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M E R K U R I U S Z 
7/ 2018 (rocz. XIII) 

 
 
 

Wydarzenia w Polsce – lipiec, sierpień, wrzesień 1918 

• 26 lipca 1918 – Komisarz wojny rządu bolszewickiego 

Lew Trocki wydał rozkaz o rozstrzelaniu bez sądu każdego 

Polaka przekradającego się do rejonu koncentracji polskich 

oddziałów na Murmaniu. 

• 13 sierpnia 1918 – Roman Dmowski (na zdjęciu) i 

Ignacy Paderewski zostali przyjęci przez prezydenta USA, 

Woodrow Wilsona. Celem wizyty była próba przekonania 

amerykańskiego prezydenta do polskiego programu 

terytorielnego, w tym w szczególności – do przyłączenia do 

odbudowanej Polski ziem zaboru pruskiego z Pomorzem 

Gdańskim włącznie (Wilson rozumiał początkowo swobodny 

dostęp do Bałtyku dla Polski, o którym mówił w 13. Punkcie 

swojego programu pokojowego, jako swobodny tranzyt Wisłą). 
Po spotkaniu z prezydentemDmowski przekazał swoją 
argumentację w tej sprawie jego najbliższemu doradcy, 

pułkownikowi Edwardowi M. House’owi, tworzącemu już 
wtedy zespół fachowców – ekspertów, tzw. Enquiry, mający 

przedstawić stanowisko Stanów Zjednoczonych na konferencji 

pokojowej. W podobnym duchu oczywiście starał się wpływać 
także na House’a cieszący się wielkim autorytetem 

artystycznym i moralnym Ignacy Paderewski. Paderewski i Dmowski spotkali się także z 

popierającym ich postulaty, ale niemającym faktycznie decydującego głosu w polityce amerykańskiej 

sekretarzem stanu, Robertem Lansingiem. 

• 28 sierpnia 1918 – Wielki Sejm Wychodźstwa Polskiego w Detroit, w obecności m. in. 

Dmowskiego i Paderewskiego, przyjął projekt stworzenia 100 – tysięcznej armii polskiej z 

wychodźstwa. 

• 29 sierpnia 1918 – Rada Komisarzy Ludowych (rząd Rosji sowieckiej) w ramach 

wypowiadania wcześniejszych traktatów, które utraciły moc w wyniku sowiecko – niemieckiego 

pokoju w Brześciu, stwierdziła także nieważność traktatów rozbiorowych z 1795 roku. Praktyczne 

znaczenie tego aktu było znikome, gdyż w tym momencie całe terytorium przedrozbiorowe 

Rzeczypospolitej było poza kontrolą Rosji, pod panowaniem Niemiec i Austro – Węgier. 

• 20 – 22 września 1918 -  W Warszawie odbył się I Zjazd Polskich Stowarzyszeń Sportowych i 

Gimnastycznych. 
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• 28 września 1918 – KNP ustalił z rządem francuskim, że wszelkie polskie oddziały wojkowe 

formowane we Francji i poza jej granicami do walki z państwami centralnymi będą tworzyć 
samodzielną Armię Polską, sprzymierzoną z armiami państw Koalicji. Tydzień później polityczny 

zwierzchnik Armii Polskiej – KNP mianował gen. Józefa Hallera naczelnym wodzem. 

Wg publikacji Andrzeja Nowaka i portalu Polskiego Radia PL - Władysław Adamiec 

♣♦♥♠ 

 

Nasz przyjazd do Koszalina 15.7. 2018 

Pierwsza próba godz. 20:00, rozśpiewanie i próba obowiązkowych utworów połączonych chórów. 

 

A obowiązkowe to:  

Gaude Mater Polonia, Rota, Uwierz Polsko+wojenko,wojenko+raduje się serce+ułani,ułani - tylko 

chór żeński, Marsz Kosynierów, Kocham Cię Polsko, polonez Cześć Ci Polsko i Hymn chórów 

polonijnych.  

Dodatkowo jeszcze na mszę w niedzielę Na komunię, Laudate Dominum, Introit, Czego chcesz od nas 

Panie. 

Kolejne dni pobytu były bardzo robocze. 

Emisja głosu od 9:15 do 10:00, od 10:00 do 12:00 połączona próba, od 12:00 do 13:00 próby w 

głosach. 

Po obiedzie próba naszego chóru ponieważ były nowe dokooptowane dzieczyny, więc trzeba było się 
zgrać. 
A po kolacji następna wspólna próba wszystkich chórów, potem znowu naszego chóru. 

I tak co dzień. 
16.7.18 czteroosobowe delegacje z każdego chóru spotkały się w Ratuszu z władzami miasta i 

senatorem Piotrem Zientarskim - był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą. Nasz chór był w składzie: Żenia, Marta, Kasia i ja. 

18.7.18 koncert naszego chóru i Chóru Społem z Mińska na Białorusi pod opieką pani prof. 

Wtorkowskiej w kościele w Sarbinowie o godz.17:00. 

Z tego koncertu Pani profesor miała wybrać utwory, które będą prezentowane na galowym koncercie 

przez poszczególne chóry. 
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Występ moim zdaniem nie był taki jak byśmy chciały, ponieważ autobus wiozący nas z Koszalina do 

Sarbinowa się opóźnił i wpadłyśmy tam prosto z niego nie mając wogóle rozeznania jak ten kościół 

wygląda. Jak się rozstawić, jaka jest akustyka. 

Dwa ostatnie utwory a to Kurdesz a W mojem ogrudecku śpiewaliśmy po jednej wspólnej próbie z 

chórem z Mińska. To było dobre. Ludzi było sporo i ogólnie koncert się podobał. Nwet niektóre osoby 

nuciły z nami.  

Tego dnia też była próba wszystkich chórów wg. scenariusza koncertu galowego, tz. tylko ustawienia 

chórów. 

19.7.18 od rana znowu próby a od 12:00 do 13:30 próba generalna do koncertu w kościele w 

Białogardzie.  

16:15 wyjazd pod pomnik więzi Polonii z Macierzą,złożenie kwiatów, obecny pan senator i władze 

miasta. Odśpiewanie Gaude Mater Polonia i Roty a następnie przejazd do Białogardu na koncert - taka 

generalna próba przed sobotnim galowym koncertem w Filharmonii Koszalińskiej.  

Pierwszy utwór Gaude Mater Polonia, potem występy poszczególnych chórów z wybranymi 

utworami. My występowałyśmy jako drugie z Tancuj i Wiązanką - tu już nasz występ był udany. 

20.7.18 dopołudnie wolne, potem wyjazd na próbę do Filharmonii koszalińskiej, na naćwiczenie 

wejść, wyjść. Nasz chór miał jeszcze potem krótką próbę a o 18:30 wyjazd na Koncert Galowy 

"Kocham Cię Polsko" 

Był wspaniały, każdy z siebie dał wszystko co mógł. Dostałyśmy za udział statuetkę.  
Sala była pełna siedzących miejsc, siedzących na schodach i stojących. Widać było,że się podobało. 

Nazwa nasego chóru też się spodobała naszym dyrygentom i nie tylko. Jesteśmy również w 

Tygodniku Koszalińskim. 

Na pobyt nad morzem miałyśmy tylko jedno krótkie dopołudnie. 

Po koncercie w bursie raut i zabawa do rana. 

W niedzielę o 9:30 msza w kościele i odjazd do Pragi. 

Oczywiście ogromne podziękowanie należy się dziewczynom, które nas wsparły w śpiewaniu, Sara, 

Ania, Marta, Daria, Svietlana. 

Halina Irena Bukovska 

♣♦♥♠ 
Z życia Klubu Polskiego w Pradze 
 
Wakacje są już bezpowrotnie za nami, czeka nas wiele nowych ciekawych akcji, ale chyba warto też 
wspomnieć o tym, co się ostatnio wydarzyło w naszym życiu polonijnym.  
Klubowi artyści w Opolu 
W dniach od 7 do 11 czerwca panie Anna Nachman oraz Aleksandra Dąbrowa wzięły udział w 2. 

Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Obie panie godnie reprezentowały nasz Klub – 

piosenki w ich wykonaniu spotkały się z uznaniem obecnych. Pani Annie akompaniował nasz kolega 

klubowy, Jan Barta. Dobrze, że nasz Klub co raz bardziej prezentuje się na zewnątrz – jest to również 
zasługa naszych młodych członków!  

Nasze spotkanie przy ognisku już po raz drugi odbyło się w Pradze - Kyjach 
16 czerwca spotkaliśmy się na naszym tradycyjnym przedwakacyjnym spotkaniu przy ognisku. Już po 

raz drugi spotkanie odbyło się w Pradze 9- Kyjach, w ogrodzie parafialnym kościoła Świętego 

Bartłomieja, za co jesteśmy bardzo wdzięczni tutejszemu gospodarzowi – księdzu Edwardowi 

Walczykowi. Nasze spotkanie rozpoczęło się bardzo uroczyście, a to koncertem w miejscowym 

zabytkowym kościele, w wykonaniu naszych członków. W koncercie wziął udział naszchór klubowy 

„A to my” prowadzony przez pana Eugeniusza Morgunaoraz solistka Anna Nachman, której na 

organach akompaniował Jan Barta. Koncert spotkał się z dużym uznaniem publiczności.W wykonaniu 

chóru zabrzmiały czysto wykonane znane polskie pieśni, między innymi pradawna polskapieśń 
rycerska – Bogurodzica. Anna Nachman pięknie wykonała pieśni Mozarta Ave Verum Corpus, C. 

FranckaPanisAngelicum oraz Lorenca Ave Maria. 

Po koncercie, przy pięknej pogodzie i dobrym, różnorodnym jedzeniu przyniesionym przez nasze 

panie, miło spędziliśmy czas (do późnych godzin wieczornych) w licznym gronie członków i 

przyjaciół Klubu. Nie zabrakło śpiewu, ożywionych rozmów i wspólnej zabawy. Wraz z nami bawili 

się też pani konsul Marzena Krulak, ojciec Hieronim Kaczmarek oraz gospodarz ksiądz Edward 
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Walczyk.Osobiście mam związane z tym ogniskowym spotkaniem dodatkowe, niezapomniane 

wrażenia. Otóż moi koledzy klubowi zrobili mi wielką niespodziankępamiętając o moich urodzinach – 

wystąpili na ognisku z życzeniami, kwiatami i olbrzymim tortem. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję! 
Pani radca minister Marzena Krulak pożegnała Pragę. 
W dniu 10 lipca w siedzibie Ambasady RP w Pradze odbyło się uroczyste pożegnanie z panią konsul 

radcą minister Marzeną Krulak, która po skończeniu misji dyplomatycznej w Pradze wróciła 13 lipca 

do Polski. W tym pożegnalnym spotkaniu wzięlirównież udział przedstawiciele Klubu Polskiego w 

Pradze. Panią konsul pożegnał w imieniu ambasady chargé d’affaires  pan Jarosław Strejczek. W 

serdecznych słowach podziękował Jej za lata pełnej wysiłku, owocnej pracy na stanowisku 

Kierownika Wydziału Konsularnego w Pradze - pełnej wysiłku, ale i sukcesów. Podkreślił Jej zasługi i 

zaangażowanie w dziedzinie opieki nad Polakami i rozwijaniu dobrych relacji polsko-czeskich. Pani 

konsul w swoim wystąpieniu między innymi podziękowała praskim organizacjom polonijnym za 

bardzo dobrą współpracę – powiedziała, że największą satysfakcją w jej konsularnej pracy były 

właśnie bliskie kontakty z Polonią i Polakami mieszkającymi w Pradze. W imieniu Klubu Polskiego 

podziękowaliśmy pani konsul za Jej bezpośredni, serdeczny stosunek do nas i chętne udzielanie 

pomocy w naszych problemach. Pani Marzeno, wiele szczęścia w dalszej pracy! 

Na spotkaniu pan chargé d’affaires Jarosław Strejczek przedstawił również nowego Kierownika 

Wydziału Konsularnego – pana Artura Łukiańczuka. 

Młodej parze wiele szczęścia! 
W sobotę 25 sierpnia w polskim parafialnym kościele w klasztorze OO. Dominikanów odbył się ślub 

naszej młodej, utalentowanej muzycznie koleżanki klubowej – Ani Nachman z sympatycznym 

młodym Czechem – Ondřejem Musilem. Aniu, Ondřeju – dużo, dużo szczęścia! 

Przywitaliśmy w Pradze nową panią ambasador 
14 września odbyło się w Ambasadzie RP w Pradze spotkanie, na którym przedstawiła się nowa pani 

Ambasador Polski w Czechach – pani Barbara Ćwiero. W spotkaniu wzięli również udział 

przedstawiciele organizacji polonijnych w Czechach. W imieniu Klubu Polskiego przywitaliśmy panią 
ambasador i zapoznali w zarysach z naszą działalnością. Pani ambasador obiecała nawiązanie w 

najbliższym czasie ściślejszego kontaktu z organizacjami polonijnymi, w tym z naszym Klubem. 

Wspólnie z uczniami czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego 
W czwartek 20 września w Domu Mniejszości Narodowych odbyło się z inicjatywy kierowniczki 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Świętej Jadwigi Królowej wspólne czytanie „Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego, w którym wzięli udział uczniowie, członkowie Klubu Polskiego w Pradze oraz 

pan konsul Artur Łukiańczuk. Przybyłych przywitał w imieniu Klubu prezes Michał Chrząstowski, a 

kierowniczka szkoły pani Agata Vlasáková przypomniała o kilkuletniej już tradycji czytania dzieł 

wybitnych polskich pisarzy w ramach ogólnonarodowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  Wyjątki 

z pierwszej części książki – „Szklane domy” czytali z przejęciem uczniowie oraz nauczycielka języka 

polskiego pani Beata Mocová. My – Michał Chrząstowski, Krystyna Olaszek-Kotýnek oraz 

Władysław Adamiec przypomnieliśmy słuchaczom część drugą książki – „Nawłoć”. Czytanie 

zakończyli pani Agata Vlasáková oraz pan konsul Artur Łukiańczuk urywkami części trzeciej „Wiatr 

od wschodu”. 

Po zakończeniu czytania książki na obecnych czekał mały słodki poczęstunek. 

Krystyna Olaszek-Kotýnek 

♣♦♥♠ 

 
 
 
 
 
 



 

 
Oprócz występów Zespołu Pieśni i Ta ca 

uczniowie Zespołu Szkół prowadzeni przez Jakuba Koguta) by

przedstawiała portrety polskich noblistów, był

które można było nybyć oraz tradycyjne dania polskie przygotowane przez panie sekcji 

Polskiego oraz Andrzeja Paczkowskiego (ciasta, fasole po kujaws

cebulą, pasztet, nawet żubrówka). Oprócz tego polska firma catheringowa proponowała polskie 

kiłbaski, bigos, pierogi. Były też polskie albu

był czasem przyjemnie spędzonym.

GŁOGÓW I LYSÁ MIASTAMI PARTNERSKIMI
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Dni Polskiej Kultury w Lysej nad Labem
 
W dniach od 7 – 9 września odbyły się w Lysej nad Labem Dni 

Kultury Polskiej. Akcja, zorganizowana pod patronatem 

Ambasady Polskiej w Pradze miała miejsce na terenie 

wystawowym w Lysej n. Ł. w ramach wystawy 

oraz Festiwalu Sztuki. 

 

 

 

 

 

Pieśni i Tańca „Lajkonik” z Bud Głogowskich (rozśp
prowadzeni przez Jakuba Koguta) były wystawy obrazów 

trety polskich noblistów, był duży sortyment naczyń kamionkowych z Bolesławca

oraz tradycyjne dania polskie przygotowane przez panie sekcji 

Polskiego oraz Andrzeja Paczkowskiego (ciasta, fasole po kujawsku, zapiekanki, urek, led  z 

nawet ubrówka). Oprócz tego polska firma catheringowa proponowała polskie 

Były też polskie albumy i książki. Trzydniowy program Dni Kultury Polskiej 

był czasem przyjemnie sp dzonym. 

GŁOGÓW I LYSÁ MIASTAMI PARTNERSKIMI 

W piątek 7 września 2018
Głogowa Małopolskiego Paweł 
nad Labem Karel Otava dokonali
podpisania Umowy Partnerskiej.
miasta, polskie i czeskie, 

w Lysej nad Labem 

9 wrze nia odbyły si  w Lysej nad Labem Dni 

Kultury Polskiej. Akcja, zorganizowana pod patronatem 

Ambasady Polskiej w Pradze miała miejsce na terenie 

w ramach wystawy „Dom i ciepło” 

(rozśpiewani i roztańczeni 

ły wystawy obrazów – jedna z nich 

nt naczy  kamionkowych z Bolesławca, 

oraz tradycyjne dania polskie przygotowane przez panie sekcji Klubu 

ku, zapiekanki, żurek, śledź z 

nawet ubrówka). Oprócz tego polska firma catheringowa proponowała polskie 

my i książki. Trzydniowy program Dni Kultury Polskiej 

Władysław Adamiec 

2018 roku burmistrz 
 Baj i starosta Lysej 

dokonali uroczystego 
Partnerskiej. Od tego dnia oba 

 nawiązały ścisłą 
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współpracę w wielu wymiarach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. 

 
Oba miasta dzieli 700 km i granica polsko-czeska, lecz połączyła je historia. W kwietniu br. w Lysej 

nad Labem, mieście położonym niedaleko Pragi, odbyła się wystawa Regiony Czeskie, na którą 
zostały także zaproszone miasta będące swego czasu majątkiem właścicieli Lysej – znanego w 

Czechach rodu hrabiowskiego Sweerts-Sporków. Należał do nich również Głogów Małopolski. Naszą 
gminę reprezentował dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, który przedstawił nie tylko 

walory Głogowa, ale i zaakcentował wspólną historię. Dało to początek narodzinom współpracy 

między miastami. 

W Lysej nad Labem po siedmiu latach odbyły się Dni Kultury Polskiej, które przygotowała 

przewodnicząca miejscowego Klubu Polskiego Mariola Světlá we wsparciu miasta, ambasady i klubu 

polskiego biznesu. Zorganizowane zostały w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 

stały się okazją do nawiązania oficjalnej współpracy między Lysą a Głogowem, która ma obejmować 
wymianę informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych, wymianę 
młodzieży szkolnej, wymianę kulturową i sportową, wymianę doświadczeń straży pożarnej, 

organizację wspólnych szkoleń i zawodów sportowo – pożarniczych oraz współpracę w obszarze 

ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Umowa partnerska została podpisana w języku polskim i 

czeskim, a dzięki jej zawarciu każda z gmin będzie mogła korzystać z okazji do rozwijania kontaktów 

między instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami na różnych płaszczyznach życia społecznego, 

w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji i kultury obu państw. 

W Lysej nad Labem i jego okolicach mieszka około trzydziestu polskich lub polsko-czeskich rodzin. 

Zarówno Polacy, jak i Czesi z ożywieniem przyjęli wznowienie Dni Kultury Polskiej, wcześniej 

organizowanych przez Klub Polski w tym mieście. Duże emocje wzbudziła pochodząca z Zaolzia 

piosenkarka Renata Droessler, która zaśpiewała w obu językach. Na scenie zaprezentował się nasz 

rodzimy zespół folklorystyczny „Lajkonik” z Bud Głogowskich. Odbyły się także wystawy czeskiej 

malarki i polskich malarzy. Na wydarzeniu obecna była również radczyni Ambasady Polskiej w 

Pradze Marzena Krajewska. 

Wg pisma Ziemia Głogowska 

♣♦♥♠ 

Najbliższe wydarzenia klubowe: 
 
28 września (piątek) o godzinie 17,30 w Domu Mniejszości Narodowych – Występ połączonych 

chórów „Przedmieście Świdnickie” i „Smolec Cantans” z Wrocławia 

12 października (piątek) o godzinie 18,30 – występ aktorów Sceny Polskiej teatru z Czeskiego 

Cieszyna – „Fantazja polska” w teatrze MANA w Pradze 10. 

Cena biletów – ulgowy 50 CZK (członkowie Klubu Polskiego, emeryci, studenci i żołnierze), 

normalny 100 CZK 

W sobotę 27 października o godzinie 17 w Domu Mniejszości Narodowych – koncert znanego już 
członkom Klubu z poprzedniego występu (w roku 2011) polskiego aktora Artura Götza z programem 

„Niebo złote Ci otworzę”. Zapraszamy wszystkich chętnych i z poza Klubu. Występ związany jest 

obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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M E R K U R I U S Z 

S P O R T O W Y  

 

 

Zmarła Irena Szewińska - zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich 

W piątek, 30. 6. 2018 przed północą, zmarła Irena Szewińska, zdobywczyni siedmiu medali 

olimpijskich w lekkoatletyce - poinformował jej mąż Janusz Szewiński. Miała 72 lata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziesięciokrotnie była medalistką na Mistrzostwach Europy. Zdobyła również 24 medale Mistrzostw 

Polski w biegu na 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, a także w sztafecie 4 × 100 metrów oraz w 

skoku w dal. Irena Szewińska była damą Orderu Orła Białego. 

Po zakończeniu kariery była działaczką krajowych i międzynarodowych organizacji 

sportowych. Przez 12 lat pełniła funkcję prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a od 1998 roku 

była także członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.  

Światową sławę przyniósł jej występ na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku. Mając 18 lat wywalczyła 

wówczas srebrne medale w skoku w dal i biegu na 200 metrów, a wraz z Teresą Ciepły, Haliną 
Górecką i Ewą Kłobukowską zdobyła złoto w sztafecie sprinterskiej. Kolejne medale wywalczyła na 

igrzyskach w Meksyku w 1968 roku i w Monachium w 1972. 

Do historii przeszedł występ Ireny Kirszenstein-Szewińskiej na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 

roku. W biegu na 400 metrów zdobyła złoty medal, ustanawiając czasem 49,29 sekundy nowy rekord 

świata. Na tym dystansie, jako pierwsza kobieta osiągnęła wynik poniżej 50 sekund. Do dziś żadnej z 

Polek nie udało się pobić tego rekordu. 

Ostatni raz jako lekkoatletka wystąpiła w 1980 roku na igrzyskach olimpijskich w Moskwie, gdzie w 

półfinałowym biegu na 400 metrów doznała kontuzji. 

Szkolny test 
Urodziła się 24 maja 1946 roku w Leningradzie w rodzinie żydowskiej. Lekkoatletką została przez 

przypadek. Jej talent odkryła w 1960 roku Liliana Bucholc, nauczycielka wychowania fizycznego w 

warszawskiej szkole im. Jarosława Dąbrowskiego. Kiedy zobaczyła wynik Ireny Kirszenstein w biegu 

na 60 metrów, myślała, że zepsuł jej się stoper. Natychmiast zrozumiała, że ma do czynienia z 

wielkim talentem i 14-letnia Kirszenstein trafiła do trenera Jana Kopyto w stołecznej Polonii. Barwy 

tego klubu reprezentowała do końca kariery. 
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Wyniki polskiej sprinterki zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinessa. W 1974 roku United Press 

International wybrał Irenę Kirszenstein-Szewińską najlepszym sportowcem globu. W 1998 roku w 

plebiscycie "Polityki", "Przeglądu Sportowego" i "Tempa" została uznana za postać numer 1 w 

polskim sporcie XX wieku. Cztery razy wygrała plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na 10. 

Najlepszych Sportowców Polski. Siedmiokrotnie triumfowała w rankingu Złote Kolce. W 1981 roku 

została wybrana do International Jewish Sports Hall of Fame - międzynarodowej galerii sław 

sportowców pochodzenia żydowskiego. Otrzymała również Medal Kalos Kagathos przyznawany 

wybitnym osobom, które odniosły sukces również poza sportem. W maju 2016 roku została 

odznaczona Orderem Orła Białego przez prezydenta Andrzeja Dudę. 
Duma z orzełka 
W styczniu na Stadionie Narodowym Irena Szewińska wzięła udział w spotkaniu prezydenta Andrzeja 

Dudy ze sportowcami z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Opowiadała o znaczeniu jakie 

miało dla niej reprezentowanie biało-czerwonych barw. 

- Kiedy startowałam z orzełkiem na piersiach to czułam ogromną dumę. Byłam dumna, że 

reprezentuję swój kraj. Zawsze dawałam z siebie wszystko - mówiła Irena Szewińska. - Najlepsze 

wyniki uzyskiwałam na dużych imprezach. Nie oszczędzałam się, bardzo często na meczach 

międzypaństwowych startowałam w kilku konkurencjach, gdyż byłam szczęśliwa, że mogę startować 
z orzełkiem na piersiach - dodała. 

Irena Szewińska podkreślała, że wielkim przeżyciem była dla niej zawsze ceremonia wręczenia 

medali. - Kiedy stawało się, szczególnie na najwyższym podium, kiedy grano mazurka Dąbrowskiego, 

kiedy flaga biało-czerwona była wciągana na maszt - to są naprawdę niezapomniane przeżycia, to jest 

duma, szczęście - wspominała Irena Szewińska.  

 
♣♦♥♠ 

Wyniki lekkoatletycznego Pucharu Świata w Londynie:  
 

Klasyfikacja zawodów: 
 

1. Stany Zjednoczone 219 pkt  

2. Polska 162  
3. W. Brytania i Irlandia Płn. 155 

4. Jamajka 153 

5. Francja 146 

6. Niemcy 137 

7. RPA 135 

8. Chiny 81 

 

Kobiety 

100 m 
1. Ashley Henderson (USA) 11,07 

... 

5. Ewa Swoboda (Polska) 11,28 

200 m 
1. Shericka Jackson (Jamajka) 22,35 

... 

5. Anna Kiełbasińska (Polska) 23,25 

400 m  

1. Stephanie McPherson (Jamajka) 50,98 

2. Floria Guei (Francja) 51,84 

3. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,89 

800 m 
1. Raevyn Rodgers (USA) 2.00,20 

... 

5. Anna Sabat (Polska) 2.02,93 
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1500 m 
1. Sofia Ennaoui (Polska) 4.07,06 

100 m ppł  
1. Rikenette Steenkamp (RPA) 12,88 

... 

5. Karolina Kołeczek (Polska) 13,09 

400 m ppł 
1. Janieve Russell (Jamajka) 55,10 

... 

7. Joanna Linkiewicz (Polska) 56,83 

W dal 
1. Lorraine Ugen (W. Brytania) 6,86 

... 

7. Magdalena Żebrowska (Polska) 6,12 

Wzwyż 
1. Vashti Cunningham (USA) 1,96 

... 

5. Paulina Borys (Polska) 1,79 

Trójskok 
1. Shanieka Ricketts (Jamajka) 14,61 

2. Keturah Orji (USA) 14,60 

3. Anna Jagaciak-Michalska (Polska) 14,08 

Tyczka 
1. Holly Bradshow (W. Brytania) 4,75 

... 

6. Justyna Śmietanka (Polska) 4,40 

Oszczep 
1. Sunette Viljoen (RPA) 61,69 

... 

7. Marcelina Witek (Polska) 50,07 

Kula 
1. Lijiao Gong (Chiny) 19,90 

2. Paulina Guba (Polska) 19,29 

Dysk 
1. Claudine Vita (Niemcy) 62,92 

... 

5. Daria Zabawska (Polska) 56,97 

Młot  
1. Anita Włodarczyk (Polska) 78,74 - najlepszy wynik br. na świecie 

4x100 m 
1. Wielka Brytania 42,52 

... 

7. Polska 43,82 

(Kamila Ciba, Agata Forkasiewicz, Anna Kiełbasińska, Ewa Swoboda) 

4x400 m 
1. USA 3.24,28 

... 

4. Polska 3.26,17 

(Małgorzata Hołub-Kowalik, Patrycja Wyciszkiewicz, Martyna Dąbrowska, Iga Baumgart-Witan) 

Mężczyźni 
100 m 
1. Tyquendo Tracey (Jamajka) 10,03 

... 

8 . Remigiusz Olszewski (Polska) 10,42 

200 m 
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1. Xie Zhenye (Chiny) 20,25 

... 

7. Karol Zalewski (Polska) 21,14 

400 m 
1. Paul Dedewo (USA) 44,48 

... 

6. Jakub Krzewina (Polska) 46,89 

800 m 
1. Clayton Murphy (USA) 1.46,52 

2. Adam Kszczot (Polska) 1.46,98 

1500 m 
1. Marcin Lewandowski (Polska) 3.52,88 

110 m ppł 
1. Pascal Martinot-Lagarde (Francja) 13,22 

... 

6. Damian Czykier (Polska) 13,56 

400 m ppł 
1. Kenny Selmon (USA) 48,97 

2. Patryk Dobek (Polska) 49,02 

W dal 
1. Luvo Manyonga (RPA) 8,51 

... 

4. Tomasz Jaszczuk (Polska) 8,05 

Trójskok 
1. Karol Hoffmann (Polska) 16,74 

Wzwyż 
1. Jeron Robinson (USA) 2,30 

... 

5. Sylwester Bednarek (Polska) 2,18 

Tyczka 
1. Sam Kendricks (USA) 5,83 

... 

5. Piotr Lisek (Polska) 5,50 

Kula 
1. Michał Haratyk (Polska) 21,95 

Oszczep 
1. Julian Weber (Niemcy) 82,80 

2. Marcin Krukowski (Polska) 80,25 

Młot 
1. Wojciech Nowicki (Polska) 77,94 

Dysk 
1. Fedrick Dacres (Jamajka) 65,32 

... 

6. Piotr Małachowski (Polska) 62,97 

4x100 m 
1. USA 38,42 

... 

7. Polska 38,91 

(Krzysztof Grześkowiak, Remigiusz Olszewski, Dominik Kopeć, Przemysław Słowikowski) 

4x400 m 
1. USA 2.59,78 

2. Polska 3.02,80 

(Dariusz Kowaluk, Rafał Omelko, Mateusz Rzeźniczak, Karol Zalewski) 



 

 
Z rodakami nie tylko o polonijnym sporcie
24 września 2018 

Około 90 naszych rodaków przybyłych z

Wielką Brytanię) wzięło udział w

odbywającego się w Warszawie V wiatowego Zjazdu Polonii i

MISTRZOSTWA ŚWIATA W
MSC DRUŻYNA M W P 

1  Polska 5 5 0 15:

2  Iran 5 4 1 12:

3  Bułgaria 5 3 2 11:

4  Finlandia 5 2 3 9:1

5  Kuba 5 1 4 6:1

6  Portoryko 5 0 5 3:1

 

27 września mecz z Serbią o półfinał!

 

 

 

 

 

                         

Numery wszystkich roczników Merkuriusza
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polonijnym sporcie 

rodaków przybyłych z 19 państw (od Kanady i USA po Armeni  i

Wielk  Brytani ) wzi ło udział w Forum Sportu i Turystyki Polonijnej, zorganizowanym w

Warszawie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

♣♦♥♠ 

MISTRZOSTWA WIATA W SIATKÓWCE - GRUPA D 
BS PKT MPZ/S BMP 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 FORM

15:3 15 445:343 102 2 3 0 0 0 0 

12:7 11 437:400 37 1 2 1 0 0 1 

11:6 9 395:368 27 3 0 0 0 2 0 

9:12 6 453:471 -18 0 1 1 1 1 1 

6:13 3 392:436 -44 0 1 0 0 3 1 

3:15 1 331:435 -104 0 0 0 1 1 3 

27 wrze nia mecz z Serbi  o półfinał! 

♣♦♥♠ 

      Merkuriusz Klubu Polskiego rocz. 13/2018
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania

 opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni
                         i Polakami za granicą 

Redakcja i skład: Władysław Adamiec

Numery wszystkich roczników Merkuriusza są na stronach internetowych www.klubpolski.cz

USA po Armenię i od Australii po 

Turystyki Polonijnej, zorganizowanym w ramach 

Zagranicy. 

FORMA 
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