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Pod koniec stycznia odbył się wir-
tualny polonijny panel profesorów
pod hasłem #SzczepmySię, pod-
czas którego poruszone zostały

zagadnienia związane ze szczepieniami
przeciwko wirusowi COVID-19 oraz ich
rolą w walce z pandemią. Inicjatorem pa-
nelu był mieszkający w Chicago prof. Ma-
rek Rudnicki – chirurg, nauczyciel akade-
micki i były prezes Związku Lekarzy
Polskich w Chicago. W polskojęzycznym
panelu, który obejrzało w internecie kil-
kadziesiąt tysięcy osób, wzięli udział wy-
bitni profesorowie: Dame Anna Domini-
czak, Paweł Kaliński, Jarosław Pinkas,
Andrzej Matyja oraz Krzysztof Simon. 

Inicjatywa ta była jedną z wielu zorga-
nizowanych przez Związek Lekarzy Polskich
w Chicago i prof. Marka Rudnickiego w celu
informowania Polonii o kwestiach związa-
nych z COVID-19. – Chciałem, aby Polonia
miała dostęp do rzetelnych informacji od
ekspertów, w języku polskim, szczególnie
teraz, kiedy dostępna jest już szczepionka.
To jest bardzo gorący temat, a ponadto
udało mi się zaprosić do udziału w panelu
światowej sławy ekspertów w tej właśnie
dziedzinie – tłumaczy prof. Rudnicki w roz-
mowie z „Białym Orłem”, wyjaśniając, skąd
wziął się pomysł na zorganizowanie panelu.
Inicjatywą zainteresowało się również pol-
skie Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Kancelaria Prezydenta RP oraz organizacja
Wspólnota Polska i różne organizacje me-
dyczne, które włączyły się do promocji pa-
nelu. Samą dyskusję rozpoczęło przesłanie
prezydenta RP Andrzeja Dudy, który pod-
kreślił, że w panelu uczestniczą osoby o
znakomitym dorobku medycznym i nauko-
wym. – Dziękuję za gotowość dzielenia się
swoją wiedzą ku pożytkowi całej polskiej
wspólnoty – powiedział prezydent. 

Ciąg dalszy  str. 18-19

Polonijny panel profesorów obala mity związane z wirusem COVID-19

Polonia a szczepionki
 Facebook / Archiwum WEM

Inicjatorem panelu był znany w USA 
i w Polsce działacz polonijny
prof. Marek Rudnicki 
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PLUS, MINUS

Odważny Rosjanin jest już nie tylko największym opozycjonistą w Rosji,
ale dzięki swojej determinacji stał się symbolem numer 1 walki o demo-
krację i prawa człowieka. Szkoda tylko, że nie może liczyć na realne wspar-
cie przywódców zachodnich państw. 

Szef unijnej dyplomacji udał się z oficjalną wizytą do Moskwy. Zaledwie
trzy dni po tym jak Aleksiej Nawalny został skazany na dwa i pół roku
obozu na Syberii. A na do widzenia usłyszał, że Unia to „niewiarygodny
partner”. 

KURSY WALUT:
1 PLN = .27 USD  |  1 USD = 3.69 PLN 

Źródło: Narodowy Bank Polski. Kursy z 2 dni przed datą wydania.

Joe Biden bardzo szybko udowodnił,
że jego prezydentura nie będzie kon-
tynuacją polityki Donalda Trumpa,
ale wręcz jej odwróceniem. Na po-

czątku lutego podpisał trzy rozporządze-
nia wykonawcze dotyczące tematu imi-
gracji, pokazując całkowicie odmienne
podejście do tego problemu niż miał jego
poprzednik. To akurat nie jest oczywiście
żadnym zaskoczeniem, bo Demokraci od
lat podkreślają, że Ameryka osiągnęła
sukces także dzięki imigrantom i dzięki
temu, że jest krajem otwartym na inne
narodowości. Nie ma zresztą na świecie
drugiego takiego kraju, w którym obok
siebie żyją ludzie pochodzący dosłownie
z każdego krańca Ziemi. Stosunek do
imigrantów to akurat ten obszar polityki
nowej administracji, co do którego my
Polacy możemy być spokojni. Niepokoić
zaczynają mnie natomiast informacje, z
których można wnioskować zmianę po-
dejścia Białego Domu do regionu Europy
środkowo-wschodniej. Mam nadzieję, że
rzekome przyzwolenie na dokończenie
gazociągu NordStream2 na dnie Bałtyku
jest tylko fake newsem niemieckiej ga-
zety, podobnie jak inne rewelacje doty-
czące „resetu” stosunków Waszyngtonu
z Moskwą. Gdyby tak rzeczywiście się
stało, nie byłoby to dobre dla Polski, bo
oznaczałoby marginalizację tej części Eu-
ropy. Z drugiej strony Joe Biden wielo-
krotnie podkreślał swój jednoznacznie
negatywny stosunek do autorytarnych
systemów w Rosji czy na Białorusi, co
powinno przekreślać jakiekolwiek ocie-
plenie relacji Ameryki z Władimirem Pu-
tinem czy Aleksandrem Łukaszenką. Póki
co trudno jednoznacznie określić, o ile
zmieni się geopolityczne spojrzenie Bia-
łego Domu na Europę, tym bardziej, że
– nie ukrywajmy – głównym polem za-
interesowania nadal będzie rywalizacja z
Chinami.  •

Już 1 kwietnia br. w Polsce zacznie się Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Rachmistrzowie Głównego Urzędu Statystycznego
będą zbierać następujące dane:
1. Charakterystyka demograficzna osób
2. Aktywność ekonomiczna osób
3. Poziom wykształcenia
4. Niepełnosprawność
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne, w tym miejsce za-

mieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kie-
dykolwiek za granicą) oraz kraj przebywania i rok wyjazdu z
Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą)

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
– narodowość – przynależność narodowa lub etniczna
– język, którym posługują się osoby w kontaktach do-

mowych

– wyznanie – przynależność do wyznania religijnego
7. Gospodarstwa domowe i rodziny
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki) 

Spis odbędzie się w dniach 1 kwietnia – 30 września
2021 roku.  AR

Narodowy Spis Powszechny 2021
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The White Eagle is a biweekly publication of White Eagle
Media LLC. The content of this publication may not be reprinted
or re-transmitted in whole or in part without the expressed writ-
ten consent of the publisher. White Eagle Media assumes no res-
ponsibility for advertising content or errors but will reprint
whatever part of the advertisement needs corrections if written
notice is submitted within a week of the date of publication. Un-
solicited photos will not be returned. The newspaper accepts no
responsibility for unsolicited manuscripts, photographs or artwork. 

The White Eagle welcomes letters from its readers. Letters
must be signed and include a daytime telephone number. Letters
may be edited for space restrictions. Back issues can be ordered
by sending a request specifying the edition and date as well as
a processing fee of $5.00 per copy. Some issues may no longer
be available. Annual subscriptions are available at the rate of
$89. Semiannual subscriptions are available at a rate of $49. All
requests, inquiries and unsolicited content should be sent to
White Eagle Media LLC P.O. Box 52057, Boston, MA 02205.

Integralną częścią gazety „Biały Orzeł” – „White Eagle” jest
dodatek edukacyjno-rozrywkowy dla dzieci i młodzieży pn. Edu-
kacja Polonijna. Projekt jest realizowany we współpracy z Kon-
sulatem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz współfinansowany
ze środków MSZ.

Facebook.com/Bialyorzel24


