Rakowa 
w spotkaniu z Lechem 

Wszystkie bramki 
w Poznaniu padły 
w drugiej połowie. 
Tuż po przerwie 

prowadzenie gościom z Często-
chowy dał Patryk Kun, ale w 67. 
minucie wyrównał Michał Skó-
raś. To pierwszy gol stracony 
przez Raków od 3 września.
Obaj gracze są na liście 47 piłka-
rzy powołanych przez Czesława 
Michniewicza do szerokiej ka-
dry na mistrzostwa świata w Ka-
tarze.
Końcówka meczu należała 
do Rakowa. Najpierw sędzia 
anulował ich trafienie (z powodu 
zagrania ręką Fabiana Piasec-
kiego), lecz w doliczonym czasie 
gry Piasecki zapewnił gościom 
uderzeniem głową cenne trzy 
punkty.
Taki wynik oznacza, że Raków 
ma już 35 punktów i o siedem 
wyprzedza wicelidera – Legię 
Warszawa. Lech jest ósmy – 22 
pkt i ma jeden mecz zaległy.
Po 15. kolejce nie ma już drużyny 
bez zwycięstwa u siebie. Lechia 
wygrała bowiem w Gdańsku 
ze Stalą Mielec 1:0.
Trzy punkty po golu rezerwowe-
go Łukasza Zwolińskiego w 73. 
minucie dały gospodarzom nie 
tylko pierwszy triumf w tym se-
zonie w Trójmieście, ale również 
wydostanie się ze strefy spadko-
wej – na 15. miejsce (14 pkt).
Mielczanie z dorobkiem 23 pkt 
zajmują szóste miejsce. Pod-
opieczni trenera Adama Majew-
skiego zakończyli serię czterech 
meczów bez porażki.
Kiepskie nastroje w Lubinie. 
Miejscowe Zagłębie przegrało 
u siebie z Cracovią 0:2 po golach 
w drugiej połowie Fina Benjami-
na Kallmana oraz Patryka Maku-
cha.
Dla ekipy z Lubina, która zajmuje 
14. miejsce z dorobkiem 17 pkt, 
to trzecia z rzędu ligowa porażka 
bez strzelonego gola. Cracovia 
zgromadziła 22 pkt i jest siódma.
Dzień wcześniej piłkarze Legii 
po raz pierwszy od 2016 roku 
wygrali ligowy mecz z Jagiello-
nią w Białymstoku (5:2) i awan-
sowali na pozycję wicelidera 
z dorobkiem 28 pkt.
W dziewięciu poprzednich spo-
tkaniach w Białymstoku legioni-
ści ponieśli dwie porażki i sied-

miokrotnie zremisowali. Tylko 
przez chwilę zanosiło się na to, 
że niekorzystna seria zostanie 
przedłużona, bo gospodarze 
strzelili gola pierwsi – do siatki 
trafił Hiszpan Marc Gual (16.). 
To jego ósma bramka w sezo-
nie. Kolejne minuty to już popis 
warszawian, a szczególnie Por-
tugalczyka Josue, który popisał 
się hat-trickiem. Po jednym golu 
dołożyli Serb Filip Mladenović 
i Maik Nawrocki. Rozmiary po-
rażki zmniejszył rezerwowy Ma-
teusz Kowalski.
Szansy dogonienia Legii nie wy-
korzystała w sobotni wieczór 
piąta obecnie Wisła Płock (25), 
która przegrała u siebie ze Ślą-
skiem Wrocław 1:2, tracąc de-
cydującą bramkę w 90. minucie 
po strzale Duńczyka Patricka 
Olsena.
Wcześniej w sobotę remisem 1:1 
zakończyło się spotkanie znaj-
dujących się w strefie spadkowej 
Korony Kielce z Piastem Gliwice. 
Na ławce trenerskiej gości za-
debiutował Aleksandar Vuko-
vić, który zastąpił zwolnionego 
Waldemara Fornalika. Z kolei 
po tym meczu pracę stracił szko-
leniowiec gospodarzy Leszek Oj-
rzyński. Oba zespoły mają po 13 
punktów.
W piątek Widzew, który przed 
tą kolejką był drugi, przegrał 
na wyjeździe z Górnikiem Za-
brze 0:3, ponosząc pierwszą 
porażkę od 4 września. Łodzia-

nie mają 26 punktów i spadli 
na czwartą pozycję. Górnik, któ-
ry z 17 punktami jest trzynasty, 
odniósł 800. zwycięstwo w histo-
rii występów w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej.
Również w piątek Pogoń Szcze-
cin pokonała w Legnicy ostat-
nią w tabeli Miedź 4:2 (hat-trick 
Sebastiana Kowalczyka) i z 26 
punktami awansowała na trze-
cie miejsce.
Na zakończenie 15. kolejki, Rado-
miak Radom przegrał u siebie, 
w gęstej mgle, z Wartą Poznań 
2:3. Było to już piąte wyjazdowe 
zwycięstwo drużyny Dawida 
Szulczka w tym sezonie. Pod tym 
względem poznaniacy są najlep-
si w ekstraklasie. ◘

Lider lepszy od mistrza
800. zwycięstwo Górnika w ekstraklasie • Wygrana Legii w Białymstoku • Urodzaj na gole

BRONIĄCY TYTUŁU LECH POZNAŃ PRZEGRAŁ U SIEBIE Z LIDEREM RAKOWEM 
CZĘSTOCHOWA 1:2 W SZLAGIERZE 15. KOLEJKI PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY. 
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TABELA EKSTRAKLASY
1. Raków Częstochowa  15  26-10  35 
2. Legia Warszawa  15  22-18  28 
3. Pogoń Szczecin  15  26-20  26 
4. Widzew Łódź   15  20-14  26 
5. Wisła Płock   15  27-17  25 
6. Stal Mielec   15  21-21  23 
7. Cracovia Kraków  15  17-11  22 
8. Lech Poznań   14  15-12  22 
9. Warta Poznań   15  15-15  21 
10. Radomiak Radom  15  17-20  20 
11. Śląsk Wrocław  15  17-21  20 
12. Jagiellonia Białystok  15  24-23  18 
13. Górnik Zabrze   14  21-22  17 
14. Zagłębie Lubin  15  12-22  17 
15. Lechia Gdańsk  14  14-24  14 
16. Piast Gliwice   15  15-19  13 
17. Korona Kielce   15  15-22  13 
18. Miedź Legnica  14  14-27   6

WYNIKI MECZÓW 15. KOLEJKI PKO BP EKSTRAKLASY
Miedź Legnica – Pogoń Szczecin 2:4 (2:2) 
Bramki: Koldo Obieta (6, 45) – Sebastian Kowalczyk 
(11-karny, 13, 75-karny), Kamil Grosicki (67).
Żółte kartki: Jurich Carolina, Levent Guelen, Koldo Obieta, 
Carlos Julio Martinez – Michał Kucharczyk, Mariusz Malec. 
Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 5332.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź 3:0 (3:0) 
Bramki: Szymon Włodarczyk (18, 45+6), Lukas Podolski (24).
Żółte kartki: Dani Pacheco, Kryspin Szcześniak, Jean 
Mvondo, Emil Bergstroem – Mato Milos, Jordi Sanchez, 
Patryk Stępiński. Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). 
Widzów 19 493.

Zagłębie Lubin – Cracovia Kraków 0:2 (0:0) 
Bramki: Benjamin Kallman (67-głową), Patryk Makuch (86).
Żółte kartki: Bartosz Kopacz, Koki Hinokio – Cornel Rapa. 
Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 4012.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław 1:2 (0:0) 
Bramki: Damian Warchoł (84) – John Yeboah (61), Patrick 
Olsen (90).
Żółte kartki: Piotr Tomasik, Dominik Furman – Victor 
Garcia, Diogo Verdasca. Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). 
Widzów 4300.

Korona Kielce – Piast Gliwice 1:1 (1:0) 
Bramki: Jakub Łukowski (16) – Kamil Wilczek (77).
Żółte kartki: Adrian Danek, Marcin Szpakowski – Damian 
Kądzior. Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów 6628.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 2:5 (1:3) 
Bramki: Marc Gual (16), Mateusz Kowalski (77) – Josue (28, 
40, 72), Filip Mladenovic (30), Maik Nawrocki (48-głową).
Żółte kartki: Israel Puerto, Martin Pospisil, Fedor Cernych, 
Miłosz Matysik, Nene, Oliwier Wojciechowski, Marc Gual – 
Filip Mladenovic. Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). 
Widzów 16 635.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec 1:0 (0:0) 
Bramka: Łukasz Zwoliński (73).
Żółte kartki: Rafał Pietrzak, Łukasz Zwoliński – Adam 
Ratajczyk, Said Hamulic. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski 
(Warszawa). Widzów 6920.

Lech Poznań – Raków Częstochowa 1:2 (0:0) 
Bramki: Michał Skóraś (67) – Patryk Kun (49), Fabian Pia-
secki (90+3-głową).
Żółte kartki: Lubomir Satka, Filip Szymczak, Mikael Ishak, 
Michał Skóraś, Filip Marchwiński, Artur Sobiech – Fran Tu-
dor, Mateusz Wdowiak, Zoran Arsenic, Vladan Kovacevic. 
Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 22 817.

Radomiak Radom – Warta Poznań 2:3 (0:2) 
Bramki: Luis Machado (46), Filipe Nascimento (64-karny) 
– Luis Miguel (20, 32), Adam Zrelak (65).
Żółta kartka: Niilo Maenpaa (Warta). Sędzia: Sebastian 
Krasny (Kraków). Widzów 3685.
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