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HISTORIA
Drugi prezydent Rzeczypospolitej Stanisław 
Wojciechowski pozostaje postacią niedo-
cenioną. Tymczasem można go zaliczyć 
do najwybitniejszych polityków II RP.

Świąteczny spacer po mieście, czyli 
co warto zobaczyć w Nowym Jorku. Od-
kryj z nami miejsca, które w czasie Bożego 
Narodzenia stają się magiczne.

"Trzeba będzie wysoko trzymać gardę 
i przed kolejnymi różnymi ciosami gospodar-
czymi i geopolitycznymi się bronić" – rozmo-
wa z sekretarzem stanu Piotrem Müllerem.

Argentyna po raz szósty w historii awanso-
wała do finału piłkarskich MŚ, pokonując 
we wtorek Chorwację 3:0. W drugim półfi-
nale Francja zagra z Marokiem.

26
TURYSTYKA

8-9
NASZA ROZMOWA

37
SPORT

Lame duck session jest jednym 
z wyróżników amerykańskiej 
demokracji, kiedy Kongres 
próbuje w ciągu kilku tygodni 
załatwić to, czego nie można 
było zrobić przez kilka lat. 
To okres zwiększonej aktyw-
ności legislacyjnej. Lame duck 
sessions mają miejsce co dwa 
lata, po kolejnych wyborach 
do Kongresu. Budzą najwię-
cej emocji, gdy kontrolę nad 
Kapitolem lub Białym Domem 
przejmuje partia, która do tej 
pory znajdowała się w opo-
zycji. Terminu tego używa się 
także w odniesieniu do okre-
su między wyborami prezy-
denckimi a objęciem urzędu 
przez zwycięskiego kandyda-
ta. W tym roku po wyborach 
do Kongresu demokraci mają 
ostatnią szansę na przeforso-
wanie swoich ustaw przed 
oddaniem kontroli nad Izbą 
Reprezentantów. 
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Podczas tego świątecznego spotka-
nia zgromadzeni mieli okazję, aby 
obejrzeć jasełka, wspólnie kolędo-
wać, podzielić się opłatkiem, złożyć 

sobie świąteczno-noworoczne życzenia, 
a ci, którzy byli wyjątkowo grzeczni otrzy-
mali nawet prezent od świętego Mikołaja, 
który w tym dniu zawitał do Princess Ma-
nor. Udział w spotkaniu opłatkowym wzięli 
członkowie i sympatycy Koła Przyjaciół 
Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku 
oraz zaprzyjaźnieni z tą organizacją księża 

z polonijnych parafii. Bardzo ważną czę-
ścią dorocznej uroczystości Koła Przyjaciół 
Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku 
było odnowienie przysięgi jego zarządu, 
którą przyjął ks. Andrzej Salwowski. Nie 
zabrakło także loterii, z której dochód zo-
stał przekazany na fundusz stypendialny 
Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, z które-
go finansowana jest pomoc dla studentów 
z Europy środkowo-wschodniej i z krajów 
byłego Związku Radzieckiego.

STRONA 12

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
Koła Przyjaciół Fundacji 

Jana Pawła II  
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, Polonia spotyka się 
na wieczorach opłatkowych. Jedno z takich spotkań odbyło się 
w Kole Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w niedzielę, 11 grud-
nia w Princess Manor na Greenpoincie. 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
W CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIM 
6 grudnia do Centrum Polsko-Słowiańskiego 
na Greenpoincie przybył z dużym workiem 
prezentów święty Mikołaj, który chętnie ob-
darowywał prezentami nie tylko grzeczne 
dzieci, ale także seniorów. Zanim jednak 
święty Mikołaj pojawił się w CPS zgroma-
dzeni mogli wysłuchać specjalnego kolędo-
wania w wykonaniu dwóch chórów: Chóru 
Klubu Seniora Krakus oraz The Greenpoint 
Childrens’ Choir. Nie zabrakło także pyszne-
go poczęstunku przygotowanego przez orga-
nizatorów. 

OPŁATEK W CRACOVII MANOR 
11 grudnia w Cracovii Manor w Wallington 
odbyło się spotkanie opłatkowe. Jest to trady-
cja kultywowana od lat w tym miejscu, które 
Polonia tak licznie odwiedza w ciągu roku. 
Spotkanie opłatkowe jest specjalnym podzię-
kowaniem właścicieli tego miejsca za bycie 
razem i dbanie o to miejsce. Do tego piękne-
go i znanego Polskiego Domu przybyli akcjo-
nariusze, członkowie zarządu, pracownicy, 
a także sponsorzy i sympatycy tego miejsca. 
Były podziękowania, życzenia, a także pyszny 
poczęstunek i wspólne kolędowanie. 
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KALENDARIUM

roku podają informacje o "pierni-
karzu" Symeonie Neisserze.
Rozwojowi piernikarstwa w To-
runiu sprzyjało jego położenie, 
bowiem w okolicy rozwijało się 
pszczelarstwo, łatwo dostęp-
na była również dobra mąka 
z sąsiednich Kujaw, a przede 
wszystkim to tu krzyżowały się 
najważniejsze szlaki handlo-
we, dzięki czemu możliwe było 
sprowadzanie z dalekich krajów 
niezbędnych składników do wy-
robu pierników – przypraw ko-
rzennych. 

Pierniki toruńskie wypiekano 
w różnych kształtach: przedsta-
wiały władców, wojskowych, kró-
lów, postacie religijne czy zwie-
rzęta. Najsłynniejsze jednak 
to "katarzynki". Jedna z licznych 
legend o tych piernikach mówi 

o córce piekarza Katarzynie, 
która zastępując ojca nie mogła 
znaleźć form do wypieku, więc 
wycięła z ciasta sześć medalio-
nów i je połączyła. Według innej 
legendy pierniki zawdzięczają 
nazwę zakonnicy Katarzynie, 
a ich kształt jest rezultatem przy-
padkowego zlania się sześciu 
okrągłych pierników.
Zdaniem niektórych historyków 
żywności, pierwszy znany prze-
pis na piernik pochodzi z Grecji 
z około 2400 roku p.n.e. Według 
innych, historia piernika się-

ga roku 992 (naszej ery), kiedy 
to ormiański mnich Grzegorz 
z Nikopolis miał nauczyć chrze-
ścijańskich piekarzy we Francji 
jego wyrobu.
Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, 
jak była dokładna receptura 
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O BUDOWIE METRA 
W WARSZAWIE
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22 GRUDNIA – PIERNIKOWE ŚWIĘTO
PIERNIKI KOJARZĄ SIĘ NAM PRZEDE WSZYSTKIM Z BOŻYM NARODZENIEM, BO UŻYWANE DO NICH PRZYPRAWY – CYNAMON, GAŁKA 

MUSZKATOŁOWA, GOŹDZIKI, KARDAMON, MIÓD – TO NIEODZOWNE WONIE KUCHNI ŚWIĄTECZNEJ. ZWIĄZANY TEŻ JEST Z NIMI TORUŃ 
– STOLICA POLSKIEGO PIERNIKA. NIE WSZYSCY NATOMIAST WIEDZĄ, ŻE TEN WYPIEK MA SWÓJ DZIEŃ, KTÓRYM JEST 22 GRUDNIA. 

Piernik to tradycyjne cia-
sto miast hanzeatyckich, 
będące swoistym symbo-
lem ich prosperity oraz 

szerokich kontaktów ze świa-
tem. Pierwotnie był wielkim luk-
susem, ze względu na koszty 
importu przypraw korzennych 
i bakalii. Jako towar eksporto-
wy, wysyłany w odległe miejsca, 
piernik został tak pomyślany, aby 
przetrwać długie podróże lądo-
we.
W Polsce pierwszy cech pier-
nikarzy powstał w Krakowie. 
Piernik był wówczas, podobnie 
jak w innych krajach, symbolem 
dobrobytu i wysokiego statusu 
społecznego. 
Cechy zazdrośnie strzegły swych 
receptur. Nowych pracowni-
ków przyuczano latami i nie 
dzielono się zbyt szybko swoją 
wiedzą. Awansowanie z czelad-
nika na piekarza było długim, 
skomplikowanym procesem, za-
leżnym od umiejętności ucznia, 
humoru piekarza i potrzeb lokal-
nego rynku.
Miastem najbardziej kojarzą-
cym się Polakom z piernikami 
jest Toruń. Pierwsze wzmianki 
o tutejszych piernikach pocho-
dzą z ok. 1380 roku, wskazując 
na piekarza Niclosa Czana, który 
prawdopodobnie oprócz chleba 
wypiekał także korzenne ciast-
ka. Nie wiadomo dokładnie, kie-
dy pojawiła się nazwa piernik, 
ale nie później niż na przełomie 
XV i XVI wieku. Źródła z 1564 
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Pierniki są  wypiekane w  Toruniu od  prawie 700 lat. Na  zdjęciu: 
tradycyjna forma do wyciskania pierników

pierników. Stary znany przepis 
pochodzi z 1725 roku z książki 
„Compendium medicum auctum, 
to iest krótkie zebranie y opisanie 
chorób, ich różności, przyczyn, 
znaków, sposobów leczenia”. 
Bo warto tutaj dodać, że pierniki 
były używane jako środek lecz-
niczy, dzięki zawartości ostrych 
przypraw pobudzających tra-
wienie.  Ale pełniły one szereg 
innych funkcji: były zarówno za-
kąską do wódki, jak i deserem 
po obiedzie. Traktowano je też 
jako suchary wojskowe, które 
można przechowywać przez dłu-
gi czas dzięki konserwującym 
właściwościom miodu. Podobno 
w XIX wieku, kiedy pierniki po-
jawiły się w chłopskich chatach, 
to w skład wiana panny młodej 
oprócz obowiązkowego gala-
retowatego wywaru mięsnego 
na rosoły wchodziła faska ciasta 
piernikowego. 
Piernikami – jako towarem luk-
susowym – obdarowywano od-
wiedzających Toruń możnych 
tego świata. Na przykład w 1520 
roku, gdy Zygmunt Stary prze-
bywał w tym mieście, otrzymał 
wiadomość o narodzinach syna – 
Zygmunta Augusta – wtedy radni 
zarządzili „wieczór radości”, pod-
czas którego monarcha ucztował 
wraz ze świtą przy piwie i pierni-
kach.
Ponadto piękne, ozdobne pier-
niki toruńskie o wymyślnych 
kształtach, malowane i pozłaca-
ne, miasto Toruń ofiarowywało 

polskim królom z okazji ich ko-
ronacji lub zaślubin. Do najpięk-
niejszych pierników z tamtego 
okresu należą m.in. pierniki kró-
lewskie, przygotowane i sprezen-
towane z okazji zaślubin Zygmun-
ta III Wazy i królowej Konstancji 
z 1605 roku czy Władysława IV 
Wazy i królowej Cecylii Renaty 
z 1677 roku.
W Toruniu wypiekane są róż-
ne rodzaje pierników: pierniki 
w czekoladzie, pierniki nadzie-
wane w czekoladzie, pierniki gla-
zurowane, pierniki nadziewane 
glazurowane.
Receptura na pierniki toruń-
skie jest pilnie strzeżona przez 
tamtejszych piernikarzy. Pierni-
karze z innych miast próbowali 
je podrabiać, ale nie mogli osią-
gnąć efektu oryginału. Receptu-
ra strzeżona zawsze była także 
przed piernikarzami z innych 
państw, zwłaszcza z Norymber-
gii, gdzie też istniała tradycja wy-
pieku pierników.
Ciasto na pierniki toruńskie wy-
rabiane jest ręcznie z mąki, wody, 
mleka, miodu i przypraw ko-
rzennych w odpowiednich pro-
porcjach. Następnie, po uformo-
waniu w odpowiednie kształty, 
pierniki wypiekane są w piecu 
w ściśle określonej temperaturze.
Pierwszą nowoczesną fabrykę 
pierników w Toruniu otworzył 
w 1751 roku Gustaw Weese. Ist-
nieje ona nieprzerwanie do dzi-
siaj.

JW
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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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Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (P) oraz prezes 
Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk-Janczarska (2P) podczas zakończenia budowy Kliniki 
"Budzik" dla dorosłych na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 
PAP/Leszek Szymański

Przyjęcie pierw-
szych pacjentów 
planowane jest 
w marcu 2023 r. 

8 grudnia odbyło się ofi-
cjalne zakończenie budo-
wy połączone z uroczy-
stym przecięciem wstęgi. 
Otwierając budynek, sze-
fowa "Akogo" dziękowała 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, by pojawiła 
się nowa placówka – dar-
czyńcom i osobom, które 
sprzyjały jej powstaniu. 
Podkreśliła, że teraz przy-
chodzi czas, by zająć się 
pracą naukowo-badawczą. 
Co roku w Polsce w prze-
dłużającą się śpiączkę 
zapada kilkaset osób, 
w tym trzykrotnie wię-
cej dorosłych niż dzieci. 

Nowo wybudowana klini-
ka to trzypiętowy budynek 
o powierzchni 3800 mkw. 
W placówce tej dorośli pa-
cjenci w stanie śpiączki 
otrzymają pomoc – po ura-
zach neurologicznych. Będą 
hospitalizowani, leczeni 
i rehabilitowani. W klinice 
wykonywane będą pio-
nierskie zabiegi medyczne 
i rehabilitacyjne. Do wybu-
dzania ze śpiączki posłużą 
urządzenia do krioterapii, 
hydroterapii, laseroterapii 
i terapii manualnych. Kli-
nika została wyposażona 
w 17 łóżek, specjalistyczny 
sprzęt medyczny i rehabi-
litacyjny. Większość apa-
ratury jest już na miejscu. 
W najbliższym czasie bę-
dzie instalowana. Klinika 

kupiła też nowoczesny 
system pionizowania pa-
cjentów i przemieszczania 
ich po terenie placówki 
za pomocą szyn zamon-
towanych w suficie. Po-
mocny będzie sprzęt mul-
timedialny i sensoryczny. 
Całkowity koszt inwestycji 
wynosi ponad 50 mln zł. 
Klinika "Budzik" dla doro-
słych w Warszawie została 
zbudowana na wzór dzie-
cięcego "Budzika", który 
działa przy Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie.
Budowę Kliniki "Budzik" 
dla dorosłych w Warsza-
wie objęła honorowym 
patronatem małżonka pre-
zydenta RP Agata Kornhau-
ser-Duda. 

IP (PAP)

ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA 
kliniki "Budzik" dla dorosłych

ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA KLINIKI "BUDZIK" DLA DOROSŁYCH 
PRZY SZPITALU BRÓDNOWSKIM W WARSZAWIE 

– POINFORMOWAŁA SZEFOWA INICJUJĄCEJ 
JEJ POWSTANIE FUNDACJI "AKOGO?" AKTORKA EWA BŁASZCZYK. 
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77% badanych wy-
brało odpowiedź 
"zbyt łagodnie”. 

W opinii 5% respondentów, 
sądy i prokuratura traktują 
celebrytów "zbyt surowo”, 
a 18% oceniło, że "w sam 
raz". Dane szczegółowe 
wskazują, że o zbyt łagod-

nym traktowaniu celebry-
tów przekonanych jest 84% 
wyborców Prawa i Sprawie-
dliwości. Wśród sympaty-
ków Koalicji Obywatelskiej 
wskaźnik ten jest wyraźnie 
niższy i wynosi 59%.
Badanie zostało zrealizowa-
ne metodą CAWI (Compu-

ter Assisted Web Interview) 
od 2 do 5 grudnia br. na pa-
nelu internetowym, na ogól-
nopolskiej, reprezentatyw-
nej (pod względem: płci, 
wieku, wielkości miejsca 
zamieszkania) próbie Po-
laków. W badaniu wzięło 
udział 1071 osób. (PAP)

Sądy i prokuratura zbyt łagodnie 
TRAKTUJĄ CELEBRYTÓW

W sondażu zleconym pracowni Social Changes dla portalu 
wPolityce.pl zapytano respondentów, jak według nich polski 
wymiar sprawiedliwości, czyli sądy i prokuratura traktują wy-
stępki celebrytów. 

Jeśli na Ukrainie nie wydarzy się nic ważnego, co znów spowo-
dowałoby gwałtowny wzrost cen energii, to gwałtowny wzrost 
cen żywności mamy już za sobą - twierdzi wicepremier, mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 
Dodał także, że spodziewa się kilkupro-
centowych podwyżek, które "skonsumują" 
podwyżki cen energii. Jak wyjaśnił, zakła-
dy przetwórcze miały kontrakty na gaz 
do końca roku, teraz będą one odrobinę 
droższe. "Przypominam, że funkcjonuje 
ustawa, która ogranicza z góry ceny gazu 
i energii dla małych i średnich przedsię-
biorstw, co ustabilizuje trochę ceny żyw-
ności. Gdyby tego nie było, to faktycznie 
piekarnie czy inne zakłady przetwórcze 
albo bankrutowałyby, albo windowa-
ły ceny" - dodał Kowalczyk. Stwierdził, 
że ustawa ograniczająca wzrost cen ener-

gii jest "zbawienna" dla przetwórców 
i dzięki temu dla konsumentów, bo - jak 
dodał - na końcu konsument i tak płaci 
za wszystko.
Szef resortu rolnictwa przypomniał też 
o propozycjach Prawa i Sprawiedliwo-
ści dla rolnictwa, jakie zapowiedziano 
na Zgromadzeniu Polskiej Wsi w Przy-
susze. Wymienił m.in. zwiększenie limitów 
dopłat do paliwa dla producentów trzody 
chlewnej, ujednolicenie waloryzacji eme-
rytur rolniczych z KRUS wobec świadczeń 
z ZUS, obowiązkowe czipowanie psów 
oraz wyższe dopłaty dla pszczelarzy. (PAP)

Gwałtowny wzrost cen żywności 

MAMY ZA SOBĄ

Jak zaznacza CBOS, częściej o bezpieczeń-
stwo Polski obawiają się kobiety (79%) niż 
mężczyźni (70%), a także osoby starsze – 
83% w grupie 65 lat i więcej. Większe niż 

pozostali poczucie zagrożenia deklarują też 
emeryci (83%), pracownicy niewykwalifikowa-
ni i gospodynie domowe (po 79%).
Zgodnie z badaniem, od września nieznacznie 
wzrósł odsetek osób, według których należy 
kontynuować walkę i nie iść na żadne ustęp-
stwa wobec Rosji (z 60% we wrześniu do 64% 
w listopadzie). Zdaniem 24% badanych – po-
dobnie jak w poprzednich miesiącach – należy 
dążyć do zakończenia wojny i przywrócenia 
pokoju, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zre-
zygnować z części swojego terytorium lub czę-
ści swojej niezależności.
Według CBOS od czerwca systematycznie 
wzrasta wśród Polaków przekonanie o ko-
rzystnym dla Ukrainy zakończeniu wojny. 34% 
badanych twierdzi, że Rosja wycofa się z zaata-
kowanych terytoriów Ukrainy, 20% uważa, że 
Rosja wycofa się także z terytoriów, które zajęła 

w 2014 roku. 23% badanych uważa, że Ukraina 
będzie musiała zrezygnować z części swojego 
terytorium, 3% - że Rosja podporządkuje sobie 
całą Ukrainę. 21% wybrało opcję "trudno powie-
dzieć". Odsetek osób, które spodziewają się ko-
rzystniejszego wyniku wojny dla Ukrainy, czyli 
wycofania się Rosji także z terytorium Krymu 
zajętego w 2014 roku, jest większy w grupie 
mężczyzn (26%) niż w grupie kobiet (14%).
CBOS spytał też o sprawę pomocy dla uchodź-
ców z Ukrainy z terenów objętych konfliktem, 
m.in. o to, czy Polska powinna ich przyjmować. 
W listopadzie "zdecydowanie tak" odpowie-
działo 32% badanych, 51% - że "raczej tak", 9% 
- że "raczej nie", 8% - że "zdecydowanie nie". 5% 
nie miało zdania.
Badanie CBOS przeprowadzono w ramach 
procedury mixed-mode na reprezentatywnej 
imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Pol-
ski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zre-
alizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 
roku na próbie liczącej 1038 osób. 

WN (PAP)

75% Polaków uważa, że wojna w Ukrainie 
zagraża bezpieczeństwu Polski

75% Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, 23%. jest prze-
ciwnego zdania - wynika z sondażu CBOS. Według 64% badanych Ukraina powinna kon-
tynuować walkę i nie iść na ustępstwa wobec Rosji; 24% uważa, że należy dążyć do zakoń-
czenia wojny i przywrócenia pokoju.
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Lotnik, kosmonauta Mirosław Hermaszewski

O śmierci generała Her-
maszewskiego poin-
formował jego zięć, 
Ryszard Czarnecki. Po-

dał, że generał Mirosław Herma-
szewski zmarł w poniedziałek (12 
grudnia) po południu, w jednym 
z warszawskich szpitali. 
W 1976 roku Mirosław Herma-
szewski trafił do grupy kandyda-
tów na kosmonautów w ramach 
międzynarodowego progra-
mu Interkosmos, utworzonego 
przez ZSRR i rozpoczął szkole-
nie w Gwiezdnym Miasteczku 
pod Moskwą. Lot, który przy-
niósł mu sławę, rozpoczął się 27 
czerwca 1978 r. Wówczas z ko-
smodromu Bajkonur wystartował 
radziecki statek Sojuz 30, którego 
załogę stanowili Mirosław Herma-

szewski i dowódca, radziecki puł-
kownik Piotr Klimuk. Po dwóch 
dniach załoga statku Sojuz 30 
połączyła się ze stacją orbital-
ną Salut 6, gdzie przebywali już 
wcześniej kosmonauci Władimir 
Kowalenok i Aleksander Iwan-
czenkow. Polak uczestniczył 
w eksperymentach naukowych 
obejmujących różne aspekty za-
chowania się organizmu człowie-
ka w warunkach nieważkości. 
Prowadził obserwacje zórz po-
larnych oraz prace z zakresu te-
ledetekcji. W sumie podczas lotu 
kosmonauci 126 razy okrążyli Zie-
mię, a przy okazji ustanowili kilka 
rekordów Polski zatwierdzonych 
przez Międzynarodową Federa-
cję Lotniczą. Lądowanie nastąpiło 
5 lipca na stepach Kazachstanu.

Swój ostatni lot na samolocie bo-
jowym, Migu-29, Hermaszewski 
odbył 5 października 2005 roku, 
gdy ówczesny minister obrony 
narodowej Jerzy Szmajdziński 
dowiedział się, że jedyny polski 
kosmonauta nie wykonał do tej 
pory lotu pożegnalnego. Do nie-
dawna Hermaszewski był zapra-
szany na spotkania w całej Polsce, 
by opowiadać o swojej wyprawie 
i popularyzować kosmonautykę. 
W kwietniu 2011 roku znalazł się 
w gronie astronautów, nagrodzo-
nych medalem "Za zasługi w pod-
boju kosmosu" przez prezyden-
ta Rosji Dmitrija Miedwiediewa 
z okazji 50. rocznicy lotu Jurija 
Gagarina.
Mirosław Hermaszewski zmarł 
w wieku 81 lat. (PAP)

ZMARŁ MIROSŁAW HERMASZEWSKI
ZMARŁ MIROSŁAW HERMASZEWSKI - PIERWSZY I JEDYNY POLSKI ASTRONAUTA. 

URODZONY W 1941 R. NA WOŁYNIU, W CZERWCU 1978 ODBYŁ LOT W KOSMOS 
NA POKŁADZIE RADZIECKIEGO STATKU SOJUZ.
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Richmond było stolicą Konfede-
racji przez większą część woj-
ny secesyjnej. Monument Hilla 
uważano wręcz za ikonę tego 
miasta; generał zginął podczas 
walk z wojskami Unii pod Peters-
burgiem w 1865 roku. Od 2020 
roku, kiedy wybuchły protesty 
po zabiciu przez białego policjan-
ta w Minneapolis czarnoskórego 
George'a Floyda, z Richmond usu-
nięto ok. 15 innych pomników kon-
federackich. Posąg Hilla dotrwał 
do tej pory, ponieważ pochowane 
były w tym miejscu jego szczątki. 

Usunięcie monumentu wymagało 
zezwolenia związanego ze skom-
plikowanymi zabiegami prawny-
mi. Pomnik ma zostać przekazany 
Muzeum Historii Czarnoskórych 
i Centrum Kultury w Wirginii.
W opinii zwolenników usuwania 
pomników konfederackich przy-
pominają one o mrocznej prze-
szłości Ameryki. Argumentują, 
że konfederaci popierali niewol-
nictwo i byli zwolennikami zin-
stytucjonalizowanego rasizmu 
w USA.

AD (PAP)

W Richmond usunięto 
pomnik konfederackiego generała

Robotnicy w  Richmond, w  amerykańskim stanie Wirginia, zdemon-
towali posąg konfederackiego generała Ambrose'a P. Hilla. To ostatni 
z kilkunastu usuniętych pomników konfederackich w tym mieście.

W listopadzie w pięciu dzielnicach Nowego Jorku 
nastąpił 125% wzrost incydentów antysemickich 
w porównaniu z rokiem ubiegłym - poinformował 
portal Jerusalem Post, powołując się na dane no-
wojorskiej policji (NYPD). 
Portal wiąże wzrost incydentów 
antysemickich z wypowiedziami 
rapera i celebryty Kanye Westa, 
który opublikował szereg anty-
semickich komentarzy i ubiega 
się o niechlubny tytuł Antysemity 
Roku, przyznawany przez organi-
zację StopAntisemitism. Według 
danych NYPD w listopadzie od-
notowano 45 przestępstw z nie-
nawiści motywowanych antyse-
mityzmem w porównaniu z 20 
w listopadzie 2021 roku. 
"Wielu z was odczuwa strach i nie-
pokój, niezależnie od tego, gdzie 
mieszkacie. Powiem jasno: nie-
nawiść i antysemityzm nie będą 
tolerowane w Nowym Jorku" - po-

wiedział burmistrz tego miasta Eric 
Adams, cytowany przez Jerusalem 
Post.
Były demokratyczny przedstawi-
ciel władz stanu Nowy Jork Dov 
Hikind wezwał burmistrza Erica 
Adamsa do podjęcia działań. "An-
tysemityzm rozprzestrzenia się jak 
pożar", powiedział Hikind w wy-
wiadzie dla Jerusalem Post. "Żydzi 
są bici z powodu słów Kanye".
Portal Jerusalem Post zamieścił 
również grafikę, z której wynika, 
że nastąpił wzrost aktów agresji 
nie tylko wobec Żydów, lecz także 
wobec czarnoskórych; zmalała na-
tomiast liczba incydentów skiero-
wanych przeciwko Azjatom. (PAP)

WZROST INCYDENTÓW 
ANTYSEMICKICH 

W NOWYM JORKU

"Niezależnie od tego, 
czy wojna o Ukrainę budzi 
nadzieję, czy strach, Woło-

dymyr Zełenski zelektryzował świat 
w sposób, jakiego nie widzieliśmy 
od dziesięcioleci" – napisał redaktor 
"Time'a" Edward Felsenthal i dodał, 
że według niego tegoroczny wybór 
"nigdy nie był tak oczywisty".
"Za udowodnienie, że odwaga może 
być równie zaraźliwa jak strach, 
za inspirowanie ludzi i narodów 
do jednoczenia się w obronie wolno-
ści, za przypomnienie światu o kru-
chości demokracji i pokoju – Woło-
dymyr Zełenski i „duch Ukrainy” 
są osobowościami roku TIME 2022" 
— napisano w nowojorskim magazy-
nie.
Szef pisma podkreślił, że w tygo-

WOŁODYMYR ZEŁENSKI 
Człowiekiem Roku magazynu "Time"

PREZYDENT UKRAINY WOŁODYMYR ZEŁENSKI ZOSTAŁ WYBRANY CZŁOWIEKIEM ROKU 
PRZEZ MAGAZYN "TIME". DZIENNIKARZE AMERYKAŃSKIEGO TYGODNIKA ODDALI TAKŻE 

HOŁD "DUCHOWI UKRAINY".

FO
T

: P
D

R
EA

M
ST

IM
E"Zbrodnie wojenne i inne okrucień-

stwa nie mogą być bezkarne. Po-
stawimy prezydenta Putina i osoby 
za to odpowiedzialne przed wymia-
rem sprawiedliwości zgodnie z pra-
wem międzynarodowym" - napisa-
no we wspólnym oświadczeniu.
Przywódcy państw G7 stwierdzili 
również wspólnie, że Rosja będzie 
musiała zapłacić Ukrainie za od-
budowę infrastruktury krytycznej 
zniszczonej lub uszkodzonej przez 
jej brutalną wojnę. Szefowie państw 
G7 zadeklarowali także wszech-
stronne wsparcie dla Ukrainy tak 
długo, jak będzie to potrzebne i pod-
kreślili, że wojna musi się zakończyć, 
a Rosja musi wstrzymać ogień i wy-
cofać swoje wojska z całego teryto-
rium Ukrainy. W komunikacie po-
informowano też, że grupa będzie 
nadal wspierać Kijów "sprzętem 
wojskowym i obronnym", skoncen-

truje się jednak w najbliższym czasie 
na dostarczaniu Ukrainie systemów 
obrony powietrznej. (PAP)

G7 zapowiada pociągnięcie Putina 
do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę

Na zakończenie wirtualnego szczytu G7 z udziałem prezydenta Ukra-
iny Wołodymyra Zełenskiego przywódcy państw grupy ogłosili, że po-
ciągną rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do odpowiedzialności 
za inwazję na Ukrainę.

Wołodymyr Zełenski Człowie-
kiem Roku magazynu Time

dniach, które minęły od rozpoczęcia 
rosyjskiej agresji, decyzja Zełenskie-
go, by nie uciekać z Kijowa, ale zo-
stać i zgromadzić poparcie, była klu-
czowa dla przebiegu tej wojny.
"Z jego pierwszego 40-sekundowe-
go posta na Instagramie z 25 lutego, 
pokazującego, że jego gabinet i spo-
łeczeństwo obywatelskie są nienaru-
szone i na miejscu – w codziennych 
przemówieniach wygłaszanych 
zdalnie w instytucjach takich jak par-
lamenty, Bank Światowy i przy wrę-
czaniu nagród Grammy – prezydent 
Ukrainy był wszędzie" – uzasadniał 
wybór Felsenthal.
W zeszłym roku Człowiekiem Roku 
według magazynu "Time" był mi-
liarder Elon Musk, szef SpaceX 
i Tesli. (PAP)
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FILM

Nominacje do Złotych Globów ogłoszo-
no w mediach społecznościowych na-
grody. Tym razem liderem okazały się 
"Duchy Inisherin" Martina McDonagha, 

dostrzeżone w ośmiu kategoriach: najlepsza ko-
media lub musical, reżyser, scenariusz, muzyka 
(Carter Burwell), aktor w komedii lub musicalu 
(Colin Farrell), aktorka drugoplanowa (Kerry 
Condon) oraz aktor drugoplanowy (Brendan Gle-
eson i Barry Keoghan).
Maksymalnie sześć statuetek - dla najlepszej ko-
medii lub musicalu, aktorki w komedii lub mu-
sicalu (Michelle Yeoh), aktorki drugoplanowej 
(Jamie Lee Curtis), aktora drugoplanowego (Ke 
Huy Quan), za reżyserię i scenariusz - może tra-
fić do "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Kwana 
i Daniela Scheinerta.
Po pięć nominacji otrzymały "Babilon" Damiena 
Chazelle'a i "Fabelmanowie" Stevena Spielberga. 
Twórcy pierwszego filmu mogą zgarnąć Złote 
Globy dla najlepszej komedii lub musicalu, aktorki 
w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktora 
w komedii lub musicalu (Diego Calva), aktora dru-
goplanowego (Brad Pitt) i za muzykę (Justin Hurwi-
tz). Natomiast do ekipy "Fabelmanów" mogą trafić 
nagrody dla najlepszego filmu dramatycznego, 
aktorki w dramacie (Michelle Williams), reżysera, 
za scenariusz (autorstwa Spielberga i Tony'ego Ku-
shnera) oraz muzykę (John Williams).
Do Złotego Globu w kategorii najlepszy film nie-
anglojęzyczny nominowano: "Na Zachodzie bez 
zmian" Edwarda Bergera (Niemcy), "Argentynę, 
1985" Santiago Mitrego (Argentyna), "Blisko" Lu-
kasa Dhonta (Belgia, Francja, Holandia), "Podej-
rzaną" Park Chan-wooka (Korea Południowa) 
oraz "RRR" S.S. Rajamouli’ego (Indie). Tym samym 
z wyścigu po nagrodę odpadł "IO" Jerzego Sko-
limowskiego, obraz luźno nawiązujący do za-
liczanego do klasyki kina francuskiego "Na los 
szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 
r. Tytułowym bohaterem jest osiołek, który wy-
stępuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie 
Kasandra. Dziewczyna troskliwie się nim opieku-
je, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, 
kiedy po demonstracji przeciwników wykorzy-
stywania zwierząt do cyrku wkraczają komorni-
cy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia 
do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia 
właścicieli.
Złote Globy 2023 - pełna lista nominowanych

NAJLEPSZY DRAMAT
• "Avatar: Istota wody"
• "Elvis"
• "Fabelmanowie"
• "Tár"
• "Top Gun: Maverick"

NAJLEPSZY AKTOR 
W FILMIE DRAMATYCZNYM 

• Austin Butler - "Elvis"
• Brendan Fraser - "Wieloryb"
• Hugh Jackman - "Syn"
• Bill Nighy - "Living"
• Jeremy Pope - "The Inspection"

NAJLEPSZA AKTORKA 
W FILMIE DRAMATYCZNYM 

• Cate Blanchett - "Tár"
• Olivia Colman - "Imperium światła"
• Viola Davis - "Królowa wojownik"
• Ana de Armas - "Blondynka"
• Michelle Williams - "Fabelmanowie"

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL
• "Babilon"
• "Duchy Inisherin"
• "Wszystko wszędzie naraz"
• "Glass Onion: Film z serii "Na noże"
• "W trójkącie"

NAJLEPSZY AKTOR 
W KOMEDII LUB MUSICALU 

• Diego Calva - "Babilon"
• Daniel Craig - "Glass Onion: Film z serii 

"Na noże""
• Adam Driver - "Biały szum"
• Colin Farrell - "Duchy Inisherin"
• Ralph Fiennes - "Menu"

NAJLEPSZA AKTORKA 
W KOMEDII LUB MUSICALU

• Lesley Manville - "Paryż pani Harris"
• Margot Robbie - "Babilon"
• Anya Taylor-Joy - "Menu"
• Emma Thompson - "Powodzenia, Leo Grande"
• Michelle Yeoh - "Wszystko wszędzie naraz"

NAJLEPSZY AKTOR 
DRUGOPLANOWY W FILMIE 

• Brendan Gleeson - "Duchy Inisherin"
• Barry Keoghan - "Duchy Inisherin"
• Brad Pitt - "Babilon"
• Ke Huy Quan - "Wszystko wszędzie naraz"
• Eddie Redmayne - "Dobry opiekun"

NAJLEPSZA AKTORKA 
DRUGOPLANOWA W FILMIE 

• Angela Bassett - "Czarna Pantera: Wakanda 
w moim sercu"

• Kerry Condon - "Duchy Inisherin"
• Jamie Lee Curtis - "Wszystko wszędzie naraz"
• Dolly De Leon - "W trójkącie"
• Carey Mulligan - "Jednym głosem"

NAJLEPSZY REŻYSER
• James Cameron - "Avatar: Istota wody"
• Daniel Scheinert, Daniel Kwan -                            

"Wszystko wszędzie naraz"
• Baz Luhrmann - "Elvis""
• Martin McDonagh - "Duchy Inisherin"
• Steven Spielberg - "Fabelmanowie"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY 
• "Tár"
• "Wszystko wszędzie naraz"
• "Duchy Inisherin"
• "Women Talking"
• "Fabelmanowie"

NAJLEPSZA MUZYKA
• "Duchy Inisherin"
• "Guillermo del Toro: Pinokio"
• "Women Talking"
• "Babilon"
• "Fabelmanowie"

NAJLEPSZA PIOSENKA 
• Carolina - "Gdzie śpiewają raki"

• Ciao Papa - "Guillermo del Toro: Pinokio"
• Hold My Hand - "Top Gun: Maverick"
• Lift Me Up - "Czarna Pantera: Wakanda w moim 

sercu"
• Naatu Naatu - "RRR"

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
• "Na zachodzie bez zmian"
• "Argentyna, 1985"
• "Blisko"
• "Podejrzana"
• "RRR"

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY 
• "Guillermo del Toro: Pinokio"
• "Inu-Oh"
• "Marcel Muszelka w różowych bucikach"
• "Kot w butach: Ostatnie życzenie"
• "To nie wypanda"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY
• "Zadzwoń do Saula"
• "The Crown"
• "Ród Smoka"
• "Ozark"
• "Rozdzielenie"

NAJLEPSZY AKTOR 
W SERIALU DRAMATYCZNYM

• Jeff Bridges - "Stary człowiek"
• Kevin Costner - "Yellowstone"
• Diego Luna - "Andor"
• Bob Odenkirk - "Zadzwoń do Saula"
• Adam Scott - "Rozdzielenie"

NAJLEPSZA AKTORKA 
W SERIALU DRAMATYCZNYM 

• Emma D'Arcy - "Ród Smoka"
• Laura Linney - "Ozark"
• Imelda Staunton - "The Crown"
• Hilary Swank - "Alaska Daily"
• Zendaya - "Euforia"

NAJLEPSZY SERIAL 
MUSICAL/KOMEDIA

• "Misja: Podstawówka"
• "The Bear"
• "Hacks"
• "Zbrodnie po sąsiedzku"
• "Wednesday"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU 
KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

• Donald Glover - "Atlanta"
• Bill Hader - "Barry"
• Steve Martin - "Zbrodnie po sąsiedzku"
• Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"
• Jeremy Allen White - "The Bear" 

NAJLEPSZA AKTORKA 
W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

• Quinta Brunson - "Misja: Podstawówka"
• Kaley Cuoco - "Stewardesa"
• Selena Gomez - "Zbrodnie po sąsiedzku"
• Jenna Ortega - "Wednesday"
• Jean Smart - "Hacks"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY 
W SERIALU DRAMATYCZNYM, 

KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM
• John Lithgow - "Stary człowiek"
• Jonathan Pryce - "The Crown"
• John Turturro - "Rozdzielenie"
• Tyler James Williams - "Misja: Podstawówka"
• Henry Winkler - "Barry”

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA 
W SERIALU DRAMATYCZNYM, 

KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM
• Elizabeth Debicki - "The Crown"
• Hannah Einbinder - "Hacks"
• Julia Garner - "Ozark"
• Janelle James - "Misja: Podstawówka"
• Sheryl Lee Ralph - "Misja: Podstawówka"

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, 
SERIAL ANTOLOGIA 

LUB FILM TELEWIZYJNY
• "Czarny ptak"
• "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"
• "Zepsuta krew" 
• "Pam i Tommy"
• "Biały Lotos"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU 
LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII 

LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
• Taron Egerton - "Czarny ptak"
• Colin Firth - "Schody"
• Andrew Garfield - "Pod sztandarem nieba"
• Evan Peters - "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya 

Dahmera"
• Sebastian Stan - "Pam & Tommy"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU
 LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII 

LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
• Jessica Chastain - "George i Tammy"
• Julia Garner - "Kim jest Anna?"
• Lily James - "Pam i Tommy"
• Julia Roberts - "Gaslit"
• Amanda Seyfried - "Zepsuta krew"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY 
W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE 

TELEWIZYJNYM 
• F. Murray Abraham - "Biały Lotos"
• Domhnall Gleeson - "Pacjent"
• Paul Walter Hauser - "Czarny ptak"
• Richard Jenkins - "Dahmer - Potwór: Historia 

Jeffreya Dahmera"
• Seth Rogen - "Pam i Tommy”

NAJLEPSZA AKTORKA
 DRUGOPLANOWA W SERIALU 

LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM 
• Jennifer Coolidge - "Biały Lotos"
• Claire Danes - "Rozterki Fleishmana"
• Daisy Edgar-Jones - "Pod sztandarem nieba"
• Niecy Nash - "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya 

Dahmera"
• Aubrey Plaza - "Biały Lotos"

Złote Globy to jedne z najważniejszych wyróż-
nień w świecie filmu i telewizji. Statuetki przy-
znawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie 
Prasy Zagranicznej zostaną wręczone po raz 80. 
10 stycznia 2023 r. 
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"DUCHY INISHERIN" MARTINA MCDONAGHA - Z OŚMIOMA NOMINACJAMI - ZOSTAŁY FAWORYTEM 80. ZŁOTYCH GLOBÓW. 
SZEŚĆ SZANS NA STATUETKI OTRZYMAŁ "WSZYSTKO WSZĘDZIE NARAZ" DANIELA KWANA I DANIELA SCHEINERTA, 

A PO PIĘĆ - "BABILON" DAMIENA CHAZELLE'A I "FABELMANOWIE" STEVENA SPIELBERGA.

80. ZŁOTE GLOBY: 

"DUCHY INISHERIN" MARTINA MCDONAGHA  
z największą liczbą nominacji 
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AMERYKA

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

ustawę zobowiązującą wszystkie 
stany do uznawania małżeństw tej 
samej płci. Projekt poparło także kil-
kudziesięciu republikanów. 
W kolejce czekają ustawy budże-
towe, w tym National Defense Au-
thorization Act, regulujący wydat-
ki Pentagonu w nadchodzącym 
roku. W kolejce czekają nominacje 
sędziowskie, zmiany w prawie 
wyborczym czy kwestie dostępu 
do eksploatacji surowców energe-
tycznych na ziemiach publicznych. 
Do ostatniej chwili podejmowane 
będą próby przegłosowania ele-
mentów reformy imigracyjnej. 
Tu z kolei ponadpartyjne inicjatywy 
podejmowane są w Senacie. Kyr-
sten Sinema (demokratka z Arizo-
ny) i Thom Tillis (republikanin z Ka-
roliny Północnej) chcą uregulować 
status Dreamersów, czyli nieudo-
kumentowanych cudzoziemców 
wwiezionych do USA jako dzieci, 
w zamian za 25 miliardów dolarów 
przeznaczonych na poprawę bez-
pieczeństwa granic i wzmocnienie 

służb imigracyjnych oraz utrzyma-
nie w mocy przez kolejny rok kon-
trowersyjnego rozporządzenia Title 
42, pozwalającego na odsyłanie imi-
grantów do Meksyku. 
Nad inną inicjatywą pracują sena-
torzy Michael F. Bennet (demokrata 
z Kolorado) oraz Mike Crapo (re-
publikanin z Idaho), którzy chcą 
otworzyć ścieżkę do obywatelstwa 
dla niektórych pracowników rol-
nych. W obu przypadkach trzeba 
jednak uzyskać poparcie co naj-
mniej 10 republikanów (potrzebne 
są głosy 60 senatorów, aby unik-
nąć obstrukcji parlamentarnej), 
co samo w sobie wydaje się za-
daniem niezwykle trudnym, jeśli 
nie niemożliwym. Tym bardziej 
że ostatnią poważną ustawę do-
tyczącą legalizacji grup imigran-
tów bez statusu Kongres uchwalił 
w roku 1986. Ale podobno czas 
świąt to okres cudów, bo tylko 
w tych kategoriach będzie można 
traktować jakikolwiek kompromis 
w sprawach imigracyjnych. ◘

Lame duck sessions mają 
miejsce co dwa lata, po ko-
lejnych wyborach do Kon-
gresu. Budzą najwięcej 

emocji, gdy kontrolę nad Kapitolem 
lub Białym Domem przejmuje par-
tia, która do tej pory znajdowała się 
w opozycji. Terminu tego używa 
się także w odniesieniu do okresu 
między wyborami prezydenckimi 
a objęciem urzędu przez nowego, 
zwycięskiego kandydata. Najczę-
ściej słyszymy wówczas o seriach 
ułaskawień, podpisywanych często 
w ostatnich godzinach pełnienia 
urzędu. 
W przypadku Stanów Zjednoczo-
nych okresy, kiedy politycy decydo-
wali o przyszłości kraju nie mając 
już mandatu wyborców na kolejną 
kadencję, bywały dużo dłuższe. 
Przed ratyfikowaniem 20. popraw-
ki do Konstytucji USA w 1933 roku 
nowi prezydenci rozpoczynali 
swoje kadencje 4 marca, a więc peł-
ne cztery miesiące po wyborach, 
a zdarzało się, że nowy Kongres 
zbierał się dopiero rok po głosowa-
niu. Dziś lame duck session trwa 7-8 
tygodni w przypadku Kapitolu i 20 
dni dłużej w przypadku Białego 
Domu. Ale i tak w większości syste-
mów parlamentarnych na świecie 
okres między wyborami a obję-
ciem władzy przez nowe władze 
jest dużo krótszy.

CZAS SPRZĄTANIA
 I IMPEACHMENTU

Do historii przejdzie sesja Kongresu 
po wyborach w 1974 roku. Podczas 
serii posiedzeń, które rozpoczę-
ły się 18 listopada, a zakończyły 
20 grudnia tegoż roku, Kongres 
zdołał uchwalić 138 ustaw, w tym 
tak ważne i obowiązujące do dziś, 
jak Clean Water Act i Privacy Act. 
Ale za nie mniej ważne uważa się 
legislacje mające na celu „posprzą-
tanie” po aferze Watergate, która 
zmusiła do rezygnacji prezydenta 
Richarda Nixona. W czasie lame 
duck session zatwierdzono między 
innymi nominację Nelsona Roc-
kefellera na urząd wiceprezydenta 
przy Geraldzie Fordzie, który prze-
jął Biały Dom po dymisji Nixona. 
Inna „martwa” sesja, która przeszła 
do historii, miała miejsce w 1998 
roku, po nieoczekiwanych stratach 
poniesionych przez prawicę w „po-
łówkowych” wyborach. Republi-
kanie zwołali wówczas specjalne 
posiedzenie w Izbie Reprezentan-
tów, aby przegłosować zapisy do-
tyczące impeachmentu Billa Clin-
tona. Ówczesnego prezydenta 
oskarżono o składanie fałszywych 
zeznań oraz utrudnianie śledztwa 
w sprawie jego romansu ze stażyst-
ką Moniką Lewinsky. Izba niższa ze-
brała się 17 grudnia 1998 roku, aby 
po dwóch dniach oficjalnie przed-
stawić Clintonowi dwa zarzuty: 
krzywoprzysięstwa oraz obstrukcji 

LAME DUCK SESSION – TERMIN NIEPRZETŁUMACZALNY NA JĘZYK POLSKI – TO JEDEN Z WYRÓŻNIKÓW AMERYKAŃSKIEJ DEMOKRACJI. WALCZĄCY 
Z UPŁYWAJĄCYM CZASEM KONGRES PRÓBUJE W CIĄGU KILKU TYGODNI ZAŁATWIĆ TO, CZEGO NIE MOŻNA BYŁO ZROBIĆ PRZEZ KILKA LAT. GŁOSY 

ZOSTAŁY, WIĘC MOŻNA NIE OGLĄDAĆ SIĘ NA WYBORCÓW I SZUKAĆ PONADPARTYJNYCH KOMPROMISÓW. NIE BEZ POWODU TO TAKŻE OKRES 
ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI LEGISLACYJNEJ. NIE INACZEJ JEST I W TYM ROKU. 

LAME DUSK SESSION,  
czyli wyścig z czasem 

Tomasz Deptuła
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Po przejęciu przewodnictwa nad Izbą Reprezentantów przez 
republikanina Kevina McCarthy’ego szanse na negocjowanie 
kompromisowych projektów między demokratami a republikanami 
gwałtownie się zmniejszą

Demokraci mają w tym roku ostatnią szansę 
na przeforsowanie swoich ustaw przed oddaniem 
kontroli nad Izbą Reprezentantów.

wymiaru sprawiedliwości. Nowy 
Kongres, który rozpoczął kadencję 
w styczniu 1999 roku, został posta-
wiony przed faktem dokonanym. 
Proces, który odbył się przed Sena-
tem (pierwsze takie postępowanie 
od 130 lat), zakończył się uniewin-
nieniem Clintona. 
Także w ostatnich latach lame 
duck session okazywała się bar-
dzo pracowita dla odchodzącego 
Kongresu. Do tego stopnia, że Kon-
gres poprzedniej kadencji (który 
zakończył urzędowanie w grudniu 
2020 r.) przegłosował już po wybo-
rach 44 proc. wszystkich legislacji, 
przyjętych w całym 2-letnim czasie 
pracy. 

Ciekawy przebieg miała też lame 
duck session w 2010 roku. Demo-
kraci stracili wówczas większość 
w Izbie Reprezentantów i uchwalili 
szereg ustaw, zanim oddali władzę. 
Unieważnili obowiązującą w woj-
sku zasadę „Don’t Ask, Don’t Tell” 
(Nie pytaj, nie mów), dotyczącą 
obecności osób o orientacji homo-
seksualnej w wojsku, przegłosowali 
traktat z Rosją o redukcji broni nu-
klearnej, przedłużyli obowiązywa-
nie ulg podatkowych i przyznali 
fundusze dla członków służb ratun-
kowych, którzy udzielali pomocy 
po zamachach z 11 września. 

ZDĄŻYĆ 
PRZED KOŃCEM MANDATU

W tym roku podczas lame duck 
session takich emocji z pewnością 
nie będzie, ale ostatnie tygodnie 
roku wciąż stanowią szansę na za-
łatwienie kilku pilnych spraw, któ-
rymi nie będzie można się zająć 

przez następne dwa lata. Realia 
są takie, że po przejęciu przewod-
nictwa nad Izbą Reprezentantów 
przez Kevina McCarthy’ego szan-
se na negocjowanie kompromiso-
wych projektów gwałtownie się 
zmniejszą. Paradoksalnie do poda-
wania ręki ponad linią podziałów 
zniechęcać będzie dodatkowo 
stosunkowo niewielka przewaga 
republikanów w nowym Kongre-
sie. Jak zauważa „The Economist”, 
uczyni to umiarkowane skrzydło 
tego ugrupowania zakładnikiem 
grupy najradykalniej nastawionych 
polityków republikańskich. McCar-
thy, przyszły szef republikańskiej 
większości w izbie niższej, już zako-

munikował za pośrednictwem Fox 
News, że „każdy republikanin, któ-
ry będzie próbował współpraco-
wać z demokratami, jest w grubym 
błędzie”. 
W tym roku demokraci mają więc 
ostatnią szansę na przeforsowanie 
swoich ustaw przed oddaniem kon-
troli nad izbą niższą. Na liście prio-
rytetów wymienić można co naj-
mniej kilkanaście projektów. Nie 
będzie to jednak proste, bo uchwa-
lenie nowego prawa wymaga tak-
że zgody Senatu, w którym demo-
kraci mają co prawda minimalną 
większość, ale jednocześnie repu-
blikanie dysponują możliwością za-
stosowania obstrukcji parlamentar-
nej i zablokowania debaty. Do tego, 
jeśli obie izby uchwalą swoje pro-
jekty, to trzeba je ze sobą uzgodnić. 
A do tego kalendarz posiedzeń jest 
i tak szczelnie wypełniony. 
Demokratom już udało się prze-
głosować w Izbie Reprezentantów 
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ROZMOWA NOWEGO DZIENNIKA

Panie ministrze, pańska wizy-
ta w Nowym Jorku związana 
jest z jakimś roboczym spotka-
niem w Stanach Zjednoczonych 
czy też może ma jakiś inny cha-
rakter?
Wizyta ma mieszany charakter, 
bo przy okazji swoich wyjazdów 
zawsze staram się dodatkowo 
spotkać z przedstawicielami pol-
skiego biznesu czy mediów. Acz-
kolwiek, tak jak wiemy nasza ak-
tywność na poziomie rządowym 
skupia się głównie wokół spraw 
energetycznych i wojskowych. 
Natomiast większość ostatnich 
rozmów na najwyższym szczeblu 
ze stroną amerykańską odbywa-
ła się akurat w Polsce. W związku 
z tym, że w ostatnim czasie był 
to bardzo trudny okres związa-
ny z sytuacją na terenie Ukra-
iny, więc prezydent Joe Biden 
i wiceprezydent Kamala Harris 
gościli w Polsce. Tak więc było 
dużo okazji do wspólnych roz-
mów. Obecnie w Ameryce jest 
większa aktywność naszych po-
lityków na poziomie ministrów, 
co związane jest z budową elek-
trowni atomowej oraz kontrakta-
mi zbrojeniowymi. Ostatnio też 
mieliśmy bardzo napiętą sytuację 
w związku z uderzeniem rakiety 
na wschodnim terenie Polski. 
To było coś, przez co - jak myślę 
- wiele osób wstrzymało oddech, 
i to nie tylko w Polsce, ale i w Sta-
nach Zjednoczonych. Wówczas 
byliśmy na gorącej linii również 
z prezydentem Stanów Zjedno-
czonych oraz z innymi naszymi 
sojusznikami. 

Przewodów, to jest temat, któ-
ry cały czas dominuje i to nie 
tylko w Polsce, ale również 
w mediach światowych, tym 
bardziej, że jest w tej kwestii 
wiele niewiadomych. Wówczas 
jedni mówili, że był to incydent, 
inni, że wypadek, a nawet atak. 
Myślę, że obecnie można już 
w miarę precyzyjnie określić 
z czym mieliśmy wtedy do czy-
nienia.
Oczywiście śledczy prowadzą 
w tej sprawie badania, ale nie 
wszystko można w stu procen-
tach wyjaśniać w kilka dni. Jed-
nak wszystkie dotychczasowe 
ustalenia wskazują na to, że był 
to wypadek - niestety jedna 
z ukraińskich rakiet przeciwlot-
niczych zbłądziła na terytorium 
Polski. Gdyby nie atak rakietowy 
Rosji, to nigdy do takiego zdarze-
nia by nie doszło. Więc tutaj, żeby 
była jasność, pełną odpowiedzial-
ność moralną i polityczną ponosi 
strona rosyjska, bo to ona prowa-
dzi regularną wojnę na terenie 
Ukrainy. To, że przez przypadek 
rakieta ukraińska, związana z jej 
obroną, trafiła w Polskę to oczy-
wiście zła informacja, ale jednak 
winowajcą tego jest strona rosyj-
ska. Niestety w ostatnich dniach 
Rosja ponownie przeprowadziła 
atak rakietowy o podobnej skali. 
W graniczącej Mołdawii odna-
leziono szczątki jednej z rakiet. 
Tam też jest badana sprawa. 

To pokazuje ryzyka jakie niesie 
wojna.

Czy w związku z tym będą wy-
ciągnięte jakie konsekwencje? 
Ktoś poniesie karę? W końcu 
zginęły dwie przypadkowe 
osoby, a z tego co wiem policja 
w trakcie śledztwa zakwalifi-
kowała to zdarzenie jako nie-
umyślne spowodowanie śmier-
ci.
W ramach prawa polskiego trze-
ba przypisać kwalifikację tego 
czynu, ale od tego jest prokurator, 
więc nie chciałbym go wyręczać, 
bo to on będzie samodzielnie ro-
bił. Zebrany materiał dowodowy 
wskazuje na sytuację, w której 
mamy do czynienia z niezbędny-
mi działaniami obronnymi. Ukra-
ina broniąc się przed rosyjską 
agresją w postaci ataku rakieto-
wego, przeprowadziła działania, 
których skutkiem ubocznym 
było zabłądzenie rakiety na teren 
Polski. Pamiętajmy o tym, że bez 
wątpienia winą moralną obcią-
żeni są Rosjanie. Nikt by się nie 
bronił i nie wystrzeliwał rakiet, 
które by trafiły na terytorium 
Polski, gdyby nie było takiego ata-
ku ze strony rosyjskiej. Tak więc 
kwalifikacja prawna jest tutaj 
bardzo specyficzna w tym sensie, 
że jest to bardzo nietypowa sytu-
acja, ale to już oceni prokurator. 
Natomiast w sensie politycznym 
sytuacja jest klarowna, aczkol-
wiek Rosjanie oczywiście nie 
widzą w tym żadnej swojej winy, 
a przecież wiemy, co oni teraz 
robią na terenie Ukrainy. To jest 
regularny, zmasowany atak ra-
kietami w obiekty cywilne. W tej 
chwili rosyjska strategia na tym 
się skupia i widzimy co chcą 
zniszczyć. Już niszczą elektrow-
nie, wodociągi oraz inne ele-
menty infrastruktury krytycznej, 
co tak naprawdę ma doprowa-
dzić do gigantycznego kryzysu 
humanitarnego na terenie Ukra-
iny. A później - gdy on się już po-
jawi - niewykluczone, że najpraw-
dopodobniej znowu będą chcieli 
zaatakować. Wiadomo, że dużo 
łatwiej jest atakować kraj, który 
jest słabszy humanitarnie, w któ-
rym morale zostały zmniejszone 
i to jest ta długofalowa taktyka 
Rosji, która jest możliwa do zreali-
zowania, ponieważ to nie jest kraj 
demokratyczny. Oni mogą sobie 
poczekać czasami nawet miesią-
cami, na kolejne ruchy w krajach 
Europy Zachodniej, gdzie ta dy-
namika jest nieco inna.

A czy czasem dla Rosji to nie 
był jakiś znak, że obrona Pol-
ski, a nawet terytorium NATO, 
nie jest zbyt mocna i szczelna, 
oraz że właściwie łatwo można 
go zaatakować?
Nie istnieje żadne państwo 
na świecie, w którym system 
obronny byłby w stanie zabez-
pieczyć cały obszar kraju. Na-
wet Izrael z bardzo rozbudo-
waną ochroną nie jest w stanie 
tego zrobić. Wiemy, że obrona 
przeciwrakietowa w Polsce wy-

maga uzupełnienia i takie dzia-
łania podejmujemy. Obronę prze-
ciwrakietową buduje się w taki 
sposób, aby chronić obiekty 
infrastruktury krytycznej albo 
duże aglomeracje i być jak naj-
bardziej efektywnym w zakre-
sie bezpieczeństwa, nie mówiąc 
o tym, że mieliśmy do czynienia 
z sytuacją, w której rakieta spa-
dła kilka kilometrów od granicy, 
gdzie obrona przeciwrakietowa 
zawsze jest mniejsza. Już teraz 
w Polsce stacjonują Patrioty, które 
chronią część kraju. To jest sys-
tem, który rozbudowujemy. Poza 
tym nasi sojusznicy nas wspie-
rają w tym zakresie. W dłuższej 
perspektywie mamy już podpisa-
ne kontrakty dla systemu uzbro-
jenia, które właśnie mają pełnić 
taką funkcję. Ryzyko ataków ra-
kietowych ze strony Rosji w przy-
szłości jest obiektywnie wysokie 
i dlatego właśnie zdecydowali-
śmy się, aby wiele środków finan-
sowych skierować na te systemy.

Po tym incydencie w Przewodo-
wie pojawiło się wiele różnych 
medialnych spekulacji i nie 
do końca sprawdzonych infor-
macji, ponieważ bardzo długo 
nie było oficjalnego rządowe-
go komunikatu w tej sprawie. 
Co było tego powodem?
Powodem była przede wszyst-
kim chęć przekazania rzetelne-
go i sprawdzonego komunikatu. 
Faktycznie pojawiły się emocje 
oraz zarzuty, że nie informowali-
śmy od razu co się dzieje, ale my 
od razu też nie wiedzieliśmy, 
co tam się na pewno stało. Jeże-
li na terytorium Polski spada ra-
kieta, w posiadaniu której są za-
równo Rosjanie, jak i Ukraińcy 
- ponieważ był to model rakiety 
produkcji poradzieckej - ale nie 
wiemy jeszcze skąd została wy-
strzelona, w jakim celu, itd., to jed-
noznacznie mówienie, że to byli 
Rosjanie lub Ukraińcy jest po pro-

stu nieodpowiedzialne. Zresztą 
wystarczy spojrzeć na to jak za-
kończyła się kariera dziennika-
rza, który w jednej z agencji po-
dał informację o tym, że to była 
rosyjska rakieta. Został po prostu 
zwolniony za nierzetelne infor-
macje, bo w pośpiechu powołał 
się na rzekome wysokie źródła 
natowskiej czy też amerykańskiej 
administracji. Tak się właśnie 
kończy podawanie niesprawdzo-
nych informacji. My tego nie mo-
żemy robić i informujemy tylko 
o tym co wiemy. Niech sobie pan 
wyobrazi, co by się stało gdyby-
śmy podali, że to był rosyjski atak. 
Taka wiadomość automatycznie 
uruchamia wszystkie procedury 
związane z Paktem Północno-
atlantyckim. Zbyt "gorące głowy" 
w takich sytuacjach mogą dopro-
wadzać do kryzysu o charakte-
rze międzynarodowym. Tego nie 
wolno robić i trzeba się zachować 
odpowiedzialnie. Ja rozumiem 
też media, które chcą, żeby jak 
najszybciej takie informacje były 
podane dalej. Niestety w niektó-
rych okolicznościach po prostu 
nie jest to możliwe i dla zapew-
nienia spokoju sytuacji o charak-
terze międzynarodowym należy 
w takich przypadkach podawać 
tylko sprawdzone lub bardzo 
mocno uprawdopodobnione in-
formacje. 

Czy teraz, po tych wszystkich 
wyjaśnieniach, śledztwie i ana-
lizie danych można powiedzieć, 
że Polska jest bezpieczna?
Można powiedzieć, że na ten mo-
ment - bo śledczy każdego dnia 
zbierają dane - na pewno nie 
mamy żadnego dowodu na to, 
by to był jakikolwiek zamierzo-
ny rosyjski atak na terytorium 
Polski. Dotychczasowe materiały 
wskazują, że to była obrona ukra-
ińska. W związku z tym, w tym 
sensie Polska może czuć się bez-
pieczna, że nie była celem bez-

pośredniego ataku Rosji. Na ten 
moment nie mamy też żadnych 
źródeł wywiadowczych, żeby ta-
kiemu bezpośredniemu atakowi 
miała być poddana. Natomiast 
czy w perspektywie kilku lat nie 
może dojść do agresji Rosji na te-
rytorium Paktu Północnoatlantyc-
kiego, to ja takiej tezy nie posta-
wię. Wręcz przeciwnie, postawię 
tezę, że takie ryzyko istnieje.

Wspomniał Pan wcześniej 
o Patriotach oraz o wsparciu 
ze strony sojuszników? Jednak 
w kwestii tych rakiet, które za-
oferowali nam Niemcy nie było 
klarownej odpowiedzi ze stro-
ny naszego rządu. Początko-
wo Polska chciała te Patrioty, 
a później się wycofała z tego po-
mysłu. Co było powodem takiej 
decyzji?
Tu naprawdę chodzi o efektyw-
ność systemu Patriot. Doskona-
le wiemy, że byłby on bardziej 
efektywny, gdyby był usadowio-
ny na terytorium Ukrainy, na jej 
zachodniej stronie, a na wschód 
od naszych granic. W związku 
z tym efektywnie mógłby bronić 
zarówno Polski, jak i częściowo 
Ukrainy. Wówczas rakieta wy-
mierzona w nasz kraj mogłaby 
być przechwycona wcześniej 
niż nad terytorium Polski. W tym 
sensie to oczywiście byłoby bar-
dziej efektywne, tak więc stąd 
pewnie to niezrozumienie na-
szych najbardziej daleko idą-
cych oczekiwań. Pomimo braku 
elastyczności strony niemieckiej 
kontynuujemy rozmowy i usta-
lenia, które obecnie dotyczą 
umieszczenia wyrzutni w Polsce.

A jakie są nowe propozycje?
W związku z odmową Niemiec 
w zakresie ulokowania rakiet 
na zachodzie Ukrainy (w pobliżu 
wschodniej granicy Polski) teraz 
prowadzimy rozmowy na temat 
włączenia pewnej liczby rakiet 
Patriot w polski system. O szcze-
gółach będziemy informować jak 
będą w pełni ustalone.

Bezpieczeństwo militarne kra-
ju to jest podstawowa sprawa, 
ale równie ważne jest bezpie-
czeństwo energetyczne. Obec-
nie w związku z wojną w Ukra-
inie oraz sankcjami nałożonymi 
na Rosję oraz polityką Putina 
gwałtownie wzrosły ceny ener-
gii, co niesamowicie dotyka 
nie tylko przemysł, ale rów-
nież zwykłych obywateli. Jakie 
są pomysły rządu na rozwiąza-
nie tych problemów?
Faktycznie jest tak jak pan mówi 
- szantaż gazowy Putina doprowa-
dził do tego, że na całym świecie 
doszło do absurdalnego i dale-
ko idącego zamieszania na ryn-
kach energii. Ceny poszybowały 
w górę zarówno, jeżeli chodzi 
o ropę, jak i gaz. Natomiast proble-
my są dwojakie. Jeden to jest szan-
taż gazowy Putina, który sprytnie 
wykorzystuje tę sytuację do tego, 
aby ofiarami tej wojny byli nie tyl-
ko Ukraińcy, w sensie militarnym, 

To był trudny rok wyzwań
"TRZEBA BĘDZIE WYSOKO TRZYMAĆ GARDĘ I PRZED KOLEJNYMI RÓŻNYMI CIOSAMI GOSPODARCZYMI I GEOPOLITYCZNYMI SIĘ BRONIĆ" - 

PODKREŚLA SEKRETARZ STANU I ZARAZEM RZECZNIK PRASOWY RZĄDU PIOTR MÜLLER, MÓWIĄC O NADCHODZĄCYM 2023 ROKU.
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Piotr Müller jest rzecznikiem prasowym rządu od 2019 roku
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ROZMOWA NOWEGO DZIENNIKA

Rzecznik rządu Piotr Müller jest zwolennikiem zarówno energii odnawialnej, jak i pozyskiwanej z elektrowni 
atomowych

ale żeby cały świat był też ofiarą 
gospodarczą tego konfliktu. Dru-
ga sprawa to niestety bankructwo 
założeń polityki energetycznej 
całej Unii Europejskiej. To znaczy, 
że strategia, którą przez wiele lat 
skrupulatnie i konsekwentnie 
forsowały Niemcy, czyli uzależ-
nianie się Europy od gazu rosyj-
skiego, doprowadziło do takiego 
kryzysu, jaki mamy w tej chwili. 
Gdyby nie te decyzje, gdyby nie 
budowa Nord Stream 1, gdyby 
nie budowa Nord Stream 2, który 
na szczęście nie został urucho-
miony, gdyby też nie absurdalna 
decyzja Niemców o wycofaniu się 
z energii atomowej, to byśmy byli 
w zupełnie innej sytuacji. Mówię 
o tym, ponieważ te ryzyka ceno-
we pojawiają się nie ze względu 
na politykę energetyczną naszego 
kraju, tylko ze względu na działa-
nia Rosji i błędną politykę Unii Eu-
ropejskiej co do tego państwa. My 
akurat pod tym kątem, patrząc 
na rynek energii, jesteśmy dosyć 
niezależni, ponieważ mamy dużą 
część energii z węgla. Problemem 
dla nas nie jest kwestia ilości wę-
gla, jeżeli chodzi o masową pro-
dukcję energii tylko system ETS, 
czyli podatek od emisji dwutlen-
ku węgla, który jest nakładany 
m.in. na produkcję energii z wę-
gla i kosztuje nas bardzo dużo. 
Natomiast my podjęliśmy bardzo 
ważną decyzję w 2016 roku do-
tyczącą budowy gazociągu Baltic 
Pipe. Gdyby nie ta decyzja, to dzi-
siaj w Polsce faktycznie byśmy nie 
mówili o wysokich cenach gazu, 
tylko najprawdopodobniej o tym, 
że tego gazu nie ma. Tak więc bu-
dowa gazociągu Baltic Pipe łączą-
cego nas z Norwegią uniezależnia 
nas w sensie fizycznym od rosyj-
skiego systemu gazowego. 

Czy w związku z tym jest jakiś 
dalszy plan zwiększenia dy-
wersyfikacji źródeł ropy, gazu 
i energii?
Z samego gazociągu Baltic Pipe 
może być wygenerowana ponad 
połowa zapotrzebowania Polski. 
Mamy też własne wydobycie 
oraz terminal LNG, czyli gazu 
skroplonego, który do nas prze-
pływa również z Ameryki. Tak 
więc pod kątem gazowym jeste-
śmy bezpieczni. Natomiast trzeba 
szukać innych źródeł produkcji 
energii elektrycznej i do tego po-
trzebny jest m.in. atom. Stąd de-
cyzja o budowie pierwszej elek-
trowni atomowej we współpracy 
z Amerykanami. Zresztą ten pro-
jekt będzie budowany w moim 
okręgu wyborczym, z czego się 
bardzo cieszę, ponieważ pocho-
dzę z Pomorza. Wiem, ile dla spo-
łeczności lokalnej będzie pożytku 
z tego finansowego rozwoju go-
spodarczego, a dla Polski przede 
wszystkim kolejny element unie-
zależnienia się od dostaw energii. 
Ważne są też odnawialne źródła 
energii, których osobiście jestem 
wielkim zwolennikiem, ale rów-
nie ważne są stabilne źródła 
energii, bo jeżeli przestaje chwilo-
wo wiać wiatr czy świecić słońce, 
to wtedy uruchamia się energię 
stabilną, czyli np. energię produ-
kowaną z węgla, gazu lub atomu. 
Na zasadzie "switch on", "switch 
off" załącza się ją lub wyłącza 
wtedy, kiedy jest potrzebna. 

W ostatnim czasie widać, 
że rząd kładzie duży nacisk 
na to, żeby jak najszybciej uru-

chomić budowę elektrowni ato-
mowej, co przejawia się m.in. 
w nowelizacjach ustaw doty-
czących procedur z tym zwią-
zanych.
Praktycznie kończymy w tej 
chwili legislację dotyczącą pew-
nych uproszczeń w zakresie 
procedur środowiskowych, inwe-
stycyjnych, ale również przygoto-
wania terenu, na którym będzie 

stała elektrownia atomowa, czyli 
dojazdu drogowego i kolejowe-
go. To wszystko po naszej stronie 
właściwie już jest w bardzo wy-
sokiej fazie zaawansowania, jeżeli 
chodzi o zabezpieczenie finanso-
wania i zabezpieczenie projekto-
wo-regulacyjne. W tym zakresie, 
jeszcze w tym roku, większość 
rzeczy zostanie przyjęta. W tej 
chwili trwają już dalsze negocja-
cje biznesowe z firmą Westing-
house i całym zapleczem, które 
też to buduje i przygotowuje pro-
gram finansowania tego projektu. 
Determinacja z naszej strony jest 
bardzo wysoka, nie tylko z po-
wodów ekonomicznych, ale rów-
nież z powodów bezpieczeństwa, 
bo zawsze w tego typu projektach 
są dwie rzeczy. Jedna to efektyw-
ność ekonomiczna, która jest bar-
dzo ważna i jest wystarczająca 
w tym projekcie. Równie ważne 
jest tu bezpieczeństwo dostaw 
energii i uniezależnienie się oraz 
dywersyfikacja. 

Kiedy można się spodziewać 
oddania tej elektrowni do użyt-
ku?
Liczymy, że w ciągu 10-12 lat je-
steśmy w stanie zakończyć ten 
projekt i na początku czwartej 
dekady XXI wieku, czyli po 2030 
roku zostanie uruchomiona 
pierwsza elektrownia atomowa 
w Polsce. 

Mówimy tu o jednej elektrow-
ni atomowej czy też o kilku 
mniejszych. Pytam o to, ponie-
waż kiedyś minister Rozwoju 
i Technologii, Waldemar Buda, 
wspominał o małych elektrow-
niach, takich, jakich wiele jest 
w Stanach Zjednoczonych, oraz 
które są bardziej ekonomiczne 
dla poszczególnych regionów, 
niż dostarczanie do nich energii 
z odległego źródła. Czy to jest 

dalej w planach rządu, czy ra-
czej skupiacie się na tej jednej 
dużej elektrowni atomowej 
na Pomorzu?
My jako rząd, jako spółka Skarbu 
Państwa mamy w tej chwili jeden 
duży projekt elektrowni atomo-
wej, i to jest ta elektrownia, która 
jest budowana z Amerykanami 
i firmą Westinghouse. Natomiast 
już w tej chwili jest podpisany list 

intencyjny pomiędzy polską pry-
watną firmą ZE PAK a Koreań-
czykami w sprawie budowy dru-
giej elektrowni atomowej. W ten 
projekt również włączona jest 
jedna ze spółek Skarbu Państwa, 
więc jest także wsparcie ze stro-
ny biznesu państwowego i rzą-
du, a poza tym jesteśmy otwarci 
na kolejne inwestycje atomowe 
w Polsce, być może w większo-
ści prywatne. Nam chodzi o to, 
żeby tworzyć do tego warunki 
finansowe, ekonomiczne i regu-
lacyjne. W tym celu jest wzmac-
niana Polska Agencja Atomistyki, 
żeby miała większe możliwości 
w tym zakresie. Jednak mimo 
wszystko, w Polsce w tej chwili 
nie mamy komercyjnego reakto-
ra i z punktu widzenia funkcjo-
nowania państwa oraz instytucji 
państwowych jest to nowa rzecz, 
na którą się przygotowywaliśmy. 
W tej chwili jesteśmy do niego 
gotowi. Jesteśmy również otwar-
ci na innego rodzaju elektrow-
nie atomowe, aczkolwiek część 
z nich to będą inicjatywy firm 
prywatnych lub wspieranych 
przez spółki Skarbu Państwa. 
Tego typu inwestycję szykuje 
m.in. Orlen.

W przyszłym roku odbędą się 
kolejne wybory i w tym kontek-
ście coraz częściej pojawia się 
temat dotyczący ordynacji wy-
borczej. O koniecznych zmia-
nach wspominał m.in. prezes 
Jarosław Kaczyński. W jakim 
kierunku mają one pójść?
Ordynacja wyborcza nie będzie 
zmieniona w zakresie struktury 
okręgów wyborczych czy też po-
działu mandatów, bo to budziło 
najwięcej wątpliwości i emocji. 
Jedynie, co chcemy wesprzeć 
to w szerszym zakresie transpa-
rentny proces wyborczy tzn., 
żeby nie było żadnej wątpliwości, 

że głosy są źle policzone. O szcze-
gółach nie jestem w stanie 
za dużo powiedzieć, ponieważ 
w tej chwili jest przygotowywany 
projekt, ale chodzi m.in. o to, żeby 
każdą kartę wyborczą w rzeczy-
wisty sposób mogli kontrolować 
mężowie zaufania oraz żeby tam, 
gdzie jest to technicznie możliwe, 
zawsze był mąż zaufania, itd. Cho-
dzi nam o wprowadzenie więcej 

procedur i zachęt, które pozwa-
lają transparentnie liczyć głosy. 
Widzimy także, ile emocji budzi 
liczenie głosów w Stanach Zjed-
noczonych i to jest najbardziej 
kontrowersyjna kwestia w tak 
solidnej demokracji. Tak więc 
trzeba wprowadzać jak najwię-
cej możliwości transparentności, 
żeby nikt nie miał wątpliwości, 
że ktoś policzył coś źle. Należy 
też pamiętać o tym, że wbrew 
temu, co się mówi, najwięcej 
wpływu na proces wyborczy jest 
"na dole" - w lokalu wyborczym. 
Ja pamiętam sam ze swoich 
drugich wyborów w 2015 roku, 
że w moim lokalu wyborczym, 
w którym głosowałem okazało 
się, że protokół z policzonych 
głosów wskazywał, że mam zero 
głosów, bo ktoś pomylił rubrykę 
i wpisał kandydatowi wyżej 80 
głosów, a ja miałem zero. W lo-
kalu, w którym sam głosowałem, 
moja rodzina i znajomi z osie-
dla. Dopiero później się okazało, 
że ktoś to wyłapał w dalszym pro-
cesie. Tak więc widać, że zdarza-
ją się błędy. W przyszłości pew-
nie musimy się także zastanowić 
czy nasza ordynacja wyborcza 
jest optymalna. Ja też mam wąt-
pliwości co do tego, czy ten sys-
tem jest w pełni dobry czy też nie. 
Mamy też chociażby propozycje 
zmian zgłaszanych przez środo-
wisko Pawła Kukiza np. ordynacji 
mieszanej. Problem jest jednak 
taki, że nasza Konstytucja definiu-
je w jakimś sensie część procesu 
wyborczego, ponieważ mówi 
o tym, że wybory do Sejmu mają 
charakter proporcjonalny. Oczy-
wiście zasadę proporcjonalności 
można rozumieć w różny sposób, 
ale jednak musi w jakiś sposób 
być oddana w ordynacji wybor-
czej. Gdy powstawała Konstytu-
cja to ustrojodawca świadomie 
wpisał do niej zasadę proporcjo-

nalności i w tym samym wymu-
sił przynajmniej część ordynacji 
wyborczej w ustawie.

Czy te zmiany proponowa-
ne przez rząd będą dotyczyły 
wszystkich: wyborów, samo-
rządowych, parlamentarnych 
i europejskich?
Jeżeli chodzi o zasady transpa-
rentności to trzeba to robić 
wszędzie. Nie ulega wątpliwo-
ści, że w każdym procesie jest 
to ważne, ale zwłaszcza w wy-
borach samorządowych, bo tam 
czasami pięć głosów może zde-
cydować, o tym czy ktoś jest 
radnym, czy też nie, a czasami 
czy jest wójtem czy prezydentem. 
Tak więc myślę, że to nie będzie 
budziło kontrowersji. Aczkol-
wiek opozycja - i ze smutkiem 
to stwierdzam - oczywiście, jak 
pojawia się słowo nowelizacja 
kodeksu wyborczego, to od razu 
uważa, że coś tam złego będzie 
się działo. Zabawne jest to, że gdy 
kiedyś mówiliśmy o tym, że trze-
ba zrobić ruch kontroli wyborów, 
bo widzieliśmy jakieś nieprawi-
dłowości w procesach wybor-
czych, to wtedy się z nas śmiano, 
a teraz Platforma Obywatelska 
robi własny ruch kontroli wybo-
rów. I bardzo dobrze, każda par-
tia powinna podobne działania 
prowadzić.

Panie ministrze, powoli dobie-
ga końca obecny rok, który 
na pewno był ciężki dla wielu 
krajów, bo zanim zdążyliśmy 
się otrząsnąć po kryzysie pan-
demicznym, to wybuchła wojna 
w Ukrainie. Jaki pańskim zda-
niem był to rok dla Polski?
Na pewno był ogromnym wyzwa-
niem i trafnie pan to zauważył, 
bo jeszcze w styczniu mieliśmy 
kwestie Covidu, skutki kolejne-
go lockdownu oraz ograniczeń 
i obostrzeń. To wszystko jeszcze 
było żywe i gdy wybuchła wojna 
to oczywiście wszystko się moc-
no zmieniło, ze względu na prio-
rytety działań. W jednym roku 
mieliśmy Covid, wojnę, kryzys 
energetyczny związany z szan-
tażem gazowym Rosji, globalny 
kryzys inflacyjny, który za tym 
poszedł, a także pewne deficyty 
związane z dostępnością węgla 
w Polsce. Teraz sobie z tym po-
radziliśmy, ponieważ zrobiliśmy 
system rządowo-samorządowej 
dystrybucji. To był naprawdę 
trudny rok wyzwań, bo w je-
den roku mieliśmy epidemię, 
wojnę za naszą wschodnią gra-
nicą i związaną z nią ogromną 
falę uchodźców na teren Polski, 
bo przecież naród polski i polskie 
państwo pomogło im w bardzo 
szerokim zakresie. Można powie-
dzieć, że w jakimś sensie ten eg-
zamin został zdany przez polskie 
społeczeństwo. Chociaż wolał-
bym nie powtarzać nigdy w przy-
szłości podobnego roku, bo bez 
wątpienia był trudny. W dodatku 
wydaje się, że niestety i konflikt 
na Ukrainie, i sytuacja gospodar-
cza, ta trudniejsza globalnie jesz-
cze trochę potrwa. Tak więc nie 
mam tutaj jakiegoś przesadnego 
optymizmu, że w przyszłym roku 
wszystko będzie dużo lepiej. 
Raczej po prostu trzeba będzie 
wysoko trzymać gardę i przed 
kolejnymi różnymi ciosami go-
spodarczymi i geopolitycznymi 
się bronić.

Rozmawiał Wojtek Maślanka
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Przebywając w Polsce państwo 
Skowronowie sporo podróżowali. 
Odwiedzili między innymi Sanok, 
gdzie obejrzeli największą na świe-
cie kolekcję dzieł Zbigniewa Beksiń-
skiego. Spotykali się także z rodziną 
i przyjaciółmi i właśnie tę podróż 
i te spotkania opisali w swojej książ-
ce. Największą ich radością i sukce-
sem podczas pobytu w Polsce było 
zorganizowanie – dzięki wsparciu 
przyjaciół i sympatyków twórczo-
ści Janusza – sześciu wystaw jego 
rysunków, obrazów i grafik. Wysta-
wy te można było oglądać w Sta-
rachowicach, Ełku i Gdańsku. Pod-
czas pobytu w Polsce w 2022 roku 
wystawy prac Janusza Skowrona 
można było oglądać w Galerii Wy-
działu Artystycznego UMCS w Lu-
blinie, w Łodzi oraz w jego rodzin-
nym mieście Kolbuszowej.

Na okładce książki państwo Skow-
ronowie napisali kilka zdań, któ-
re oddają w pełni jej zawartość 
oraz przesłanie, które towarzyszy 
im od chwili, kiedy się poznali: 

„Jak dobrze, że mamy siebie. 
Cieszymy się każdym dniem 
spędzonym razem. Niech wciąż 
uskrzydla nas to, co kochamy, 
co otrzymaliśmy od życia w darze 
jako powołanie i pasję. Jesteśmy 
szczęśliwi, że w czasach pandemii 
udało nam się odbyć niezapomnia-
ną, pełną wrażeń, bezpieczną po-
dróż. Nie byłaby ona możliwa bez 
serdecznych i życzliwych nam lu-
dzi oraz opieki czuwających nad 
nami aniołów.”

W czasie spotkań uczestnicy za-
dawali pytania, a państwo Skow-
ronowie chętnie na nie udzielali 
odpowiedzi. Na zakończenie moż-
na było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia z autorami. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że sponsorami 
wieczorów literackich są doktor 
Stanisław Burzyński z Houston, 
Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa i mecenas Przemysław 
Jan Bloch. 

ELLA WOJCZAK
 JEST Z NAMI

Jak wiadomo, pani Elżbieta Kiesz-
czyńska jest właścicielką EK Polish 
Bookstore, a wcześniej pracowała 
przez wiele lat w Księgarni No-
wego Dziennika. Przytulisko Li-
terackie stworzyła i od początku 
prowadzi razem z dziennikarzem 
„Nowego Dziennika” Januszem 
M. Szlechtą. Niedawno dołączyła 
do nich Ella Wojczak, która – jak 
zapewnia – będzie współtworzyć 
comiesięczne spotkania. To ona 
też sprawiła, że od tej pory jest 
to Przytulisko Literacko-Artystycz-
ne, co oznacza, że będą to spotka-
nia szerzej otwarte na polską kul-
turę w USA.
Najbliższe Przytulisko odbędzie 
się w środę, 14 grudnia, w MM Art 
Studio w Wallington, NJ (111 Lester 
Street) o godzinie 7 wieczorem. 
Podczas spotkania będzie można 
zaśpiewać kolędy wraz z Dorotą 
Huculak. 

EK, JMS

Przytulisko Literackie 
ma już za sobą 30 spotkań 
i w końcu udało się zorga-
nizować dwa spotkania 

w dwóch różnych stanach. Hi-
storia lubi zataczać koło, o czym 
przekonali się państwo Skowrono-
wie. To oni byli głównymi gośćmi 
ostatniego spotkania, podczas któ-
rego promowali książkę „Czuwały 
nad nami anioły”, ale także to oni 
jako pierwsi zaprezentowali się 
na pierwszym spotkaniu, a więc 
12 września 2018 roku. Wówczas 
zaprezentowali swoją książkę 
"Z trzynastego piętra. Szkice no-
wojorskie".

29 listopada w siedzibie Polskiego 
Instytutu Naukowego na Manhat-
tanie oraz 30 listopada w MM Art’s 
Studio w Wallington w New Jersey 
odbyły się spotkania z Anną i Ja-
nuszem Skowronami poświęcone 
ich najnowszej książce „Czuwały 
nad nami anioły”. Spotkania po-
prowadziła Elżbieta Kieszczyńska. 

– Książka jest naszą reakcją 
na pandemię Covida-19 i wynika-
jący stąd stres. Od czasu do czasu 

silne emocje przelewam na pa-
pier, a Janusz wtedy rysuje lub 
maluje. Ja pracowałam w szpita-
lu Long Island Jewish Forest Hills 
na Queensie, więc skutki pandemii 
widziałam z bliska, dotykały mnie 
boleśnie. W naszym szpitalu pra-
cowały pielęgniarki praktycznie 
ze wszystkich stanów, bo zaczęło 
nam brakować personelu. Na jed-
nej zmianie pracowała ze mną 
koleżanka Norma. Walczyła o ży-
cie pacjentów, ale sama przegra-
ła z wirusem i odeszła – tak skwi-
towała pomysł napisania książki 
Anna Skowron. Jednocześnie au-
torka książki zaznaczyła, że sytu-
acja w Nowym Jorku zaczęła ich 
napawać przerażeniem, zwłasz-
cza protesty na tle rasowym 
przeradzające się w agresywne 
zamieszki i starcia z policją, akty 
grabieży i wandalizmu. 

– Naszą odskocznią od sytuacji 
w Nowym Jorku stało się podró-

żowanie. Ania mogła też oderwać 
się od pracy w szpitalu, odreago-
wać – powiedział Janusz Skowron. 
– Obostrzenia były mniejsze niż 
w Europie i pozwalały wyrwać się 

z domu, zobaczyć ciekawe miej-
sca w stanie Nowy Jork. Pięknie 
nam się podróżowało, bo drogi 
i odwiedzane miejsca były nie-
mal puste, nie było korków. Aby 
zobaczyć jakieś miejsce, często 
musieliśmy zakładać rękawicz-
ki i maski, bo takie były rygory. 
Te maski od dawna pojawiały 
się na moich obrazach, a teraz 
są w naszej rzeczywistości. Tak 
więc nasza książka jest swojego 
rodzaju dokumentem rzeczywi-
stości, w której przyszło nam żyć. – 
dodał Janusz Skowron. – Mieliśmy 
w planach lot do Polski, ale wciąż 
te plany się zmieniały ze względu 
na trudne realia. W Stanach Zjed-
noczonych ograniczenia były nie-
wielkie, ale w Polsce zaostrzono 
wymogi i musieliśmy przesunąć 
lot. Potem to się zmieniało. W koń-
cu udało nam się polecieć w 2021 
roku na trzy miesiące. Nigdy 
wcześniej nie przebywaliśmy tak 
długo w Polsce. W 2022 roku pole-

cieliśmy po raz drugi. Dojrzeliśmy 
wówczas do napisania tej książki 
– podkreślił. I jak postanowili, tak 
uczynili i tak oto powstała książka 
„Czuwały nad nami anioły”.

„CZUWAŁY NAD NAMI ANIOŁY”
PO RAZ PIERWSZY W RAMACH PRZYTULISKA LITERACKIEGO ODBYŁY SIĘ DWA SPOTKANIA W RÓŻNYCH MIEJSCACH. 

PIERWSZE SPOTKANIE MIAŁO MIEJSCE W POLSKIM INSTYTUCIE NAUKOWYM NA MANHATTANIE, A DRUGIE W MM ART STUDIO W WALLINGTON, NJ. 
GŁÓWNYMI GOŚĆMI SPOTKANIA BYLI ANNA I JANUSZ SKOWRONOWIE. 

Anna i  Janusz Skowronowie podczas spotkania w  Polskim Instytucie Naukowym na  Manhattanie 
opowiedzieli o tym, jak powstała ich książka „Czuwały nad nami anioły”

Uczestnicy spotkania w PIN (od lewej): Mariusz Bargielski, Ella Wojczak, Elżbieta Kieszczyńska, Małgorzata 
Wilczkiewicz, Władysław Zając, Anna Frajlich-Zając, Anna Skowron, Janusz Skowron i Arek Kazimierski

Spotkanie w  MM Art Studio w  Wallington rozpoczęło się od  wzniesienia toastu za  specjalnych gości 
i wspólnych zdjęć

31. PRZYTULISKO LITERACKO-ARTYSTYCZNE NA MANHATTANIE I W WALLINGTON
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Spotkania opłatkowe w Cra-
covii Manor są tradycją 
kultywowaną od lat. Jest 
to specjalne podzięko-

wanie za bycie razem i dbanie 
o to miejsce. Do tego piękne-
go i znanego Polskiego Domu 
11 grudnia przybyło 130 osób. 
W spotkaniu uczestniczyli akcjo-
nariusze, członkowie zarządu, 
pracownicy, a także sponsorzy 
i sympatycy tego miejsca. Go-
ście zasiedli w dużej sali przy 
odświętnie nakrytych stołach, 
a stojąca obok sceny choinka 
emanowała swoimi kolorowymi 
światłami. Już na wejściu czuć 
było święta…
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Wspólne zdjęcie członków zarządu Cracovii i pracowników obsługujących uczestników spotkania 
opłatkowego

SPOTKANIE OPŁATKOWE   
w Cracovii Manor 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA JUŻ TAK BLISKO, O CZYM PRZYPOMINAJĄ NAM RÓWNIEŻ LICZNE SPOTKANIA PRZEDŚWIĄTECZNE W ŚRODOWISKACH 
POLONIJNYCH. JEDNO Z TAKICH OPŁATKOWYCH SPOTKAŃ ODBYŁO SIĘ W NIEDZIELĘ 11 GRUDNIA W CRACOVII MANOR W WALLINGTON.

Janusz M. Szlechta

Jurek Majcherczyk i Witold Bagiński łamią się opłatkiem

Krystyna Sak, Joanna Skibniewska i Bogumiła Łojek łamią się 
opłatkiem

Z choinkami na głowach Joanna Chmura, Małgorzata Pipała, Ewa Gren i Danuta Górnecka
Prezes zarządu Cracovii składa wszystkim obecnym życzenia 
świąteczne i noworoczne

Prezes zarządu Grażyna Torbus 
powitała wszystkich serdecznie 
i złożyła świąteczne oraz nowo-
roczne życzenia: „Cieszymy się, 
że możemy dzisiaj wszystkich 
ugościć. Pozwólcie Państwo, 
że dzisiejszy wieczór rozpocznę 
od złożenia wam życzeń. W imie-
niu zarządu Cracovii Manor ży-
czę wszystkim wspaniałych, peł-
nych łask bożych świąt Bożego 
Narodzenia. Życzę też dobrego 
2023 roku. Przede wszystkim ży-
czę wszystkim zdrowia, bo bez 
zdrowia życie nie przynosi ra-
dości. Życzę dużo szczęścia 
i pomyślności, aby się spełniło 
to, co mamy w sercu i o czym 

marzymy. Wszystkie problemy 
i złe rzeczy aby was omijały. 
Oczywiście życzę także, aby ni-
komu nie brakowało pieniędzy, 
bo bez nich trudno jest normal-
nie żyć. No i życzę wam rodzin-
nego ciepła i dużo miłości. I aby 
przybywało wam prawdziwych, 
szczerych przyjaciół, na których 
można zawsze liczyć. Znany ak-
tor Kazimierz Kaczor, bliski zna-
jomy naszej rodziny, powiedział 
kiedyś: „pamiętajcie, znajomych 
ma się dużo, ale przyjaciół moż-
na policzyć tylko na palcach jed-
nej ręki“. Jak się ma tych praw-
dziwych przyjaciół to człowiek 
może być szczęśliwy w życiu.“

Po tak pięknych życzeniach zło-
żonych przez panią prezes Tor-
bus zgromadzeni przy stołach 
powstali, wzięli w dłonie białe 
opłatki, łamali się nim i składa-
li sobie życzenia. Odbywało się 
to w świetle choinki i przy dźwię-
kach kolęd. Był to niewątpliwie 
najpiękniejszy moment tego wie-
czoru.
Kiedy opadły emocje wszyscy 
udali się do mniejszej sali, gdzie 
czekały stoły suto zastawione 
pysznymi potrawami. Spożywa-
nie posiłku umilały kolędy, które 
puszczał DJ Piotr. Nieco później 

zaczął również puszczać melo-
die do tańca, z czego skorzystało 
sporo osób i parkiet w pewnym 
momencie wypełnił się tańczą-
cymi.
Był też czas na rozmowy, wspo-
mnienia i umawianie się na to-
warzyskie spotkania przed 
i po świętach Bożego Narodze-
nia oraz na Sylwestra właśnie 
do Cracovii Manor. Każdy mógł 
zabrać do domu pamiątkową 
książkę wydaną z okazji gali 
85-lecia Cracovii Manor, któ-
ra odbyła się 5 listopada 2022 
roku. ◘
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Wojtek Maślanka

rego finansowana jest pomoc 
dla studentów z Europy środko-
wo-wschodniej i z krajów byłego 
Związku Radzieckiego. Zofia Twa-
rowska przy tej okazji przytoczy-
ła dwie wypowiedzi stypendy-
stów tejże fundacji studiujących 
na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim - Tatsiany Ivashkewich 
z Białorusi oraz Pavla Zeynalova 
z Uzbekistanu. Wspominali oni 

o tym jak zmieniło się ich życie 
i jaki wpływ działalność funda-
cji ma na ich postawę. "Mam na-
dzieję, że zdobyta wiedza oraz 
właściwie uformowana postawa 
duchowo-religijna pomoże mi, 
po powrocie na Białoruś, wnieść 
nową jakość życia w środowiska 
moich rodaków, zwłaszcza ludzi 
młodych, którzy potrzebują pozy-
tywnych wzorców" - przytaczała 
kronikarka słowa Tatsiany Iva-
shkewich. Z kolei mający polskie 
korzenie Pavel Zeynalov z Uzbe-
kistanu dziękował Fundacji Jana 
Pawła II za okazane wsparcie 
i danie nadziei i poczucia boże-
go planu w jego życiu. "Moje ho-
ryzonty znacznie się poszerzyły, 
zmieniły się moje priorytety i po-
glądy na przyszłość" - zapewniał 
stypendysta dodając, że przez 
to wzmocniła się także jego wiara. 
"Proszę św. Jana Pawła II o wsta-
wiennictwo i pomoc na przyszłej 
drodze życia, aby Pan użył mnie 
jako narzędzia, abym mógł wy-
pełniać jego wolę w służbie lu-
dziom i społeczeństwu" - dodał 
na koniec Pavel Zeynalov cyto-
wany przez Zofię Twarowską. 
Obecnie na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim oraz na Uniwer-
sytecie Jana Pawła II w Krakowie 
studiuje około 130 stypendystów 
Fundacji noszącej imię polskiego 
papieża. ◘

"Cieszę się, że nowojor-
ska fundacja pielęgnuje 
te tradycje od 1997 roku, 

a tym samym podtrzymuje na-
uczanie św. Jana Pawła II, trosz-
cząc się o zachowanie i rozwój 
duchowego dziedzictwa oraz 
przekazywanie go następnym 
pokoleniom" - podkreślił w swoim 
przemówieniu Mieczysław Pająk, 
prezes Koła Przyjaciół Fundacji 
Jana Pawła II w Nowym Jorku. 
Tym samym przypomniał głów-
ną istotę działalności fundacji po-
wołanej do życia przez polskiego 
Ojca Świętego. 

Wystąpienie Mieczysława Pająka 
rozpoczęło część oficjalną opłat-
kowego spotkania. Wzięli w nim 
udział członkowie i sympatycy 
Koła Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Nowym Jorku oraz za-
przyjaźnieni z tą organizacją księ-
ża z polonijnych parafii m.in.: ks. 
Grzegorz Markulak, ks. Andrzej 
Salwowski, ks. Eugeniusz Kotliń-
ski, ks. Sławomir Szucki oraz ks. 
Józef Szpilski pełniący funkcję ka-
pelana nowojorskiego Koła Przy-
jaciół Fundacji Jana Pawła II. Poza 
tym byli obecni również księża 
spoza diecezji brooklyńskiej - ks. 
Jerzy Kusy z Ohio oraz z Polski ks. 
Piotr Jankowski i emerytowany 
ks. Andrzej Kurowski doskonale 
znany Polonii, z którą był związa-
ny prawie przez czterdzieści lat. 
Wśród gości specjalnych pojawili 
się przedstawiciele polonijnych 
organizacji i instytucji m.in. pre-
zes Centrum Polsko-Słowiańskie-
go Marian Żak, a także dr Dorota 
Andraka, prezes Centrali Polskich 
Szkół Dokształcających oraz dy-
rektorka Polskiej Szkoły im. Marii 
Konopnickiej z Greenpointu Da-
nuta Bronchard i dyrektorka Pol-
skiej Szkoły Dokształcającej dzia-
łającej przy parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej i św. Kazimierza 
na Brooklynie Małgorzata Czaj-
kowska. 

Część oficjalną uroczystości pro-
wadziła Katarzyna Ziółkowska. 
Zarówno z jej ust, jak i w prze-
mówieniach wszystkich osób 
bardzo często padało słowo 
"opłatek", co oczywiście było 
związane z ideą dorocznego 
spotkania. "Opłatek biały, drob-
ne okruszyny, pragnę rozesłać 
we wszechświata strony. Niech 
będzie Chrystus, Pan nasz po-
chwalony" - cytowała znaną pa-
storałkę Katarzyna Ziółkowska. 
Temat ten kontynuował także 
w swoim przemówieniu prezes 
nowojorskiego Koła Przyjaciół 
Fundacji Jana Pawła II. "Opłatek 
wprowadza nas w bożonarodze-
niowy nastrój, a dzisiejsza trzecia 
niedziela Adwentu mówi nam, 
że święta Bożego Narodzenia 
są tuż, tuż. Nasza piękna polska 
tradycja, jaką jest dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie na-
wzajem życzeń jest niepowtarzal-

na w żadnej innej kulturze. Dlate-
go jesteśmy dumni, że możemy ją 
pielęgnować - podkreślił Mieczy-
sław Pająk. - Niech ta dzisiejsza 
uroczystość pomoże w przygo-
towaniu się do świąt narodzin 
Dzieciątka Jezus, a gdy będziemy 
przełamywać się opłatkiem, bę-
dziemy się dzielić radością, poko-
jem i miłością" - stwierdził prezes 
Koła Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Nowym Jorku. Na za-
kończenie swojego przemówie-
nia złożył uczestnikom uroczysto-
ści takie właśnie życzenia. Z kolei 
ks. Józef Szpilski wyjaśnił istotę 
świąt Bożego Narodzenia, przyj-
ścia Jezusa Chrystusa na świat 
pod ludzką postacią, a także 
symbolicznego przełamywania 
się opłatkiem, które poświęcił 
po wcześniejszym odmówieniu 
Modlitwy Pańskiej. "Znak łama-
nia się chlebem jest rodzinnym 
gestem miłości. Chleb jest symbo-
lem miłości i życia. Musimy być 
dla innych jak chleb" - podkre-
ślał kapelan nowojorskiego Koła 
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła 
II. Zachęcał też do okazywania 
właśnie takiej postawy innym 
ludziom. "Niech wzajemna mi-
łość będzie naszym najlepszym, 
bo najbardziej chrystusowym ży-
czeniem na święta Bożego Naro-
dzenia" - dodał ks. Józef Szpilski.

Zanim nastąpiło wspólne składa-
nie sobie życzeń w odpowiedni 
świąteczny nastrój wszystkich 
uczestników uroczystości wpro-
wadzili uczniowie z Polskiej 
Szkoły Dokształcającej działa-
jącej przy parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej i św. Kazimierza 
na Brooklynie. Młodzież z liceum 
oraz klasy siódmej zaprezento-
wała jasełka, które przygotowała 
pod opieką nauczycielki Doroty 
Klimas. Piękny występ w odpo-
wiednio dobranych strojach i do-
skonałej charakteryzacji został 
nagrodzony gromkimi brawami 
oraz prezentami, które przyniósł 
Święty Mikołaj. A później były 
wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

Bardzo ważną częścią dorocz-
nej uroczystości Koła Przyjaciół 
Fundacji Jana Pawła II w Nowym 
Jorku było odnowienie przysię-
gi jego zarządu, którą przyjął 
ks. Andrzej Salwowski. Następ-
nie było wspólne kolędowanie, 
po czym przeprowadzono loterię 
fantową z bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami. Wcześniej do hojne-
go w niej udziału zachęcała fun-
dacyjna kronikarka, która wyja-
śniła, że zebrane przy tej okazji 
pieniądze zostaną przekazanie 
na fundusz stypendialny Funda-
cji Jana Pawła II w Rzymie, z któ-

CHLEB - symbol miłości i życia
BYŁY JASEŁKA, WSPÓLNE KOLĘDOWANIE ORAZ WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. JEDNAK NAJWAŻNIEJSZE BYŁO DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM, 

SKŁADANIE SOBIE ŚWIĄTECZNYCH ŻYCZEŃ ORAZ ODNOWIENIE PRZYSIĘGI ZARZĄDU KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II W NOWYM JORKU. 
DOROCZNY BANKIET TEJ ORGANIZACJI ODBYŁ SIĘ W NIEDZIELĘ, 11 GRUDNIA, W PRINCESS MANOR NA GREENPOINCIE.

Uczniowie z Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
i św. Kazimierza na Brooklynie zaprezentowały jasełka

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II
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Święty Mikołaj chętnie pozował do zdjęć. Z prawej prezes Koła 
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku Mieczysław Pająk 
z żoną Regną, a z lewej Anna i Mario Jackowscy, którzy na fundacyjne 
spotkanie  przylecieli z Rzymu

Uczestnicy spotkania chętnie składali sobie życzenia i przełamywali 
się opłatkiem

Zarząd Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku 
odnowił przysięgę
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„Cicha noc” pojawiła się 11-letnia 
Victoria Demko, która za swój 
występ dostała ogromne bra-
wa. Wraz z artystami śpiewała 
cała sala. W pewnym momen-
cie do Patty dołączył Zbigniew 
Dera – dobrze znany wśród Polo-
nii muzyk i wokalista, który był 
członkiem zespołów Non Iron 

Na pomysł zorgani-
zowania wieczo-
ru pełnego kolęd 

wpadła Patty (Patrycja) Gee – 
kompozytorka, autorka tekstów 
i wokalistka. Dorastała w Za-
mościu, a dziś mieszka i tworzy 
w Nowym Jorku. Wydała do tej 
pory cztery single: “Górnolot-
na”, “Our space”, “Piece od Art” 
oraz “Deszcz”. Tworzy zarówno 
w języku polskim, jak i angiel-
skim, a jej niezwykle eklektycz-
na brzmieniowo twórczość wy-
myka się gatunkowym ramom. 
Aktualnie Patty Gee pracuje 
nad debiutanckim albumem 
i zapowiada premierę nowego 
świątecznego utworu “Dzień 
jak ten”. Patty zaprosiła do gra-
nia i wspólnego śpiewania ko-
lęd saksofonistę Roberta Stopę 
oraz Łukasza Plisia, który gra 
na skrzypcach i pianinie. Dołą-
czył do nich świetny skrzypek 
Sebastian Stopka, a o nagłośnie-
nie zadbał Daro Kierklo. 

Restauracja Tatra Haus szybko 
wypełniła się po brzegi i trudno 
było znaleźć miejsce przy stole. 
Każdy rozkoszował się nie tyl-
ko pysznymi daniami, ale także 
mógł doświadczyć prawdziwej 
duchowej uczty. Na scenie przy 
mikrofonach stanęli Patty z fle-
tem, Robert z saksofonem, Łu-
kasz i Sebastian ze skrzypcami 
i popłynęły kolędy... Zrobiło się 
ciepło, tak domowo, jak to bywa-
ło niegdyś w polskich domach 
w okresie przed świętami Boże-
go Narodzenia. I jedzenie sma-
kowało o wiele lepiej.
Artyści zagrali i zaśpiewali mię-
dzy innymi „Jezus malusieńki”, 
„Gdy śliczna Panna”, „Mizerna 
cicha”, „W żłobie leży”, „Przybie-
żeli do Betlejem”, a w kolędzie 

w Polsce oraz Afterlife i DYM 
w USA. Na zakończenie pierw-
szej części wspólnego kolędowa-
nia góralską kolędę „Hej Maluśki, 
Maluśki” zagrał na skrzypcach 
i śpiewał Sebastian Stopka. To-
warzyszyła mu siostra Olivia, 
która zrobiła sobie krótką prze-
rwę w obsłudze gości. W drugiej 
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11-letnia Victoria Demko śpiewa kolędę „Cicha noc”. Wspierała ją Patty Gee, Robert Stopa grał na saksofonie, a Sebastian Stopka na skrzypcach 

Kolacja z kolędami w Tatra Haus
ISTNIEJĄ MIEJSCA, DO KTÓRYCH UDAJEMY SIĘ, ABY COŚ DOBREGO ZJEŚĆ, A DO TEGO SPĘDZIĆ TAM MIŁO CZAS. TAKIM MIEJSCEM JEST NIEWĄTPLIWIE 

DZIAŁAJĄCA OD PONAD CZTERECH LAT RESTAURACJA TATRA HAUS W WALLINGTON W NEW JERSEY. TO WŁAŚNIE TUTAJ W PIĄTEK, 9 GRUDNIA, 
PRZEŻYLIŚMY PIĘKNE SPOTKANIE Z KOLĘDAMI.

Janusz M. Szlechta

Olivia Stopka i jej brat Sebastian śpiewają „Hej Maluśki, Maluśki”. Robert Stopa gra na 
saksofonie

Zbyszek Dera i Patty Gee śpiewają kolędę „Bóg się rodzi”. Sebastian Stopka gra na 
skrzypcach, a Łukasz Pliś na keyboardzie

części kolędowania zgromadze-
ni usłyszeli „Tryumfy Króla Nie-
bieskiego”, „Do szopy, hej paste-
rze”, „Anioł pasterzom mówił”, 
a także góralskie kolędy „Dnia 
jednego” i „Dobrze żeś się Jezu 
pod Giewontem zrodził”, które 
zaśpiewał Sebastian Stopka, gó-
ral z krwi i kości.

Na zakończenie tego wspania-
łego koncertu Patty zaśpiewa-
ła dwie swoje piosenki i kilka 
ulubionych utworów, po czym 
wszyscy razem zaśpiewali „Bóg 
się rodzi, hej!”.
Żal było opuszczać to miejsce 
i kończyć ten wieczór pełen ko-
lęd… ◘
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 Pro laktyka i okresowe czyszczenia•

•  Kosmetyka dentystyczna

•  Korony, mostki, licówki

•  Wybielanie

•  Invisalign® - aparaty ortodontyczne

•  Endodoncja - leczenie kanałowe

• Laserowe leczenie chorób dziąseł

•  Protezy ustabilizowane na implantach

•  Implanty w dniu usunięcia zęba

• Cyfrowy rentgen i wewnątrzustna kamera

Komfortowa i bezbolesna 
opieka dentystyczna
dla Ciebie i Twojej rodziny

The Clear Alternative to Braces

Bedford
Dentistry  PC
Joanna Zimny, DDS

CO
SM

ET
IC & IMPLANT DENTISTRY

www.BedfordDentistryPC.com
e-mial: drjoannazimny@yahoo.com

Większość ubezpieczeń
honorowana

Od  lewej: Agata Forys z  Klubu Seniora "Krakus", Ewelina Rudiak 
z Programu Usług Socjalnych, Zuzanna Frontczak-Dabrowicz - Klub 
Seniora "Krakus", Dyrektor Wykonawcza Agnieszka Granatowska, 
Danuta Bronchard - Dyrektor, Ewa Maria Weglarz, Joanna Mrzyk - 
koordynator ds. wydarzeń, Jadwiga Bylinka-Ołdakowska - Dyrektor

The Greenpoint Children's Choir

Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem - Nataniel, lat 5 

W bajkowo udekoro-
wanej sali przy 177 
Kent Street licznie 
pojawili się rodzi-

ce wraz ze swoimi pociechami. 
Pani Agnieszka Granatowska 
- dyrektor wykonawczy CPS 
wspólnie z Radą Dyrektorów: 
Marianem Żak - prezesem CPS, 
Danutą Bronchard - dyrektorką, 
Jadwigą Bylinką-Ołdakowską - 
dyrektorką, Aleksandrą Słabisz 
- dyrektorką ds. rozwoju, Igorem 
Wieczorkowskim - dyrektorem 
finansowym, Zuzanną Front-
czak-Dabrowicz - koordynator-
ką programu Krakus, Agatą Fo-
rys – pracownicą socjalną oraz 
Joanną Mrzyk - koordynatorką 
wydarzeń w CPS powitali przy-
byłych i zaprosili do wspólnej 
zabawy. 
W części artystycznej zapre-
zentowały się dwa chóry: Chór 
Klubu Seniora Krakus oraz The 
Greenpoint Childrens’ Choir. 
Chór Klubu Seniora Krakus tego 
wieczora poprowadziła Anna 
Kucay, w zastępstwie za Kasię 
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Chór Klubu Seniora Krakus

WE WTOREK, 6 GRUDNIA NA SPECJALNE ZAPROSZENIE RADY DYREKTORÓW CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIEGO NA GREENPOINCIE DO CPS 
PRZYBYŁ Z DUŻYM WORKIEM PREZENTÓW ŚWIĘTY MIKOŁAJ. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIE I WSPÓLNIE Z DZIEĆMI ROZŚWIETLIŁ ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĘ

WIZYTA MIKOŁAJA  
w Centrum Polsko – Słowiańskim  

Drucker. Seniorzy zaśpiewali 
znane polskie kolędy. Drugim 
chórem, który uświetnił wie-
czór był chór dziecięcy - The 
Greenpoint Childrens’ Choir. 
Został on założony zaledwie 
we wrześniu tego roku przez dy-
rygentkę Kerri Thompson i polo-
nijnego znakomitego pianistę Ni-
cholasa Alexandra Kaponyasa. 
W tak krótkim czasie dziecięcy 
chór zdobył uznanie władz za-
równo CPS, jak również lokalnej 
społeczności. Chór ma swoją 
siedzibę w CPS, a należą do nie-
go w głównej mierze dzieci 
z Greenpoint i jego okolic. Przy 
okazji występu, młodzi artyści 
nie tylko zapraszali do wspól-
nego śpiewania w tym dniu, 
ale także do wstąpienia w szere-
gi chórzystów – próby chóru od-
bywają się w każdą środę w sie-
dzibie przy 177 Kent Str.

Po zakończeniu części arty-
stycznej zjawił się w CPS świę-
ty Mikołaj, który został przy-
witany przez dzieci z wielkim 
entuzjazmem i okrzykami ra-
dości. Wraz z pojawieniem się 
Mikołaja nastąpiło uroczyste 
rozświetlenie choinki. Wszyst-
kie dzieci i seniorzy otrzymali 
prezenty od Mikołaja, któremu 
skrzętnie pomagał urokliwy Elf. 
Na zakończenie odbyła się sesja 
zdjęciowa z Mikołajem oraz po-
częstunek pierogami, pysznym 
ciastem i kawą przygotowanymi 
przez organizatorów. 

***
Więcej o działalności Centrum 
Polsko-Słowiańskiego i najbliż-
szych wydarzeniach można zna-
leźć na stronie www.polishsla-
viccenter.org

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA AD 2023

Elżbieta Popławska 
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czy plakatów. Artysta na spotka-
niu sprzedawał swoje prace, które 
cieszyły się wielkim zainteresowa-
nianiem kupujących. Wiele z tych 
prac, dziękczynnie za okazaną po-
moc, przekazał do zaprzyjaźnio-
nych organizacji, m.in.: Centrum 
Polsko- Słowiańskiego i Fundacji 
Kościuszkowskiej. Artysta bardzo 
interesująco opowiedział o swo-
ich artystyczno-naukowych osią-

W elegancko odnowio-
nej Galerii CPS przy 
Kent Street, Janusz 
Kapusta zaprezen-

tował swój wieloletni dorobek 
w USA, podkreślając swoje polskie 
korzenie, swoją polską rodzinę, 
zdobycie wykształcenia na pre-
stiżowych polskich uczelniach 
i promocję swoich prac w zabyt-
kowych miejscach, będących wy-
kładnikiem kultury polskiej. Kura-
torem wystawy był Zarząd CPS, 
na czele z prezesem Marianem 
Żakiem –wyjątkowym promoto-
rem artystów i ludzi sztuki.
Janusz Kapusta to dobrze znany 
w metropolii nowojorskiej arty-
sta. Mieszkał tutaj cztery dekady. 
To twórca, którego spektrum za-
interesowań przypomina ludzi re-
nesansu. Jego prace to artystycz-
ne inspracje z matematyki, filozofii 
i życia codziennego. Jest wyna-
lazcą K-drona (www.k-dron.com), 
a także malarzem, grafikiem, pla-
kacistą, projektantem... Pracował 
dla polskich i amerykańskich 
gazet, m.in. dla New York Times, 
Wall Street Journal i Rzeczpospo-
litej. Napisał 5 książek. Obronił 
doktorat na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. 
Tego wieczoru do Galerii CPS 
przybyło bardzo wielu sympaty-
ków twórcy i jego artystyczno-fi-
lozoficznych dywagacji, obrazów 

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

dających w tajniki ich powstania 
oraz co „autor miał na myśli” uka-
zując taką a nie inną formę.

Równie ekscytującym, zarazem 
kończącym akcentem spotka-
nia, był występ sopranistki Yohij 
Daquio i pianisty Nicholasa Kapo-
nyasa. Yohij Daquio kilka dni temu 
zdobyła pierwszą nagrodę w edy-
cji The Century Voice 2022 w USA, 
a wcześniej zdobywała nagrody 
także w kilku krajach Europy. Ni-
cholas Kaponyas to wyjątkowo 
utalentowany polsko-amerykań-
ski pianista, dobrze znany Polonii. 
Młodzi artyści kontynuują studia 
magisterskie w Mannes School of 
Music i planują dalszą artystycz-
ną współpracę. Podziękowaniem 
za wspaniały występ były grom-
kie i długie owacje od publiczności 
oraz kwiaty od organizatorów. 

Wystawa Janusza Kapusty 
to wielki sukces naszego roda-
ka w USA. Zarówno wystawa, 
jak i występ młodych muzyków, 
to także sukces Centrum Polsko-
-Słowiańskiego, które jest wyjątko-
wym miejscem promocji polskiej 
i międzynarodowej kultury, gdzie 
każdy może miło spędzić czas. ◘

gnięciach, prezentując przy tym 
na dużym ekranie swoje prace, 
jednocześnie wtajemniczając oglą-
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Janusz Kapusta objaśnia swoje matematyczne prace Andrzejowi Kendzie - malarzowi, grafikowi, 
kolekcjonerowi dzieł sztuki

Oficjalna prezentacja artysty. Na zdjęciu od lewej: Marek Skulimowski 
- prezes Fundacji Kościuszkowskiej, Zbigniew Solarz - skarbnik CPS, 
Agnieszka Granatowska - dyrektor wykonawcza CPS, Janusz Kapusta 
i Marian Żak - prezes CPS

Na tle wystawy stoją (od lewej): Tomasz Magierski - reżyser, Krystyna 
Jachniewicz - malarka, dr Grażyna Kenda i  jej mąż malarz Andrzej 
Kenda (na wózku), Mariola Olbiński - artystka, Krzysztof Zarębski - 
prekursor sztuki performance i autor wystawy Janusz Kapusta 

Pożegnania i powroty
JANUSZA KAPUSTY

W CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIM NA GREENPOINCIE ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZE ŚWIATOWEJ SŁAWY POLSKO-AMERYKAŃSKIM TWÓRCĄ JANUSZEM 
KAPUSTĄ. BYŁO TO „SPECJALNE POŻEGNANIE” Z POLONIĄ, PRZED KOLEJNYM JEGO WYJAZDEM DO POLSKI. ARTYSTA DWA LATA TEMU, 

PO 39 LATACH POBYTU W USA, PRZEPROWADZIŁ SIĘ DO POLSKI.

Elżbieta Popławska
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CIEKAWOSTKI

Niezależnie od tego, 
gdzie się udasz, duże 
miasta w USA mają fa-
scynujące śródmieścia 

wypełnione parkami rozrywki, 
ukrytymi perełkami restauracyj-
nymi i możliwością wyboru mnó-
stwa wycieczek kulturalnych, 
które pozwolą ci jeszcze lepiej 
to piękno poznać. 
Portal Attractions America do-
kładniej przyjrzał się śródmie-
ściom 50 dużych miast i z nich 
wybrał 20 najlepszych. Zdecy-
dowanie mamy powód do dumy, 
gdyż downtown Nowego Jorku 
znalazło się na pierwszym miej-
scu zestawienia.  

A  oto najlepsze śródmieścia 
w Stanach Zjednoczonych:

1. NOWY JORK, NOWY JORK
Kiedy mówimy o śródmieściu 
Nowego Jorku, zwykle mówimy 
o centrum Manhattanu, które 
potrafi urzec najbardziej ma-
rudnego turystę. Niesamowity 
urok Times Square, historyczny 
romantyzm nabrzeża i kultural-
na sensacja sceny artystycznej 
przyciągają tysiące odwiedzają-
cych każdego dnia. Na dolnym 
Manhattanie każdy znajdzie coś 
dla siebie: Broadway, Central 
Park, bogate nocne życie, naj-
lepsze sklepy na zakupy i wiele 
więcej. Nie możemy także za-
pomnieć o doskonałej kuchni, 
z której słynie Nowy Jork i któ-
rej można skosztować niemal 
na każdym kroku na Manhat-
tanie. Warto także wspomnieć, 
że Nowy Jork ma jedno z naj-
większych śródmieść w USA, 
z populacją liczącą 8,8 mln ludzi.

2. CHICAGO, ILLINOIS 
Śródmieście Chicago znane jest 
z najlepszej pizzy w Stanach 
Zjednoczonych. Nie jadłeś pizzy, 
dopóki nie zjesz chicagowskiego 
deep dish. Wśród innych rzeczy 
wymienianych w Chicago, które 
należy zobaczyć zwiedzając cen-
trum są Millenium Park, Shedd 
Aquarium, Field Museum i 360 
Chicago, czyli niesamowita plat-
forma widokowa. 

3. ALEXANDRIA, WIRGINIA
Spacer po Old Town Alexandria 
to zarówno niesamowita przygo-
da, jak i historyczne doświadcze-

nie. Alexandria w rzeczywistości 
została założona około 1750 roku 
i była domem dla George'a Wa-
shingtona. Stare ulice są pełne 
sklepów, restauracji.

4. BURLINGTON, VERMONT
Burlington jest zarówno mia-
stem historycznym, jak i miastem 
uniwersyteckim, co sprawia, 
że jego centrum jest atrakcyjną 
mieszanką kultury hip-hopowej 
i uroku starych czasów. W cen-
trum miasta znajduje się wiele 
pięknych budynków z czerwo-
nej cegły. Burlington zbudowane 
jest na brzegu jeziora Champlain, 
a z jego nabrzeża rozciąga się 
wspaniały widok na przepiękne 
góry Adirondack.

5. INDIANAPOLIS, INDIANA
Największą atrakcją Indianapolis 
jest spacer nad rzeką, która wije 
się przez centrum miasta. Każdy 
tunel na rzece jest wypełniony 
pięknymi dziełami sztuki, a na-
wet wiele firm sąsiadujących 
z ulicą wybrało niekonwencjo-
nalny wystrój.

6. PITTSBURGH, 
PENSYLWANIA

Pittsburgh położony jest 
na skrzyżowaniu rzek Allegheny, 
Ohio i Monongahela. Z tak wie-
loma drogami wodnymi wokół 
centrum, to naturalne, że więk-
szość życia w centrum obraca 
się wokół rzek. Pittsburgh został 
nazwany "Miastem Mostów". 
Tylko w samym centrum miasta 
można doliczyć się 18 mostów, 
które są słynne wśród biegaczy, 
spacerowiczów i miłośników In-
stagram.

7. SAVANNAH, GEORGIA
"Czarujące, urokliwe, magiczne" 
– to idealne słowa do określenia 
centrum Savannah. Prawie całe 
śródmieście jest częścią Savan-
nah Historic District, który sięga 
aż do epoki antycznej w Stanach 
Zjednoczonych. Niewątpliwym 
obowiązkowym punktem pro-
gramu wycieczki są odwiedziny 
w najstarszych, zabytkowych do-
mach oraz rejs statkiem po rzece.

8. SEATTLE, WASZYNGTON
Śródmieście Seattle to obowiąz-
kowe miejsce do odwiedzenia. 

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

NOWY JORK z najlepszym śródmieściem w USA 
POKAŻ MI SWOJE CENTRUM, A JA POWIEM CI  JAKIM JESTEŚ MIASTEM. PORTAL INTERNETOWY ATTRACTIONS AMERICA POSTANOWIŁ 

PRZEPROWADZIĆ BADANIA I SPRAWDZIĆ, KTÓRE ŚRÓDMIEŚCIA SĄ NAJLEPSZE, BO WIADOMO - JEŚLI SZUKASZ DOBREJ ZABAWY POŁĄCZONEJ 
Z NUTKĄ EDUKACJI I KULTURY TO POWINIENEŚ UDAĆ SIĘ DO „DOWNTOWN”. 
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Times Square, Nowy Jork

Od wielkich atrakcji, takich jak 
Seattle Art Museum, po przy-
ziemny Pike Place Market, miasto 
cieszy się doskonałą reputacją 
ze względu na piękne widoki 
i smaczne jedzenie. Jeśli chcesz 
w pełni podziwiać widoki Seattle, 
udaj się do Fourth and Madison 
Building przy 925 Fourth Ave – 
znajdziesz tutaj panoramiczny 
widok na miasto z trzech stron.

9. GREENVILLE, 
KAROLINA POŁUDNIOWA 

Znane ze swojego piękna, Greenvil-
le jest dzielnicą śródmiejską oferu-
jącą wiele rozrywek kulturalnych 
i wspaniałych miejsc, w których 
można się posilić. Greenville jest 
także rajem dla miłośników za-
kupów, ponieważ posiada ponad 
100 sklepów, w tym galerie sztuki 
i sklepy specjalistyczne.

10. SANTA MONICA, 
KALIFORNIA

Najbardziej znaną częścią śródmie-
ścia Santa Monica jest oczywiście 
Santa Monica Pier. Jest to fanta-
styczne miejsce do zabawy. Od kul-
towego diabelskiego młyna w Pa-
cific Park po wykwintną kuchnię 
i bogate życie nocne – to wszystko 
oferuje centrum Santa Monica.

MK

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)



SOBOTA 17 GRUDNIA – PIĄTEK 23 GRUDNIA 2022 1749/2022

BIOGRAFIE

OUTREACH 
DEVELOPMENT 
CORPORATION

Oferujemy świetne benefity, w tym plan 
emerytalny.

Wejdź na stronę opiny.org/Careers 
i sprawdź oferty pracy lub zeskanuj kod QR.

Wykorzystaj swoje umiejętności 
dwujęzyczne, aby budować zdrowe życie!

▸

▸

▸

poszukuje pracowników na różne stanowiska 
w naszej siedzibie na Greenpoincie.

UWAGA 
OFERTA PRACY!

CHCESZ COŚ 
ZMIENIĆ 

W POLSKIEJ 
SPOŁECZNOŚCI?

Jan Nowicki urodził się 5 listo-
pada 1939 roku w kujawskim 
miasteczku Kowal koło Wło-
cławka. Studiował na Wy-

dziale Aktorskim Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej i Filmowej 
w Łodzi, a następnie przeniósł się 
do krakowskiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej, którą ukoń-
czył w 1964 roku. Jako aktor te-
atralny zadebiutował w 1964 roku 
na deskach Starego Teatru w Kra-
kowie podwójną rolą braci bliźnia-
ków w "Zaproszeniu do zamku" 
Jeana Anouilha. Prawdziwy suk-
ces przyniosła mu jednak rok póź-
niej rola Artura w "Tangu" Mrożka 
w reżyserii Jerzego Jarockiego. 
Był jednym z ulubionych aktorów 
teatralnych Andrzeja Wajdy - grał 
m.in. Wyganowskiego w "Popio-
łach", Stawrogina w "Biesach", 
Wielkiego Księcia w "Nocy Listo-
padowej", Rogożyna w "Nastazji 
Filipownie".
Na ekranie zadebiutował w "Pierw-
szym dniu wolności" Aleksan-
dra Forda w 1964 roku. Pierwszą 
główną rolę - absolwenta studiów 
wyższych, który wyrusza w świat 
- zagrał w "Barierze" Jerzego Sko-
limowskiego. Wystąpił także m.in. 
w "Życiu rodzinnym" Krzysztofa 
Zanussiego, "Sanatorium pod Klep-
sydrą" Wojciecha Jerzego Hasa 
i "Zmorach" Wojciecha Marczew-
skiego. Wielką popularność przy-
niósł Nowickiemu tytułowy Wielki 
Szu, oszust karciany z filmu Sylwe-
stra Chęcińskiego. Rola Nowickie-
go została przez wielu okrzyknięta 
"kultową" i "jednym z najbardziej 
wyrazistych portretów filmowych 
ostatnich dwóch dziesięcioleci". 
Sam aktor przyznawał, że nie lubi 
oglądać filmów ze swoim udzia-
łem, głównie dlatego, że nic już 
w nich nie może zmienić.
Nowickiemu przez lata towarzy-
szyła sława uwodziciela. Sam 
przyznał, że w życiu bardzo ceni 
towarzystwo kobiet, zwłaszcza 
pięknych. Nowicki znany był także 
z zamiłowania do piłki nożnej. Jako 

zagorzały kibic piłkarski bywał 
na prawie wszystkich meczach 
klubu piłkarskiego Wisła Kraków. 
Pasjonował się także występami 
polskiej reprezentacji. "Jestem ki-
bicem, a każdy kibic to idiota, któ-
ry zawsze wierzy w sukces. Nie 
mamy w Polsce wielkiej zawodo-
wej piłki, ale stać nas na wspania-
łe zrywy" - mówił aktor w jednym 
z wywiadów.
W ostatnich latach Nowicki zagrał 
m.in. w filmie "Fundacja" w reż. Fi-
lipa Bajona (2006), serialach "Ega-
zmin z życia" i "Magda M." (2007). 
W 2008 roku wystąpił w filmie 
"Jeszcze nie wieczór" w reż. Jacka 

7 GRUDNIA ZMARŁ JAN NOWICKI, JEDEN Z NAJPOPULARNIEJSZYCH POLSKICH AKTORÓW, TYTUŁOWY WIELKI SZU W FILMIE SYLWESTRA CHĘCIŃSKIEGO, 
KETLING W "PANU WOŁODYJOWSKIM", ODTWÓRCA GŁÓWNEJ ROLI W "MAGNACIE" FILIPA BAJONA. ARTYSTA MIAŁ 83 LATA.

ZMARŁ JAN NOWICKI 
… i nie będzie z kim pogadać…

Jan Nowicki twierdził, że nie lubi oglądać filmów ze swoim udziałem, głównie dlatego, że nic już w nich nie 
może zmienić
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Bławuta. Zagrał tam "Wielkiego 
Szu" - siwego playboya, wycieńczo-
nego życiem, kolejnymi imprezami 
i romansami, który trafia do Domu 
Aktora Weterana w Skolimowie. 
W ostatnich latach pojawił się 
w kilku popularnych produkcjach, 
takich jak: "Fenomen", "Sztos 2" 
czy "Pokaż kotku, co masz w środ-
ku". 

A  oto jak zapamiętali Jana No-
wickiego polscy artyści, reżyse-
rzy, politycy:
Anna Dymna - polska aktorka 
teatralna i  filmowa, działaczka 
społeczna, założycielka i  prezes 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”:
"Ja go znam całe życie - odkąd 
przyszłam do Starego Teatru 
w Krakowie. Znałam go pięćdzie-
siąt parę lat. Ze wszystkich stron. 

(...) Każdy z nas jest jedyny i nie-
zwykły, ale on wśród kolegów był 
zawsze osobny. Nietuzinkowy, 
zawsze odważny - taki, że miało 
się wrażenie, gdy się z nim rozma-
wiało, że rozmawia się z jakimś 
magiem, czarodziejem. Z kimś, 
kto potrafi się zmieniać. Był od-
ważny w życiu, w wygłaszanych 
opiniach. Cyniczny, ironiczny. (…) 
Uwielbiałam te Jankowe nietuzin-
kowe zachowania, taką wolność 
i ostrość w wyrażaniu opinii. (…) 
był wielkim aktorem. Jedynym ta-
kim w swoim rodzaju, odważnym 
w propozycjach. Był aktorem mię-
sistym, krwistym. Zauważyłam, 

przyjacielem, który wiele daje 
i wspiera. (…) Chyba mogę powie-
dzieć, że ze wszystkich aktorów, 
a poznałem ich setki, właśnie pan 
Jan był w moim życiu najważ-
niejszym i był też przez długi czas 
moim mentorem, punktem odnie-
sienia. Po jego odejściu pojawiała 
się w moim sercu wielka wyrwa. 
Tej pustki nikt i nic nie będzie w sta-
nie wypełnić".

Jan Jakub Kolski - polski reżyser, 
scenarzysta, operator i  produ-
cent, autor filmów dokumental-
nych, fabularnych, sztuk teatral-
nych, książek i piosenek.
"Nie będzie z kim gadać. Nie 
ma już takich ludzi, z którymi się 
tak rozmawia, jak z Jankiem No-
wickim. Niektórzy zapraszali Jan-
ka do filmu nie tylko ze względu 
na jego olśniewające możliwości 
zawodowe, ale także, aby po pro-
stu z nim pogadać przed zdjęciami 
albo po zdjęciach. Miałem to szczę-
ście, że odbyłem cudowne rozmo-
wy z Jankiem. Człowiek z tych roz-
mów z nim dowiadywał się więcej 
niż z setek przeczytanych książek. 
I właśnie tych rozmów będzie mi 
bardzo brakować".

Rafał Trzaskowski - prezydent 
Warszawy i  wiceprzewodniczą-
cy PO:
"Powiedzieć, że kończy się epoka, 
to nic nie powiedzieć. Setki zna-
komitych ról - czy to teatralnych, 
czy filmowych. A do tego niezwy-
kła, barwna osobowość. Jan No-
wicki pozostanie ważną częścią 
historii ostatnich kilkudziesięciu 
lat polskiej kultury. Jego odejście 
to ogromna strata."

Filip Bajon - polski prozaik, sce-
narzysta oraz reżyser filmowy 
i  teatralny. Profesor sztuk filmo-
wych, dyrektor Studia Filmowe-
go „Kadr”:
„Wszyscy wiemy, że Jan lubił po-
wtarzać, iż jest starym aktorem 
z Krakowa. Tam czuł się wspa-
niale. Lubił swój zawód i potra-
fił go wspaniale wykonywać. 
Grał autentycznie i szczerze, nie 
mizdrzył się. Potrafił wcielać się 
w różne postaci i robił to zawsze 
bardzo konsekwentnie. Jako re-
żyser ogromnie ceniłem to, że był 
oddanym współpracownikiem, 
powierzone mu zadania wykony-
wał wzorowo a przede wszystkim 
nie zadawał zbędnych pytań. Ro-
zumieliśmy się doskonale. (…) Jan 
mawiał, że przez pięć pierwszych 
dni na planie wszystko wie reżyser, 
a aktor nic. Potem dobry aktor wie 
już co ma robić, doskonale wie, cze-
go reżyser od niego oczekuje i robi 
to. Dzięki temu był aktorem bardzo 
użytecznym, łatwym dla reżysera, 
a co ważne nie miał fochów. (…) Jan 
był wielkim erudytą z niesamowi-
tym poczuciem humoru, często też 
radykalnym i pełnym autoironii. 
Prawdziwy mistrz anegdoty, zmie-
niał plan filmowy w spotkania to-
warzyskie, rzucając jak z rękawa 
opowieściami o aktorach i przyja-
ciołach z planu. Kochał życie i ludzi, 
aczkolwiek spojrzenie na niektó-
rych miał ostre, złośliwe, momen-
tami wręcz okrutne. Zazwyczaj nie 
bez powodu, ponieważ był w tych 
swoich opiniach sprawiedliwy. 
To był wybitny aktor, wybitny czło-
wiek, ze wspaniałym zmysłem ob-
serwacji. Mawiał, że tracimy węch 
do swoich czasów. Ogromnie żału-
ję, że już nie staniemy obok siebie 
na planie."

PAP: Anna Kruszyńska, 
Grzegorz Janikowski,

 Hubert Bekrycht, Daria Kania

że jak pracował nad jakąś rolę 
- to ona też w jakiś sposób wpły-
wała na jego zachowanie w życiu. 
Nagle stawał się dziki albo tajemni-
czy. Janek po prostu był niezwykły. 
Był nieprawdopodobnie pracowity 
i zresztą było widać, ile ten zawód 
go kosztował. To był taki prawdzi-
wy artysta, który się miotał, prowo-
kował."

Olaf Lubaszenko - polski aktor 
filmowy i teatralny, reżyser i pro-
ducent, prezenter telewizyjny, 
także wokalista i  konferansjer, 
związany z Teatrem Buffo, dyrek-
tor artystyczny Festiwalu Gwiazd 
w Międzyzdrojach, od 1 września 
2022 dyrektor Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie:
"Pan Jan - ze względu na dobrą 
i bliską znajomość z moim tatą - 
miał do mnie ciepły stosunek, kiedy 
jeszcze byłem nastolatkiem. Potem 
zdarzyło się, że zagraliśmy razem 
w spektaklu „Don Carlos” Laco 
Adamika. On grał króla Hiszpanii 
Filipa, a ja grałem Markiza Posę. 
Mówię o tym nie dlatego, żeby się 
pochwalić, ale żeby powiedzieć, 
że to był dla mnie przełomowy czas 
i spektakl w moim życiu, w nasta-
wieniu i podejściu do aktorstwa. 
Od tego momentu zacząłem ten 
zawód traktować z najwyższym 
szacunkiem i pokorą (…) Nowic-
ki był wspaniałym partnerem, 
ale tak wybitnym i dobrym, że nie 
wypadało przy nim być nieprzygo-
towanym, grać poniżej pewnego 
poziomu. To mnie niezwykle mo-
bilizowało, jestem mu za tę pracę 
niezwykle wdzięczny. (…) Tak jak 
się bałem z nim pracy przed moim 
debiutem w filmie „Sztos”, tak po-
tem widziałem, że on jest w pracy 
nie tylko aktorem i współpracow-
nikiem, ale i przyjacielem. Mądrym 

Nowickiemu przez lata towarzyszyła sława 
uwodziciela.
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KULINARIA

PIERNICZKI
Pierniczki smakują idealnie zaraz po upieczeniu, ale za-
mknięte przez kilka dni w puszcze są jeszcze lepsze. Poza 
tym pieczenie pierniczków to czynność, która łączy całą 
rodzinę przy jednym stole. Zapach przyprawy korzennej 
unoszącej się w kuchni, uśmiech na twarzach dzieci, które 
mają mnóstwo radości z wycinania pierniczków, a po ich 
upieczeniu z dekorowania – tak zazwyczaj wyglądają 
wspólne przygotowania do świąt. Warto wspomnieć także, 
że niegdyś pierniki były symbolem dobrobytu, produktem 
luksusowym dostępnym jedynie najbogatszym mieszkań-
com. Choć pierniki uważane są za polski przysmak, tak 
naprawdę pochodzą z okolic dzisiejszej Holandii. Polska 
nazwa piernik pochodzi od starodawnego słowa pierny 
(czyli pieprzny) i odnosiła się właśnie do intensywnych 
przypraw w nim zawartych. Zamożniejsi obywatele chęt-
nie używali go jako zakąski do wódki. Najstarszy zachowa-
ny polski przepis na wypiek piernika pochodzi z 1725 roku 
i zanotowany został nie w książce kucharskiej, ale porad-
niku medycznym. Początkowo bowiem ciasto to było nie 
tylko przysmakiem, ale i lekarstwem zalecanym w razie 
niestrawności oraz w czasie przeziębienia. 

A oto sprawdzony przepis na pyszne pierniczki:
Składniki: 2 szklanki mąki pszennej,  2 łyżki miodu, 2/3 
szklanki cukru, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 torebka 
przyprawy piernikowej, 2 łyżki masła, 2 jajka, 
1/4 szklanki ciepłego mleka
Wykonanie:
• Mąkę przesiej na stolnicę, wlej do niej rozpuszczony gorą-
cy miód i wymieszaj. 
• Ciągle siekając, dodaj kolejno cukier, sodę i przyprawy, 
a następnie masło i jedno jajko. 
• Dolewaj stopniowo po 1 łyżce podgrzanego mleka i łącz 
składniki ciasta w jednolitą, miękką kulę. 
• Wyrabiaj ręką ciasto przez około 10 minut. 
• Na posypanej mąką stolnicy rozwałkuj ciasto na placek 
o grubości ok. 1/2 cm. 
• Foremkami wykrój pierniczki i ułóż je na blasze wyłożo-
nej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od sie-
bie. 
• Wierzch każdego pierniczka posmaruj roztrzepanym 
jajkiem i piecz w piekarniku nagrzanym do 356 stopni F 
przez ok. 10 minut.
• Po upieczeniu i ostudzeniu pierniki możesz dowolnie 
ozdobić. 

MAKOWIEC 
Według ludowych wierzeń mak był najważniejszą z wigi-
lijnych potraw, a spożywany w wigilię Bożego Narodzenia 

miał zapewniać szczęście i chronić przed działaniem złych 
sił. Brak maku na wigilijnym stole mógł ściągnąć na domo-
stwo nieszczęście. Ponadto mak to roślina, która zawiera 
w makówce tysiące nasion i dlatego też jest symbolem 
urodzaju i płodności. Makowiec to jedno z tych ciast, które 
można upiec wcześniej i spokojnie przechowywać przez 
kilka dni lub tygodni w ciemnym miejscu lub lodówce/za-
mrażarce i nic się z nim nie stanie. Pamiętaj jednak, aby 
polukrować go dopiero dzień przed Wigilią lub tuż przed 
podaniem na stół. Dzięki temu makowiec nie będzie mięk-
ki, a lukier będzie cały czas świeży.

PRZEPIS NA MAKOWIEC: 
CIASTO DROŻDŻOWE
Składniki: 500 g mąki pszennej, 50 g świeżych drożdży,
50 g cukru, 200 ml mleka, 4 żółtka, 50 g masła

MASA MAKOWA
Składniki: 850 g gotowej masy makowej  (1 puszka), 2 łyż-
ki bułki tartej, 4 białka

LUKIER 
Składniki: sok z 1/2 cytryny, 1 szklanka cukru pudru, 4 łyż-
ki smażonej lub kandyzowanej skórki pomarańczowej 
Wykonanie:
• Do miski wsyp mąkę, zrób w niej dołek i do niego pokrusz 
drożdże i dodaj cukier.
• Stopniowo wlewaj ciepłe mleko mieszając je z drożdżami 
i powoli dodając mąkę.
• Zaczyn przykryj ścierką i zostaw 
na 10 minut do wyrośnięcia.
• Następnie dodaj żółtka oraz roztopione masło i powoli 
wyrabiaj ciasto przez 
ok. 10 - 15 minut aż będzie gładkie i elastyczne. 
• Uformuj kulę, umieść ją w misce i odstaw w ciepłe miej-
sce na ok. 1 godzinę do wyrośnięcia.

•Masę makową wymieszaj z bułką tartą. Białka ubij 
na sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli i delikatnie 
wymieszaj z masą makową.
• Ciasto wyłóż na stolnicę i wyrabiaj przez jakieś 5 minut, 
a następnie podziel na 2 części.
• Rozwałkuj jedną część ciasta na prostokąt, wyłóż na cia-
sto połowę masy makowej zachowując ok. 1,5 cm wolnego 
brzegu.
• Zwiń roladę wzdłuż dłuższego boku i zlep brzegi mocno 
je dociskając. To samo zrób z drugą częścią ciasta.
• Połóż makowce na dużej blasze wyścielonej papierem 

do pieczenia w dużej odległości od siebie i odstaw na ok. 
20 minut do podrośnięcia.
• Makowce piecz przez 35 minut w piekarniku nagrzanym 
do 356 stopni F. 
• Gdy makowce ostygną przygotuj lukier - gorący sok z cy-
tryny wymieszaj ze skórką pomarańczową i stopniowo do-
dawaj cukier puder.
• Polej makowce lukrem w dniu podawania. 

ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA
Według tradycji ciasteczka świąteczne zostały przygoto-
wane po raz pierwszy w Szkocji. Obecnie przepisy na cia-
steczka świąteczne znane są praktycznie na całym świecie, 
a w Polsce te smakowite słodkości są jednym z ważnych 
elementów Wigilii i kolejnych dni świąt. 

PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA 
Z NUTKĄ KOKOSU

Składniki: 130 g masła, 1/2 szklanki cukru pudru, 1 jajko, 
250 g mąki pszennej, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
2 łyżeczki cukru wanilinowego, 1/2 szklanki wiórków ko-
kosowych, dżem malinowy
Wykonanie:
• Masło pokrój w kostkę i ociepl w temp. pokojowej, z lo-
dówki wyjmij też jajko. 
• Wiórki kokosowe zmiksuj na proszek. 
• Mąkę wymieszaj ze zmielonymi wiórkami kokosowymi, 
proszkiem do pieczenia i cukrem wanilinowym i odłóż. 
• W oddzielnej misce ubij masło z cukrem pudrem na pu-
szystą masę. 
• Dodaj jajko i ubijaj jeszcze przez ok. 3 minuty. 
• Dodaj mieszankę z mąką i wiórkami i dokładnie zmiksuj 
na jednolitą masę. 
• Wstaw do lodówki na ok. 1 godzinę. 
• Piekarnik nagrzej do 320 stopni F. Ciasto rozwałkuj 
na placek o grubości ok. 3 mm. 
• Powycinaj kółka i układaj je na blaszce wyłożonej papie-
rem do pieczenia. 
• W połowie kółeczek wytnij gwiazdkę, a wycięte gwiazdki 
połóż obok na blaszce i też upiecz. 
• Piecz przez ok. 15 minut. 
• Po upieczeniu całe ciasteczka posmaruj łyżeczką dżemu, 
natomiast ciasteczka z wyciętą gwiazdką oprósz przez sit-
ko cukrem pudrem. 
• Połóż je na ciasteczku posmarowanym dżemem i delikat-
nie dociśnij. ◘

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA JUŻ TUŻ-TUŻ, A WIĘC JEST TO OSTATNI DZWONEK, ABY PRZYGOTOWAĆ PLAN ŚWIĄTECZNYCH WYPIEKÓW. 
NIECH W DOMU JUŻ TERAZ ZAGOSZCZĄ ZAPACHY PRZYPRAW KORZENNYCH...... I MAKOWCÓW. 

Poczuj święta w kuchni 
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PODWÓJNE SZCZEPIENIE
Umów się na 

Przyjęcie obu w 
tym samym czasie 
jest bezpieczne.
Są naszą najlepszą ochroną 
przed poważnymi chorobami 
i powikłaniami.

Zadzwoń pod numer 877-829-4692 lub wejdź na stronę nyc.gov/vaccinefinder.  

Otrzymaj szczepienie 
przeciw grypie

A dodatkowo 
uaktualnione szczepienie 
przeciw COVID-19!
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PODRÓŻUJ ZA POŁOWĘ CENY
Mieszkańcy Nowego Jorku osiągający niższe dochody 
nieprzekraczające federalnego progu ubóstwa mogą 
kwali�kować się do obniżonych o połowę kosztów 
przejazdu przy użyciu karty MetroCard programu Fair Fares.

Przejdź na stronę nyc.gov/fairfares, aby sprawdzić 

uprawnienie i złożyć wniosek, lub zadzwoń pod 

numer 311, aby uzyskać więcej informacji.
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TEREN NIEOGRODZONY

z telefonu Młodszej. Pomieszały się 
ze sobą epoki, osoby i obyczaje. Opo-
wiadałam Młodszej o mojej własnej 
fascynacji staroświeckimi sukniami 
w czasach, gdy byłam w jej wieku, 
a ona mnie o swojej fascynacji mu-
zyką klasyczną. Miała w telefonie 
całą listę swoich ulubionych kla-
sycznych przebojów. Kompletnie 
mnie zaskoczyła. Jak to możliwe, 
że nie wiedziałam o niej tak podsta-
wowej rzeczy? Że kocha deszczową 
etiudę Szopena, ale o Czajkowskim 
uważa, że jest przereklamowany? 
Jak to możliwe, że jest w swoich 
upodobaniach i fascynacjach taka 
podobna… do mnie? 
Nie wiem, w którym dokładnie 
momencie poczułam, że serce, ta-
kie ciężkie przez długie miesiące, 
zmęczone, strwożone, zaczęło tajać. 
Czy wtedy, gdy śmiałyśmy się do roz-
puku knując podstępny plan obda-
rowania mojego męża na Gwiazdkę 
wiktoriańską bielizną? Czy wtedy, 

gdy Młodsza, z beztroską pewnością 
cechującą młodość powiedziała:
 – Widzisz jak fajnie, że was w te bale 
wkręciłam? Pomyśl, ile ich jeszcze 
mamy przed sobą! A każdy w innej 
sukni! Ile to szycia! Ile szczęścia! 
Nie ma dnia, bym nie myślała o ma-
gicznym wieczorze, który spędzi-
łyśmy w obskurnym motelu kilka 
tygodni temu. Rok się jeszcze nie 
skończył i kto wie, czym mnie za-
skoczy, ale w tej chwili w rankingu 
najlepszych rzeczy, jakie mi się przy-
trafiły w mijającym roku, właśnie on 
zajmuje najwyższe miejsce. 
Życzę Państwu, by w zbliżające się 
święta poczuli Państwo podobny 
rodzaj magii i łączności z najbliż-
szymi. W końcu to dzięki nim świat 
ma urodę i sens, i odkrywa przed 
nami, gdzie i dlaczego jest w nim 
nasze miejsce. A przede wszystkim 
daje siłę, by stawiać czoło kolejnym 
wyzwaniem, gdy znów się pojawią 
na naszej drodze. ◘

Impreza okazała się najlepszą 
rzeczą, jaka nam się przytrafiła 
w pierwszych dwóch latach pan-
demii. Piękne, zabytkowe miejsce, 

wytworne, adekwatnie historyczne 
kreacje, a przede wszystkim przemi-
ła atmosfera w gronie ludzi, z którymi 
przyszło nam spędzić ten wieczór. 
Nie było mowy, byśmy się znów nie 
wybrali w tym roku.  
Wiadomo jednak – życie uwielbia 
każde plany weryfikować lub przy-
najmniej testować. Tak było i teraz. 
Druga połowa tego roku – bal wy-
znaczony był na połowę listopada 
– zarzuciła nas „rozmaitymi rozma-
itościami”, w obliczu których wesołe 
pląsy w przebraniu staroświeckiego 
Kopciuszka na zamku wydawały 
się coraz bardziej niedorzecznym 
pomysłem. A nawet i odległą per-
spektywą. Covid, który niemal za-
prowadził mnie do szpitala, kolejny 
trudny pobyt w Polsce z coraz bar-
dziej chorą mamą, remont w domu, 
który z trzech tygodni przedłużył się 
do czterech miesięcy, a do tego zła-
mana noga Starszej, która wywróciła 
nam do góry nogami rodzinne życie 
i resztki lata, przekreślając szanse 
na choćby krótki wyjazd (i ucieczkę 
z rozmontowanego domu). 
Gdy wyszło, że Starsza będzie przy-
stępować do bardzo ważnego egza-
minu, do którego przygotowywała 
się kilka miesięcy, w przeddzień 
balu poziom entuzjazmu, jaki odczu-
wałam na myśl o tym wydarzeniu, 
zaczął otwarcie zjeżdżać pod kreskę 
z zerem. I wtedy zaatakowała mnie 
bestia z jeszcze większymi zębami – 
kac moralny, bo dla Młodszej zbliża-
jący się bal był wydarzeniem roku. 
Z zapamiętaniem szyła nam wszyst-
kim kostiumy i planowała w szcze-
gółach cały weekend. Wciąż mam 

RODZIC DLA DZIECKA ZROBI WIELE. PO PANDEMII JESZCZE WIĘCEJ. ROK TEMU POSŁUSZNIE PODREPTALIŚMY ZA MŁODSZĄ NA BAL WIKTORIAŃSKI, 
BO WIEDZIELIŚMY, ILE DLA NIEJ ZNACZYŁ, WIEDZĄC JEDNOCZEŚNIE, ŻE BEZ RODZICIELSKIEJ OBSTAWY NIGDY BY SIĘ TAM NIE WYBRAŁA.

Niech serce taje, 
NIECH DUSZA SIĘ WZNOSI

Eliza Sarnacka-Mahoney

Wiadomo – życie uwielbia każde plany 
weryfikować lub przynajmniej testować. 

w pamięci jej smutek i przygnębienie 
sygnujące czas lockdownów i szkoły 
zdalnej. Jej uśmiech jest dziś ważniej-
szy od wszystkiego. Zacisnęłam zęby, 
zebrałam się w sobie. Oczywiście, 
że pojedziemy.
Starsza egzamin pisała w domu. Nie 
było dyskusji – musieliśmy się na ten 
czas gdzieś wynieść, inaczej, tłuma-
czyła nam, będziemy ją rozpraszać 
nawet siedząc w bezruchu na ław-
ce w ogrodzie. Nie było wyjścia, 
zabukowałam dla siebie i Młodszej 
motel w miasteczku, gdzie miał się 
odbywać bal. Mąż wybył na pół dnia 
do znajomych z planem, że dojadą 
ze Starszą na bal niedługo przed jego 
rozpoczęciem następnego dnia. 
Gdy otworzyłyśmy drzwi motelowe-
go „apartamentu” od razu było jasne, 
że wygód nie będzie. Będzie dobrze, 
jeśli nam pocieknie z kranu woda, za-
działa prysznic, a na noc włączy się 
ogrzewanie. Rzecz istotna, bo tem-
peratura na zewnątrz leciała na łeb, 
na szyję. Szykował się pierwszy tego 
roku poważniejszy atak zimy. 
– Mamo? Bardzo mnie kochasz? – 
zapytała Młodsza, gdy ustawiwszy 
torby na krzesłach, same też zain-
stalowałyśmy się na łóżku. Kontakt 
z brunatną, bardzo zabytkową wy-
kładziną wolałyśmy ograniczyć 
do minimum.  
 – A co to w ogóle jest za pytanie? – za-
mrugałam ze zdziwieniem. 
 – No jest, bo może byś mi pomogła 
wykończyć suknię? 
 Znów zamrugałam, tym razem z nie-
dowierzaniem. 
– To ona jeszcze nie jest skończona? 
Mówiłaś, że w tym roku nie będzie 
tak jak w poprzednich…
Słowo wyjaśnienia. Dwa „profesjo-
nalne” bale, które Młodsza zaliczyła 
do tej pory w życiu miały ze sobą 
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SAMOCHODY AMERYKAŃSKIE I ZAGRANICZNE

201.893.1507 lub 973.471.8133
465 Main Ave • Wallington, NJ 07057

Tony’s Mufflers
Ogólna mechanika samochodowa

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

• Spawanie

jedną, wspólną rzecz: niegotowe 
na czas kreacje, które pomagałam jej 
kończyć w atmosferze paniki na gra-
nicy z histerią i obowiązkowych 
łez. Bez mojej rundy przy maszynie 
do szycia z obu imprez byłyby (tyl-
ko) nici. I zwoje niezużytego mate-
riału. 
Humor skisił mi się jeszcze bardziej. 
Niespokojna o Starszą, która przed 
egzaminem przeżywała własne 
skrajne emocje, nieprzekonana, 
że w podupadłym motelu uda mi się 
odpowiednio odpocząć przed cze-
kającym mnie ciężkim dniem tań-
ców, cieszyłam się na myśl, że przy-
najmniej wybierzemy się z Młodszą 
do jakiejś fajnej knajpy na smakowi-
tą kolację. 
– A co tam jeszcze trzeba zrobić? – 
zapytałam z rezygnacją. 
Młodsza wyciągnęła swoją suknię. 
Potem wyciągnęła moją suknię. 
A potem jeszcze wyciągnęła suknię 
Starszej. Nie pomogło żadne zakli-
nanie rzeczywistości. Roboty było 
na kilka godzin. O żadnej knajpie nie 
było mowy.
Szyłyśmy. Rozmawiałyśmy. I na-
gle stało się coś nieoczekiwanego. 
Czas stanął. A potem zaczął tańczyć 
w rytm subtelnej muzyki płynącej 
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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 specy kami, 

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

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Eurocare.

Zarząd Spółki 
z prezesem Józefem Kupczakiem 

ZAPRASZAMY NA SYLWESTRA 
DO ZPA BANQUET HALLS!
Rezerwacje:  Mariola – 732-841-4870 

www.zpaofperthamboy.com
www.zpabanquethalls.com

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

dla calej Polonii życzy
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HISTORIA

Polskiej). Jednak rozmowy pro-
wadzone w tej sprawie z Roma-
nem Dmowskim nie przyniosły 
rezultatu. Był to okres, w którym 
narodowcy coraz bardziej odda-
lali się programowo, z biegiem 
czasu przechodząc na stanowiska 
otwarcie wrogie ruchowi socja-
listycznemu. Po niepowodzeniu 
negocjacji z LN, Wojciechowski 
zmienił swoje stanowisko i poparł 
uchwałę III Zjazdu PPS, zakazu-
jącą członkom partii należenia 
równocześnie do innych tajnych 

ugrupowań politycznych.
W następnych latach zaszły 
poważne zmiany w ruchu ro-
botniczym, odrodziła się SDKP 
(przemianowana ostatecznie 

na Socjal-Demokrację Królestwa 
Polskiego i Litwy), a z PPS wystąpi-
li działacze związani z Ludwikiem 
Kulczyckim, zakładając Polską 
Partię Socjalistyczną-Proletariat. 
W ten sposób PPS utracił monopol 
w ruchu robotniczym na terenie 
zaboru rosyjskiego.

CZAS ZMIAN
Wybuch wojny rosyjsko-japoń-
skiej w 1904 roku Wojciechowski 
potraktował, podobnie jak Piłsud-
ski, jako szansę dla sprawy pol-
skiej. Obaj żywili nadzieję na prze-
rodzenie się konfliktu w wojnę 
światową i klęskę Rosji. Dlatego 
też Wojciechowski popierał plan 
Piłsudskiego, zakładający utwo-
rzenie legionu polskiego z jeńców 
i dezerterów z armii rosyjskiej. 
Wobec klęsk wojennych Roma-
nowów na całym terenie impe-
rium wybuchły żywiołowe strajki, 
przeradzające się w rewolucję. 
Jej wybuch zaskoczył tak PPS, jak 
i samego Wojciechowskiego. Sto-
sunek do rewolucji silnie zantago-
nizował grupy „starych” wyczeku-
jących na rozwój wypadków oraz 
„młodych” działaczy PPS. Ci dru-
dzy domagali się wzmożenia akcji 
i współpracy z rosyjskim ruchem 
rewolucyjnym. Głosili hasła kla-
sowe, a pomijali postulaty patrio-
tyczne. W kierownictwie partii 
zaczęły dominować „młodzi”. 
Wojciechowski, zrażony radykal-
ną postawą najmłodszej genera-
cji członków PPS i odsunięciem 
postulatów niepodległościowych 
na dalszy plan, opuścił jej szeregi. 
Udał się do Anglii.
W początku 1906 roku rząd carski 
ogłosił amnestię, w związku z czym 
Wojciechowski postanowił powró-
cić do zaboru rosyjskiego. Rozcza-
rowany negatywną ewolucją PPS 
i całego ruchu robotniczego w kie-
runku ideologii rewolucyjnej, po-
szedł w przeciwną stronę. Wspól-
nie z Edwardem Abramowskim 
zaczął ewolucję ku apolitycznemu 
ruchowi spółdzielczemu, opar-
temu na wzorcach brytyjskich. 
Postanowił włączyć się do pracy 
w Towarzystwie Kooperatystów, 
którego zadaniem było krzewienie 
wśród ludu podstawowych zasad 
demokratycznych, w tym ogólne 
uspołecznianie robotników i chło-
pów. W tym okresie zajął się rów-

nież wydawaniem pisma „Społem”. 
W ruchu społecznym dostrzegał 
wartości, o które walczył w PPS, 
a które jego zdaniem zostały po-
grzebane w latach 1904-1905.

Urodził się w szlacheckiej 
rodzinie w Kaliszu 15 
marca 1869 roku. Wy-
chowano go w duchu 

patriotycznym. Po ukończeniu 
kaliskiego gimnazjum wyjechał 
na studia do Warszawy, gdzie ze-
tknął się po raz pierwszy ze śro-
dowiskami polskich nacjonalistów 
i z socjalistami.

MIĘDZY NACJONALIZMEM 
A SOCJALIZMEM

W roku 1890 młody Wojcie-
chowski wstąpił do działającego 
pod auspicjami Ligi Polskiej taj-
nego Związku Młodzieży Polskiej, 
tzw. „Zetu”. Rok później, będąc 
pod urokiem osobistym Edwarda 
Abramowskiego, wstąpił do so-
cjalistycznego Zjednoczenia Ro-
botniczego, powstałego w wyniku 
rozłamu w II Proletariacie. Nie ko-
lidowało to z pracą w „Zecie”, po-
nieważ w ówczesnych realiach nie 
występowały jeszcze sztywne po-
działy na „narodowców” i socjali-
stów. W obu organizacjach działali 
zarówno ludzie o poglądach de-
mokratycznych, jak i socjalistycz-
nych. Z czasem Wojciechowski 
zaczął dostrzegać szanse odzyska-
nia niepodległości przede wszyst-
kim w działalności zjednoczonego 
ruchu robotniczego, potępiając 
jednak wzorowane na rosyjskich 
rewolucjonistach metody terrory-
styczne. To właśnie terrorystyczne 
metody stosowane przez Organi-
zację Bojową PPS staną się jedną 
z przyczyn jego odejścia z ruchu 
socjalistycznego po gwałtownych 
wydarzeniach z lat 1904-1905.
Tymczasem w roku 1892, zagro-
żony aresztowaniem po demon-
stracjach pierwszomajowych, 
wyjechał do Szwajcarii. Od lat 
przebywała tam liczna polska ko-
lonia emigrantów wszystkich prą-
dów politycznych, na czele z Zyg-
muntem Miłkowskim, Bolesławem 
Limanowskim i Edwardem 
Abramowskim. Pobyt w Zurychu 
trwale ukształtował poglądy Woj-
ciechowskiego i przesądził o spo-
sobie realizacji priorytetowego 
celu w jego życiu. Celem tym była 
oczywiście niepodległość Polski. 
W listopadzie 1892 roku Wojcie-
chowski wziął udział w zjeździe 
polskich socjalistów w Paryżu 
jako przedstawiciel Zjednocze-
nia Robotniczego. Podczas zjazdu 
zapadła decyzja o zjednoczeniu 
polskiego ruchu robotniczego 
w kraju i utworzenia Związku Za-
granicznego Socjalistów Polskich 
(ZZSP). Wojciechowskiego wy-
brano do ścisłego kierownictwa. 
Równolegle doszło do połączenia 
Związku Robotników Polskich i II 
Proletariatu. W ten sposób w za-
borze rosyjskim proklamowano 
powstanie Polskiej Partii Socjali-
stycznej, w programie której pod-
kreślono dążenie do powstania 
samodzielnej, demokratycznej 
Rzeczypospolitej. ZZSP podpo-

rządkował się PPS, jednak od po-
czątku współpracy dochodziło 
do konfliktów ze względu na duże 
rozbieżności poglądów.

ROZŁAMY I NIEUDANE 
MARIAŻE

Stanisław Wojciechowski jako 
emisariusz ZZSP przybył do kraju 
w połowie 1893 roku, próbując za-
pobiec rozłamowi. Doszło do nie-
go na I Zjeździe PPS. Secesjoniści 
przeciwni decyzjom zjazdu pary-
skiego utworzyli tam własne ugru-
powanie o nazwie Socjal Demo-
kracja Polska, po pewnym czasie 
zmieniając jego nazwę na Socjal-
-Demokrację Królestwa Polskiego 
(SDKP). Wojciechowski dostrze-
gał narodowe przywary Polaków, 
uniemożliwiające szersze społecz-
ne porozumienie. Po latach dał 
wyraz swojej frustracji z tamtego 
okresu, pisząc we wspomnie-
niach: „Ktoś złośliwy powiedział, 
że jeden Polak to geniusz, dwóch 
to kłótnia, a trzech to anarchia. Nie 
uważam tej gadki za trafną ocenę 
naszego charakteru narodowego. 
Może ona odnosić się do inteligen-

cji, obciążonej wadami zepsutej 
szlachty (…). W mojej działalności 
nie miałem wypadku, żeby hasło 
rozłamu wychodziło od dołu; za-
wsze gorszący przykład dawała 
elita, chorująca na egotyzm i dok-
trynerstwo, a w niepodległej Pol-
sce na karierowiczostwo”.
Podczas zjazdu PPS Wojciechow-
ski spotkał się z Józefem Piłsud-
skim. Wspólnie znaleźli się w kie-
rownictwie porozłamowej PPS, 
całkowicie aprobującej postano-
wienia zjazdu paryskiego. W tym 
czasie Wojciechowski regularnie 
i intensywnie kursował między 
Anglią a zaborem rosyjskim. 
W marcu 1895 roku postanowił 
na stałe przybyć do Królestwa. 
W tym okresie Wojciechowskie-
go i Piłsudskiego łączyły przyja-
cielskie relacje. Choć nie zawsze 
byli zgodni, obydwaj uznawali ko-
nieczność walki o niepodległą Pol-
skę i zgadzali się co do generalnej 
linii działania. 
Co ciekawe, w tym okresie Woj-
ciechowski pragnął scalenia PPS 
z nacjonalistyczną tajną Ligą Na-
rodową (spadkobierczynią Ligi 

STANISŁAW WOJCIECHOWSKI (1869-1953) TO DZIAŁACZ POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ, BLISKI WSPÓŁPRACOWNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 
TWÓRCA POLSKIEGO RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO I DRUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ... 

NIEPOKORNY PREZYDENT
Daniel Wójtowicz 

Właśnie mija 100 lat od dnia, kiedy 22 grudnia 1922 roku Stanisław Wojciechowski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na drugiego 
prezydenta Rzeczypospolitej.

Stanisław Wojciechowski – drugi prezydent Rzeczypospolitej 1922-1926
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Wojciechowski był ideowym socjalistą 
i niestrudzonym działaczem polskiego ruchu 
spółdzielczego.
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HISTORIA
WIELKA WOJNA

Aż do początków I wojny świato-
wej Wojciechowski poświęcał się 
całkowicie działalności społecz-
nej. Unikał działalności politycz-
nej, choć w roku 1912 w spotkał 
się z Piłsudskim w Zakopanem. 
Miał wówczas mu obiecać, że po-
prze jego ideę zbrojnego powsta-
nia przeciw Rosji w razie wojny 
pomiędzy zaborcami i weźmie 
udział w tworzeniu rządu narodo-
wego. Gdy jednak doszło do wy-
buchu walk, od samego początku 
sprzeciwił się planom Piłsudskie-
go i jego orientacji proaustriac-
kiej. Wojciechowski był zdania, 
że sprawy polskiej nie należy 
wiązać z żadnym z państw zabor-
czych.
Energicznie zaangażował się 
za to w pracę w Centralnym Ko-
mitecie Obywatelskim, zorgani-
zowanym w Warszawie przez 
władze carskie. Starał się nieść 
pomoc aprowizacyjną dla lud-
ności polskiej dotkniętej skutka-
mi działań wojennych i zabiegał 
o utworzenie armii polskiej wal-
czącej u boku Rosji przeciwko 
państwom centralnym. Nie wie-
rzył co prawda w realność nie-
podległości zdobywanej u boku 
jednego z zaborców, słusznie jed-
nak rozumował, że armia polska 
może być ważną kartą przetar-
gową i środkiem do poszerzenia 
swobód wraz z korzystnym roz-
wojem sytuacji geopolitycznej. 
Największe szanse powodzenia 
dawał jednak nie Piłsudskiemu, 
ale Komitetowi Narodowemu Pol-
skiemu, który wiernie stał u boku 
Ententy.
Rewolucja lutowa, która w 1917 
roku strąciła z tronu cara Miko-
łaja II, zastała Wojciechowskiego 
w samym centrum wydarzeń 
– w Piotrogrodzie. W czerwcu 
tego samego roku uczestniczył 
w Zjeździe Wojskowych Polaków 
w Rosji, gorąco zabiegając o zgo-
dę rosyjskiego Rządu Tymczaso-
wego na zorganizowanie w Rosji 
armii polskiej do walki z państwa-
mi centralnym. Częściowo dzięki 
jego działaniom udało się sformo-
wać I Korpus Polski pod dowódz-
twem gen. Józefa Dowbór-Mu-
śnickiego, ale szanse na dalszą 
rozbudowę jednostek polskich 
ostatecznie przekreśliła rewolu-
cja październikowa.

NIEPODLEGŁOŚĆ
14 listopada 1918 r. powrócił 
do Warszawy. Niedługo później, 
po spotkaniu z Piłsudskim otrzy-
mał nominację na ministra spraw 
wewnętrznych w rządzie Ignace-
go Paderewskiego, utworzonym 
w styczniu 1919 r. Było to wyraźną 
oznaką zaufania ze strony dawne-
go przyjaciela z PPS. Jednocześnie 
jednak Wojciechowski został po-
stawiony przed bardzo trudnym 
zadaniem. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych było w tamtym 
okresie kluczowym resortem, 
zwłaszcza w chwili, gdy kraj po-
grążony był w anarchii, a walki 
o kształt przyszłych granic trwa-
ły w najlepsze. Na barki Wojcie-
chowskiego spadł ciężar zorga-
nizowania pierwszych wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego, z cze-
go zresztą wywiązał się znakomi-
cie. Jego dużym sukcesem było 
także przeorganizowanie prowi-
zorycznej milicji ludowej w poli-
cję państwową, opartą w głównej 
mierze na wzorcach brytyjskich. 

Gabinet Paderewskiego podał się 
do dymisji 9 grudnia 1919 r., jed-
nak sam Wojciechowski pozostał 
na swoim stanowisku, wchodząc 
do rządu sformowanego przez Le-
opolda Skulskiego.
W czasie wojny z bolszewikami 
największe kłopoty sprawiało 
Wojciechowskiemu powstrzy-
manie komunistycznej agitacji 
i utrzymanie bezpieczeństwa 
wewnętrznego w kraju. Do wojny 
Wojciechowski był ustosunkowa-
ny sceptycznie. Nie zgadzał się 
z koncepcją federacyjną Piłsud-
skiego i był zdania, że konflikt 
z Rosją Sowiecką należy rozstrzy-
gnąć w oparciu o tzw. linię Dmow-
skiego, ograniczającą granice 
niepodległego kraju do terenów 
zamieszkanych przez etnicznych 
Polaków.

Gdy w czerwcu 1920 r. upadł rząd 
Skulskiego, Wojciechowski otrzy-
mał od nowego premiera Włady-
sława Grabskiego propozycję kon-
tynuowania pracy w MSW, której 
jednak nie przyjął. Postanowił 
na jakiś czas odsunąć się od poli-
tyki. Najbliższe jego poglądom sta-
je się stronnictwo Wincentego Wi-
tosa PSL–„Piast”. Jego członkiem 
zostaje pod koniec 1921 roku, aby 
w grudniu następnego roku zo-
stać kandydatem „Piasta” na fotel 
prezydenta. Odpadł w czwartej 
turze głosowania, a na pierwsze-
go prezydenta II Rzeczpospolitej 
Zgromadzenie Narodowe wybra-
ło Gabriela Narutowicza. Wybór 
ten wzburzył polską prawicę. 
Rozpoczęła się ogromna nagonka 
na pierwszego prezydenta, gło-
sząca, że nie dość, iż został narzu-
cony Polsce głosami mniejszości 
narodowych, to jeszcze jest nie-
wierzący. 16 grudnia 1922 r. Naru-
towicz został zabity.

DRUGI PREZYDENT
Obowiązki głowy państwa objął 
marszałek Sejmu Maciej Rataj. 
Na 20 grudnia 1922 r. zwołał Zgro-
madzenie Narodowe, które miało 
wybrać nowego prezydenta. Już 
w pierwszej turze Stanisław Woj-
ciechowski uzyskał większość 
zdobywając 298 głosów, a jego 
rywal Kazimierz Morawski tylko 
221 głosów. Nowego prezydenta 
poparły te same kluby parlamen-
tarne co i Narutowicza. Gdy więc 
ogłoszono wyniki wyborów, z ław 
lewicy padł znamienny okrzyk 
pod adresem prawicy: „Kiedy 
go zabijecie?”. Jednak prawica, 
skompromitowana zabójstwem 
Narutowicza, nie protestowała 
przeciwko wyborowi Wojcie-
chowskiego. Misję tworzenia ga-
binetu Wojciechowski powierzył 
liderowi chłopskiemu Wincente-
mu Witosowi.
Niedługo później Piłsudski demon-
stracyjnie przeniósł się do willi 
w Sulejówku, a jego relacje z Woj-
ciechowskim uległy znacznemu 
pogorszeniu. Marszałkowi szcze-
gólnie nie podobała się nomina-

cja gen. Stanisława Szeptyckiego 
na ministra spraw wojskowych. 
Ten ruch kadrowy przerodził 
się następnie w otwarty konflikt 
o ustawę o najwyższych władzach 
wojskowych. Wojciechowski 
w tym sporze poparł Szeptyckie-
go, co wzbudziło wielkie niezado-
wolenie Piłsudskiego.
Potęgujący się kryzys gospodar-
czy, a wraz z nim krwawo stłumio-
ne przez rząd społeczne niepoko-
je w listopadzie 1923 r. przyniosły 
kres gabinetu Witosa. Należało po-
wstrzymać szalejącą inflację i po-
prawić sytuację gospodarczą pań-
stwa. Wojciechowski zdecydował 
powołać gabinet pozaparlamen-
tarny, na czele z Władysławem 
Grabskim. Okazał się on najtrwal-
szym rządem w okresie przed-
majowym. Grabski aktywnie na-

pędzał koniunkturę gospodarczą, 
a przede wszystkim dokonał re-
formy waluty zastępując markę 
złotym polskim. Gestem w stronę 
Piłsudskiego było powierzenie 
teki ministra spraw wojskowych 
jego najbliższemu współpracow-
nikowi, gen. Kazimierzowi Sosn-
kowskiemu. Jednak Wojciechow-
ski nie zgodził się na powołanie 
Marszałka na oficjalnego wodza 
sił zbrojnych. Przyniosło to dymi-
sję Sosnkowskiego. Jego następ-
cą został niechętny Piłsudskiemu 
Władysław Sikorski.
Pozycję prezydenta Wojciechow-
skiego osłabiał fakt, że według 
konstytucji marcowej parlament 
zajmował centralne miejsce 
w systemie państwowym. Jednak 
w systemie zwanym pogardli-
wie „sejmokracją”, wykonywanie 
zadań przez Sejm było bardzo 
utrudnione w razie niewyłonie-
nia trwałej większości i braku 
stabilnej większości. Dlatego też 
w pierwszej połowie lat 20. docho-
dziło do bardzo częstych zmian 
gabinetowych
Chwiejność i kunktatorstwo partii 
sejmowych dobrze obrazuje sytu-
acja po dymisji Władysława Grab-
skiego, wraz z którą doszło do po-
ważnego kryzysu rządowego. 
Wojciechowski zamierzał powie-
rzyć misję tworzenia gabinetu po-
zaparlamentarnego Stanisławowi 
Grabskiemu, a następnie Włady-
sławowi Raczkiewiczowi, lecz nie 
uzyskali oni aprobaty większości 
ugrupowań. Dopiero powołanie 
20 listopada 1925 r. na premiera 
Aleksandra Skrzyńskiego pozwo-
liło choć na chwilę powstrzymać 
parlamentarny zamęt.
Tymczasem sprawy polskie na fo-
rum międzynarodowym rozwija-
ły się szczególnie niekorzystnie. 
Niemcy coraz śmielej domagały 
się rewizji granic Polski, nazywa-
jąc ją „państwem sezonowym”. 
Gdy w październiku 1925 r. 
podczas układu z mocarstwami 
zachodnimi w Locarno Niem-
cy zagwarantowali nienaruszal-
ność swoich zachodnich granic, 
otwartą pozostawili kwestię gra-

nic wschodnich. Wojciechowski 
doskonale rozumiał przed jakimi 
zagrożeniami stoi państwo pol-
skie. W Republice Weimarskiej 
dostrzegał głównego wroga dla jej 
niepodległego bytu.

ZAMACH
Wojciechowski lekceważył docie-
rające do niego sygnały o zama-
chu stanu, przygotowywanym 
przez piłsudczyków. Nie wierzył 
w to, że Piłsudski pójdzie drogą po-
zaparlamentarnego zdobycia wła-
dzy. Z perspektywy czasu poważ-
nym błędem Wojciechowskiego 
okazała się również zgoda na po-
wierzenie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych gen. Lucjanowi Żeli-
gowskiemu, jawnemu zwolenni-
kowi Piłsudskiego. To właśnie on 
bardzo skutecznie obsadził funk-
cje kierownicze w wojsku piłsud-
czykami, co przyniosło poważne 
konsekwencje.
Kolejne przesilenie gabineto-
we nastąpiło na początku maja 
1926 wraz z upadkiem rządu 
Skrzyńskiego. Ugrupowania pra-
wicowo-centrowe zgłosiły kandy-
daturę Wincentego Witosa. Woj-
ciechowski miał jednak obawy 
przed powołaniem rządu, który 
poprzednią kadencję kończył 
w niesławie. Prezydent forsował 
na premiera Józefa Chacińskiego 
z Chrześcijańskiej Demokracji lub 
Jana Dębskiego z PSL „Piast”, lecz 
wobec odmowy obu i niemożli-
wości sformowania gabinetu po-
zaparlamentarnego, zdecydował 
się poprzeć Witosa. Jego gabinet 
został sformowany 10 maja 1926 
r. Przy tej okazji kolejną nietrafio-
ną decyzją okazało się powołanie 
na ministra spraw wojskowych 
gen. Juliusza Malczewskiego. Sła-
bo orientował się on w nastrojach 
w armii i lekceważąco podchodził 
do wpływów, jakie miał w wojsku 
Piłsudski.
Piłsudczycy rozpoczęli pucz 12 
maja. W planach Piłsudskiego pre-
zydent Wojciechowski odgrywał 
ważną rolę. Miał legitymizować 
obalenie rządu Witosa i stać się 
bezwolnym narzędziem w rękach 
Marszałka. Planowano, że oddzia-
ły wierne Piłsudskiemu zajmą klu-
czowe urzędy państwowe i mosty 
w Warszawie, a sam Piłsudski ran-
kiem 12 maja uda się do Belwede-
ru na spotkanie z prezydentem. 
Ten jednak był nieobecny w sto-
licy, wyjechał bowiem do Spały. 
Piłsudczycy utracili w ten sposób 
element zaskoczenia, dając czas 
na przygotowanie się do obrony 
wojskom wiernym legalnemu rzą-
dowi. 
O godzinie 17.00 12 maja 1926 r. 
na warszawskim moście Ponia-
towskiego doszło do spotkania 
Wojciechowskiego z Piłsudskim. 
Inicjatorem spotkania był prezy-
dent. Według relacji Wojciechow-
skiego rozmowa przebiegała 
w nerwowej atmosferze: „Stoję 
na straży honoru wojska polskie-
go” – miał powiedzieć Wojcie-
chowski. „No, no! Tylko nie w ten 
sposób” – nerwowo odpowiedział 
Piłsudski. „Reprezentuje tutaj Pol-
skę, żądam dochodzenia swych 
pretensji na drodze legalnej, kate-
gorycznej odpowiedzi na odezwę 
rządu” – nie ustępował pezydent. 
Na to Marszałek odrzekł krótko: 
„Dla mnie droga legalna zamknię-
ta”.
Nieugięta postawa Wojciechow-
skiego zaskoczyła Piłsudskiego. 
Bezkrwawy do tej pory zamach 

przerodził się w walki uliczne. Pił-
sudczycy nie mogli się już cofnąć. 
Do wieczora 12 maja opanowali 
Pragę i kontrolowali kilka waż-
nych obiektów w mieście, tymcza-
sem wojska rządowe zgrupowały 
się w rejonie Belwederu. Piłsud-
ski próbował akcji mediacyjnej, 
ale spotkał się ze stanowczą odmo-
wą Wojciechowskiego. Prezydent 
był przekonany, że przy pomocy 
posiłków ściąganych do Warsza-
wy uda mu się opanować sytu-
ację. Zamach Piłsudskiego popar-
ły jednak PPS i KPP ogłaszając 
strajk na kolei, uniemożliwiający 
szybkie przybycie jednostek wier-
nych rządowi. W takiej sytuacji 14 
maja zamachowcy zaczęli uzyski-
wać przewagę. Prezydent Wojcie-
chowski podjął wówczas decyzję 
o rezygnacji ze stanowiska, nie 
chcąc dopuścić do eskalacji walk. 

BILANS
Prezydenturę Stanisława Woj-
ciechowskiego można oceniać 
pozytywnie, pomimo ostatecznej 
politycznej porażki. Jego kaden-
cja przypadła w trudnym okresie, 
w czasach kryzysu gospodarcze-
go i dramatycznego pogorszenia 
się sytuacji Polski na arenie mię-
dzynarodowej. Nie był on może 
wytrawnym politykiem pokroju 
Piłsudskiego, w niektórych decy-
zjach przesadnie ulegając presji 
klubów parlamentarnych. Nale-
ży jednak podkreślić, że winny 
takiemu stanu rzeczy był przede 
wszystkim wadliwy system poli-
tyczny przyjęty przez konstytucję 
marcową. Nieprzejednana posta-
wa Wojciechowskiego podczas 
wydarzeń majowych jako nieugię-
tego obrońcy legalizmu zaskoczy-
ła wszystkich. Jemu samemu dała 
jednak trwałe miejsce w historii.
Wojciechowski trafnie orientował 
się w meandrach polityki mię-
dzynarodowej. Nie znosił komuni-
stów, lecz największe zagrożenie 
dla państwa polskiego dostrzegał 
ze strony Niemiec. Po przejęciu 
władzy przez Piłsudskiego Woj-
ciechowski wycofał się zupełnie 
z działalności politycznej. Powró-
cił do pracy spółdzielczej i publi-
cystycznej. Krytykował sanację 
za próby podporządkowania 
spółdzielczości organom admini-
stracyjnym.
Wybuch II wojny światowej zastał 
70-letniego Wojciechowskiego 
w Warszawie. Naziści aresztowa-
li jego syna Edmunda, domaga-
jąc się od ojca podpisu pod do-
kumentem potępiającym polski 
rząd na emigracji. Wojciechowski 
kategorycznie odmówił, a jego 
syn umarł w Auschwitz w 1941 r. 
W stolicy przebywał także pod-
czas powstania warszawskiego. 
Utracił cały dobytek, ale miasta 
nie opuścił. Po przejęciu władzy 
przez komunistów otrzymał kilka 
propozycji współpracy z rządem, 
lecz nie zdecydował się na jakiej-
kolwiek rozmowy. Zmarł w za-
pomnieniu 9 kwietnia 1953 r. Po-
chowano go w Alei Zasłużonych 
na warszawskich Powązkach.
Stanisław Wojciechowski po-
zostaje postacią niedocenioną. 
Tymczasem można go zaliczyć 
do panteonu najwybitniejszych 
polityków II Rzeczypospolitej. Był 
nie tylko ideowym socjalistą i nie-
strudzonym działaczem polskiego 
ruchu spółdzielczego. Był wielkim 
patriotą i prawdziwym mężem 
stanu.

histmag.org na licencji CC BY-SA 3.0

„Ktoś złośliwy powiedział, że jeden Polak 
to geniusz, dwóch to kłótnia, a trzech to anarchia. 
Nie uważam tej gadki za trafną ocenę 
naszego charakteru narodowego” – Stanisław 
Wojciechowski. 
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Dla Amerykanów Boże 
Narodzenie jest ważnym 
świętem, co odzwiercie-
dla się w entuzjazmie, z ja-

kim dekorują swoje domy. Co roku 
w Rockefeller Center rozświetlana 
jest ogromna choinka, a okna skle-
pów na Piątej Alei są pięknie ude-
korowane! 
Nie siedź w te święta tylko 
w domu, ale wybierz się z rodziną 
na świąteczny spacer po Nowym 
Jorku. A oto przewodnik po najbar-
dziej magicznych miejscach, które 
w tym okresie warto zobaczyć. 

DYKER HEIGHTS
Świąteczne światła zdobiące ame-
rykańskie domy zapierają dech 
w piersi. Aby zobaczyć bogato ude-
korowane domy udaj się do Dyker 
Heights na Brooklynie. Ta zamoż-
na okolica uzyskała tytuł "najlepiej 
udekorowanej dzielnicy Ameryki". 
Warto skorzystać z pomocy prze-
wodnika i wziąć 3,5-godzinną wy-
cieczkę Brooklyn Christmas Lights 
Tour po Dyker Heights, dzięki której 
odkryjesz pięknie oświetlone i ude-
korowane domy. Wycieczka rozpo-
czyna się w Midtown, skąd autobus 
z Twoim przewodnikiem skieruje 
się na Brooklyn. Po przybyciu do Dy-
ker Heights będziesz w szoku – ilość 
swiateł i światełek z pewnością cię 
zaskoczy. Niektóre z ekstrawaganc-
kich kreacji kosztują ponad 10 000 
dolarów. 

CHOINKA W ROCKEFELLER 
CENTER

Słynna choinka w Rockefeller 
Center jest atrakcją samą w sobie. 
Tegoroczne drzewo mierzy 82 sto-
py i waży 14 ton! Świerk norweski 
pochodzi z Queensbury w Nowym 
Jorku i został przetransportowany 
do miasta za pomocą ciężarów-
ki. Choinka w Rockefeller Center 
stawiana jest w połowie listopada 
i zdobi ją ponad 8 kilometrów lam-
pek, które oficjalnie zostały zapa-
lone w tym roku 29 listopada pod-
czas publicznej ceremonii. Światła 
zostaną wyłączone w styczniu. 
Drzewo jest oświetlone codziennie 
od 6 rano do północy, a w okresie 
Bożego Narodzenia choinka świeci 
przez 24 godziny. 

SEZON ŚWIĄTECZNY W NOWYM JORKU TO NAPRAWDĘ WYJĄTKOWY CZAS I AŻ TRUDNO OPISAĆ PANUJĄCĄ W MIEŚCIE I OKOLICY ATMOSFERĘ. 
WYKORZYSTAJ TEN ŚWIĄTECZNY CZAS I WYBIERZ SIĘ NA SPACER PO NOWYM JORKU, A BĘDZIESZ MIŁO ZASKOCZONY NIEZLICZONĄ ILOŚCIĄ ŚWIATEŁ 

I MAGICZNYCH DEKORACJI. 

Świąteczny spacer po Nowym Jorku
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Dyker Heights, Brooklyn, Nowy Jork

OZDOBIONE WITRYNY 
SKLEPÓW

Jest jedna rzecz podczas Świąt Bo-
żego Narodzenia w Nowym Jorku, 
która z pewnością wprowadzi Cię 
w świąteczny nastrój. Z pewnością 
są to pięknie udekorowane ulice 
i witryny sklepowe. Duże centra 
handlowe naprawdę przygotowu-
ją przez cały rok specjalne wysta-
wy świąteczne, z których każda 
opowiada swoją własną historię. 
Wystawy sklepowe są w pewnym 
sensie prezentem dla publiczności 
i nie są nastawione na sprzedaż. 
Zarówno mieszkańcy, jak i turyści 
chętnie przechadzają się po skle-
pach w tym okresie, szczególnie 
po Piątej Alei. Sklepy z najlepszymi 
witrynami to Bloomingdale's, Berg-
dorf Goodman, Saks Fifth Avenue 
i Tiffany's. Nie należy oczywiście 
zapominać o Macy's.

ŚWIĄTECZNE JARMARKI
W Nowym Jorku jest wiele jarmar-
ków świątecznych, które można 
odwiedzić. Dwa z najlepszych znaj-
dują się Bryant Park i Union Squ-
are. Bryant Park Christmas Market 
zaczyna się pod koniec paździer-
nika i trwa do początku stycznia. 
Jest to nie tylko bożonarodzeniowy 
jarmark, ale także miejsce, gdzie 
można pójść na łyżwy i usiąść 
w kawiarni. Możesz tutaj kupić naj-
piękniejsze świąteczne dekoracje 
i ozdoby. Union Square Christmas 
Market jest nieco mniejszy i trwa 
tylko do 24 grudnia. Możesz tutaj 
nie tylko kupić piękne świąteczne 
ozdoby, ale także pysznie zjeść.  

SPEKTAKL ŚWIĄTECZNY 
W RADIO CITY

 (THE ROCKETTES)
Radio City Christmas Spectacular 
z udziałem The Rockettes to jedno 
z najbardziej kultowych przed-
stawień świątecznych w Nowym 
Jorku. Obejmuje ono Mikołaja, 
Dziadka do orzechów i oczywiście 
Szopkę. Jeśli już raz widziałeś po-
kaz, możesz zdecydowanie pójść 
ponownie, ponieważ pokaz jest 
nieco inny każdego roku. Odbywa 
się w Radio City Music Hall i jest 
naprawdę najlepszym sposobem, 
aby poczuć świąteczny nastrój.

DZIADEK DO ORZECHÓW 
GEORGE'A BALANCHINE'A 

Dziadek do orzechów jest wy-
stawiany przez New York City 
Ballet każdego roku w okresie 
świątecznym, od końca listopada 
do początku stycznia. Z muzyką 
Czajkowskiego i choreografią Ba-
lanchine'a, jest to klasyczny utwór 
kochany i oglądany przez wielu. 

BROADWAY SHOW GLOBES 
NA TIMES SQUARE 

Od trzech lat pojawienie się ma-
sywnych kul śnieżnych o tema-
tyce broadwayowskiej w samym 
środku Times Square jest swo-
istym rozpoczęciem sezonu świą-
tecznego.  Projekt został po raz 
pierwszy wymyślony przez Ti-
mes Square Alliance jako cele-
bracja Broadwayowskiego teatru 
na żywo i miał na celu zachęce-
nie ludzi odwiedzających okoli-
cę do obejrzenia przedstawienia 
podczas swojego pobytu. Od tego 
czasu prezentacja stała się ulubio-
nym miejscem odwiedzin. Znaj-
dujące się na Broadway Plaza po-
między 45 a 46 ulicą, tegoroczne 
kule przedstawiają trzy z najbar-
dziej udanych przedstawień, jakie 
kiedykolwiek uświetniły Theater 
District: Aladdin, Wicked i The 
Lion King. Co ciekawe, za każdą 
kulą kryje się historia, która za-
zwyczaj inspirowana jest zarówno 

odpowiadającym jej musicalem, 
jak i wydarzeniami kulturalnymi 
minionego roku. Pospiesz się, jeśli 
chcesz zobaczyć te magiczne kule, 
gdyż wystawione są tylko do 26 
grudnia. 

ŚWIĄTECZNY POKAZ 
POCIĄGÓW

Nowojorska tradycja świąteczych 
pociągów w Nowojorskim Ogro-
dzie Botanicznym, trwająca od po-
nad 30 lat, powraca. Ogród zamieni 
się w mini zajezdnię kolejową z ko-
lekcją składającą się z 25 modeli 
malutkich pociągów, które będą 
pędzić wzdłuż prawie półmilowe-
go toru obok 190 miniaturowych 
zabytków Nowego Jorku, takich 
jak Empire State Building, Radio 
City Music Hall, Statua Wolności, 
Most Brookliński i Rockefeller Cen-

ter - wszystko wykonane z natural-
nych materiałów, takich jak liście, 
laski cynamonu, gałązki, kora.

ŁYŻWY W ROCKEFELLER 
CENTER

Kto nie marzył o jeździe na łyżwach 
w centrum Manhattanu? Jeśli jesteś 
jedną z tych osób, nie wahaj się i prze-
żyj niesamowitą przygodę dobrze 
bawiąc się na lodowisku w Rockefel-
ler Center. Oczywiście w mieście jest 
znacznie więcej lodowisk, ale to jed-
no z najbardziej znanych. Na łyżwy 
możesz wybrać się również do Cen-
tral Parku lub Bryant Park. 

WINTER VILLAGE W BRYANT 
PARK

Bryant Park znajduje się obok Biblio-
teki Narodowej, między Piątą a Szó-
stą Aleją. Jest otoczony drapaczami 
chmur. To właśnie tutaj znajduje się 
jeden z najbardziej znanych nowo-
jorskich jarmarków świątecznych: 
Winter Village. Możesz go zwie-
dzać od poniedziałku do niedzieli 
do godziny 20:00. Zajmuje on dużą 
część Bryant Park i możesz na nim 
nie tylko znaleźć najbardziej orygi-
nalne prezenty na święta (biżute-
ria, ilustracje, ubrania i dekoracje), 
ale także pysznie zjeść i wypić go-
rący cydr. Atmosfera w Bryant Park 
o tej porze jest niesamowita, a jego 
malownicze położenie jeszcze bar-
dziej dodaje temu miejscu uroku: 
małe stragany, karuzela, stoiska z je-
dzeniem, choinka... i Bryant Park's 
The Rink, jedno z najpiękniejszych 
nowojorskich lodowisk i zarazem 
jedyne darmowe.

Miłej zabawy! 
MK 
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  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

W początkowym stadium, zanim jesz-
cze ból gardła przybierze na sile, mo-
żesz sobie z nim poradzić za pomocą 
domowych metod. Oto sprawdzone 

sposoby naszych babć na ból gardła:

▸ Sól – gdy boli gardło płucz je wodą z solą. Słona 
woda skutecznie skróci czas trwania infekcji gardła. 
Płucz gardło wodą z roztworem soli (szklanka ciepłej 
wody + łyżeczka soli) co najmniej dwa razy dziennie.

▸ Czosnek – działa przeciwgrzybiczo i przeciwbak-
teryjnie, ma także właściwości antyseptyczne, dla-
tego łagodzi ból gardła. Najlepiej przekrój go, zmiel 
lub zmiażdż i zjedz np. jako dodatek do kanapki. 
Zaleca się spożywanie maksymalnie 3-4 ząbków 
czosnku dziennie.

▸ Miód – posiada właściwości przeciwbakteryjnie, 
dlatego będzie Twoim sprzymierzeńcem w wal-
ce z bólem zarówno wywołanym bakteriami, jak 
i wirusami. Pamiętaj, że miód traci swoje lecznicze 
właściwości w temperaturze powyżej 35°C, dlate-
go dodawaj go do przestygniętej herbaty lub wody.

▸ Kozieradka – ma wyjątkowo silne właściwości 
przeciwbakteryjne, dlatego jest wyjątkowo sku-
teczna w walce z bakteriami powodującymi ból 
gardła. Możesz stosować ją na rozmaite sposoby: 
zjeść jej nasiona, zaparzyć herbatę albo stosować 
olej z kozieradki.

▸ Ocet jabłkowy – zawiera kwas octowy, który po-
maga zwalczać bakterie. Ma też silne właściwo-
ści alkaliczne, dzięki czemu dezaktywuje wirusy 
i bakterie żyjące w środowisku kwasowym. Przy-
gotuj mieszankę – do szklanki ciepłej wody dolej 
1 łyżkę octu jabłkowego (możesz dodać też łyżkę 
miodu, cynamonu lub cytrynę) i wypij to.

▸ Goździki – zawierają fenole i kwas galusowy, 
charakteryzujące się działaniem przeciwzapal-
nym i przeciwbakteryjnym, dzięki czemu nie tylko 
łagodzą ból gardła i niwelują poczucie drapania 
w gardle, ale także skutecznie uśmierzają ból zwią-
zany z intensywnym kaszlem. Goździki możesz żuć 
z odrobiną soli kuchennej.

▸ Imbir – zawarte w nim shogaole mają działanie 
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyoksyda-
cyjne, dzięki czemu skutecznie łagodzą nie tylko 
ból gardła, ale również objawy przeziębienia. Kup 
świeży korzeń imbiru, obierz go delikatnie i po-
siekaj. Rozdrobniony imbir dodawaj do herbaty 
(wystarczy 1-2 łyżeczki imbiru na kubek), a nawet 
potraw.

▸ Gorąca woda i napoje – picie dużej ilości płynów 
przy bolącym gardle pomoże złagodzić dyskom-
fort, ponieważ w ten sposób zalegający w górnych 
drogach oddechowych śluz rozrzedza się. Dodat-
kowo gorąca woda poprawia przepływ krwi oraz 
wypłukuje toksyny nagromadzone w gardle. I nie 
zapominaj, że „gorąca woda” to także zupy, np. ro-
sół lub herbaty ziołowe.

▸ Rumianek – to środek przeciwzapalny i przeci-
wutleniający, pomaga zarówno przy leczeniu sta-
nów zapalnych, jak i przy infekcjach bakteryjnych. 
Żeby zmniejszyć ból gardła i objawy przeziębienia, 
wdychaj napar z rumianku, a także płucz ekstrak-
tem z rumianku jamę ustną i gardło.

▸ Mięta pieprzowa – ma właściwości przeciwbak-
teryjne, przeciwwirusowe i przeciwkaszlowe. Za-
wiera mentol, który dodatkowo działa przeciwbó-
lowo i przynosi ulgę w swędzeniu. Olejki miętowe 
dodane do domowej inhalacji pomogą również 
w walce z katarem.

▸ Szałwia – ma właściwości przeciwutleniające 
i zwalczające wolne rodniki. Szałwia złagodzi, 
odkazi podrażnione tkanki i przyniesie ulgę 
w bólu. Wystarczy łyżkę suszonych liści szałwii 
zalać wrzątkiem do połowy szklanki. Poczekać, 
aż ostygnie i płukać gardło naparem 3-4 razy 
dziennie.

▸ Zielona herbata – to doskonały sposób na utrzy-
manie odpowiedniego nawodnienia organizmu. 
Ma również właściwości przeciwzapalne i prze-
ciwbakteryjne. Gdy przestygnie, dodaj do niej mio-
du – w ten sposób uzyskasz świetne domowe lekar-
stwo na ból gardła.

MK

DOMOWE SPOSOBY  
na ból gardła

BÓL GARDŁA MOŻE POJAWIĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI, A JEGO PRZYCZYNY BYWAJĄ 
ROZMAITE. NAJCZĘŚCIEJ POWODEM JEST KATAR, PRZEZIĘBIENIE LUB GRYPA.
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CO, GDZIE, KIEDY
DO SOBOTY, 17 GRUDNIA

MANHATTAN, NY - W Anton Kern Gallery trwa wystawa 
prac Pawła Althamera – polskiego rzeźbiarza i performe-
ra o światowej sławie. Do tej pory swoje prace wystawiał 
m.in. w: Fondation Beyeler w Riehen (Szwajcaria), Mu-
seum Ludwig w Cologne (Niemcy), Musée National deArt 
Moderne w Paryżu oraz Normandie Rouen (Francja), Tate 
w Londynie (Wielka Brytania), MoMA The Museum of Mo-
dern Art oraz w Solomon R. Guggenheim Museum w No-
wym Jorku (USA). 
Anton Kern Gallery, 16 East 55th St, Nowy Jork, NY 10022

DO SOBOTY, 24 GRUDNIA

GREENPOINT, NY - Joseph’s Dance Studio zaprasza 
na kurs poloneza. Zajęcia będą się odbywały przez 6 ko-
lejnych sobót w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpo-
incie. Cena kursu wynosi $130 od ucznia (dla rodzeń-
stwa zniżka w wysokości $20). Zapisy u wychowawców 
pod adresem: office@sitenf.org lub osobiście. Więcej infor-
macji na stronie: www.sitenf.org/Joseph’s-dance-studio.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 176 Java Street, Brooklyn, 
NY 11222

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

GREENPOINT, NY - Instytut Józefa Piłsudskiego w Ame-
ryce zaprasza na wieczór poświęcony pamięci Artura 
Rubinsteina z okazji jego 135. rocznicy urodzin. Podczas 
spotkania z prelekcją wystąpi Wojciech Grochowalski, dy-
rektor festiwalu Rubinstein Piano Festival. W programie 
przewidziana jest także projekcja filmu o VII Rubinste-
in Piano Festival, który odbył się w dniach od 24 do 30 
października br. Zaprezentowana zostanie również część 
wystawy o przyjaźni Artura Rubinsteina i Karola Szyma-
nowskiego oraz będzie miało miejsce spotkanie z Evą 
Rubinstein, córką Artura Rubinsteina. Początek o godz. 6 
wieczorem. Wstęp wolny. Inf. pod nr. tel. (212) 505-9077 
lub e-mailem: office@pilsudski.org.
Instytut Józefa Piłsudskiego, 138 Greenpoint Ave., Bro-
oklyn, NY 11222

NIEDZIELA, 18 GRUDNIA

GREENPONT, NY - Centrum Polsko-Słowiańskie zaprasza 
na koncert pt. "Christmas Carols". Wystąpią: Małgorzata 
Kellis, Nicholas Kaponyas, Hubert Opioła, Artur Opiota, 
Igor Opiota, Franek Brzozowski, Monica Chibowski, trio 
gitarowe (Karolina Komar, Angelika Sarnacka oraz Kim-
berly Mojica), The Greenpoint Childrens' Choir, chór An-
gelus, chór Jutrzenka, chór Polonia, a także dziecięcy ze-
spół folklorystyczny Krakowianki i Górale. Wstęp wolny. 
Początek o godz. 4 po południu.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 Kent Street, Brooklyn, 
NY 11222

MASPETH, NY - W kościele Świętego Krzyża odbędzie się 
koncert bożonarodzeniowych kolęd. Wstęp wolny. Począ-
tek o godz. 4 po południu.
Kościół św. Krzyża, 61-21 56 Road, Maspeth, NY 11378

GREENPOINT, NY - Parafa św. Stanisława Kostki za-
prasza na uroczyste zapalenie choinki oraz wspól-
ne kolędowanie z zespołem Adonai. Wstęp wolny. 
Początek o godz. 5 po południu.
Kościół św. Stanisława Kostki, 607 Humboldt St., Greenpo-
int, NY 11222

WTOREK, 20 GRUDNIA

GREENPOINT, NY - Stowarzyszenie Teatru i Opery "THE-
OS" oraz Kasia Drucker Voice zapraszają do Centrum 
Polsko-Słowiańskiego na program artystyczny "Magia 
Polskich Świąt". Będzie to recital poetycko-wokalny, który 
łączy piękne polskie świąteczne wiersze z polskimi kolę-
dami, aby przywołać ducha polskiej Wigilii. W programie, 
który zaprezentują: Kasia Drucker (śpiew), Anna Kucay 
(recytacja) i Ola Watras (fortepian) znajdują się utwory ks. 
Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Mariana Hemara 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Jana Kasprowicza. 
Pojawią się także znane wszystkim kolędy: "Lulajże Jezu-
niu", "Gdy śliczna Panna", "Bóg się rodzi" i wiele innych… 
Recital ten jest jednym z serii przedstawień "Polska Pieśnią 
i Poezją Malowana", który jest częścią projektu "Wokalno-
-Muzyczne Zacisze dla Seniorów". Jest to również jedno 
z wydarzeń z okazji 50-lecia Centrum Polsko-Słowiańskie-
go. Przedstawienie odbędzie się w języku polskim. Wstęp 
wolny. Początek o godz. 11 przed południem.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 176 Java Street, Brooklyn, 
NY 11222

CZWARTEK, 22 GRUDNIA
GREENPOINT, NY - Kub Seniora "Krakus" zaprasza do Cen-
trum Polsko-Słowiańskiego na doroczne Jasełka. Świątecz-
ne przedstawienie zostanie zaprezentowane przez chór 
"Krakus" prowadzony przez Kasię Drucker. Wykonawcom 
będzie akompaniowała pianistka Ola Watras. Gościem 
specjalnym będzie legenda polskiej piosenki - Stan Borys. 
Wstęp wolny. Początek o godz. 11 przed południem.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 176 Java Street, Brooklyn, 
NY 11222

SOBOTA, 31 GRUDNIA
OZONE PARK, NY - W sali parafialnej kościoła św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika odbędzie się zabawa sylwe-
strowa. Do tańca będzie grał DJ Jacek. Bilety w cenie $125 
od osoby są do nabycia w Ranczo Deli oraz pod numerem 
tel.: (347) 963 0549 (Ewa). Początek o godz. 8 wieczorem.
Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 88-10 102nd 
Avenue, Ozone Park, NY 11416 

RIDGEWOOD, NY - Komitet Parafialny działający przy pa-
rafii św. Macieja zaprasza za Bal Sylwestrowy. Impreza od-
będzie się w szkolnym audytorium i rozpocznie o godz.8 
wieczorem; potrwa do 2 w nocy. Organizatorzy zapewnia-
ją: gorące potrawy, wyśmienite przystawki, obfity bufet 
i tzw. open bar, a także pyszne desery. Będzie pieczone 
prosię oraz tzw. chłopski stół. Do tańca będzie grał zespół 
The Masters. Bilety w cenie $185 są dostępne w sklepach: 
Mira i Wawel, w sekretariacie parafialnym oraz pod nu-
merem tel.: (917) 803 0953 (Kasia), (646) 262 6413 (Fra-
nia). Wśród uczestników zostanie rozlosowany telewizor.
Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 88-10 102nd 
Avenue, Ozone Park, NY 11416
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ROZRYWKA

Baran (21.03-19.04)
Jak na Barana przystało, bez skrupułów wykorzystasz swoje atuty. Przekonasz ko-
goś do podjęcia decyzji, na której ci zależy. W pracy wywalczysz podwyżkę lub 
zaległą premię, być może ktoś odda ci stare długi. Przypływ gotówki, jaki gwiazdy 
wróżą ci w tym tygodniu, wprawi cię w doskonały humor. Wybierzesz się już teraz 
po gwiazdkowe prezenty i kupisz sobie coś, co bardzo chciałeś mieć. W weekend 
czas na miłość.

Byk (20.04-20.05)
Spotkasz się z krewnymi i załatwisz sprawę, na której od dawna ci zależało. To wpra-
wi cię w doskonały humor. W pracy Saturn może postawić na twojej drodze kogoś, 
za kim wcale nie przepadasz. Unikaj konfliktów, a także nie bierz na siebie zbyt wie-
lu nowych obowiązków. Samotne Byki wykorzystają nadarzające się okazje do za-
wierania nowych znajomości. Weekend będzie gorący także dla zamężnych. 

Bliźnięta (21.05-21.06)
Będzie o tobie głośno i znajdziesz się w centrum zainteresowania. Wpadniesz na za-
chwycający pomysł, zaskoczysz otoczenie nową fryzurą lub strojem. Kontroluj tylko 
wydatki, bo w każdym sklepie czekać będzie na ciebie pokusa. Pod koniec tygodnia 
przejmiesz się stanem swojego konta bankowego, a nawet bohatersko postanowisz 
oszczędzać. 

Rak (22.06-22.07)
Czeka cię udany tydzień, bez większych problemów czy kłótni. Uda ci się więcej niż 
zwykle czasu poświęcić na swoje hobby czy przyjemności. Nie odrzucaj też zapro-
szeń na ciekawe imprezy, premiery czy wystawy. Nadarzy się okazja do zawarcia 
nowej przyjaźni, która wniesie w twoje życie więcej optymizmu i radości. Miłosne 
sprawy biec będą po twojej myśli.

Lew (23.07-22.08)
Postanowisz trochę zwolnić tempa. Może być ci trudno skupić się na tym, co waż-
ne i potrzebne. W pracy nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko i pozwól, aby 
sprawy toczyły się własnym rytmem. Przede wszystkim znajdź czas, aby bardziej 
o siebie zadbać. Jeśli teraz zapiszesz się na ćwiczenia lub basen i będziesz konse-
kwentny, to do wyjazdu na narty zdążysz wypracować dobrą formę.

Panna (23.08-22.09)
Cały tydzień spędzisz w biegu, zaaferowany mnóstwem nowych spraw. Możliwe 
szybkie decyzje i niespodziewane zmiany sytuacji. Wyjaśni się zagadka lub nieprzy-
chylna ci osoba postanowi zmienić swoje zachowanie. Jednak 13.12 bądź ostrożny 
podczas rachunków lub zakupów, bo możesz o czymś zapomnieć lub się pomylić. 
W piątek nie przejmuj się kłopotami pewnej leniwej osoby.

Waga (23.09-22.10)
Zachowaj więcej dystansu do otoczenia. Merkury namawia cię, abyś wszystkimi 
rządził i za wszystko odpowiadał. Jeśli zbyt wiele weźmiesz na swoje barki, możesz 
okupić to przemęczeniem i złością na otoczenie. Dlatego zadbaj o siebie i nie przej-
muj się tym, co w tym tygodniu wyprawiają lub opowiadają inne osoby. Nie wszyst-
kie plotki się sprawdzą, nie wszystkie ich plany dojdą do skutku. Ty spokojnie rób 
swoje.

Skorpion (23.10-21.11)
Zapowiada się tak wiele towarzyskich atrakcji, że może ci zabraknąć czasu na wła-
sne sprawy. Wciąż ktoś cię będzie rozpraszał i zawracał ci głowę. Wpływ planet 
sprzyja w tym tygodniu niezwykłym spotkaniom, a nawet ujawnianiu tajemnic. Nie 
omawiaj ich z osobami, które lubią plotkować za twoimi plecami. 

Strzelec (22.11-21.12)
Słońce odsłoni przed tobą różne ukryte sprawy. Będziesz miał szansę wytropić 
pewną tajemnicę lub dowiesz się ile zarabia konkurencja. Doda ci to odwagi w de-
cydującej rozmowie z szefem lub inną ważną osobą. 14.12 nie przejmuj się, jeśli coś 
pójdzie nie po twojej myśli. Tego dnia możliwe są nagłe zmiany planów, które w efek-
cie okażą się dla ciebie korzystniejsze, niż przypuszczasz. W weekend pozwól sobie 
na chwilę relaksu. 

Koziorożec (22.12-19.01)
Nadchodzi kolejny pracowity tydzień, ale zamiast się tym martwić, odważnie za-
bierz się za trudne sprawy. Możesz odkryć w sobie nowy talent, a nawet pasję. Pa-
miętaj tylko o własnych korzyściach i przestań się wstydzić, kiedy szef zapyta cię 
o pieniądze. Im więcej powiesz, tym więcej dostaniesz. W pracy dyskretnie pilnuj 
swoich współpracowników. 

Wodnik (20.01-18.02)
Będziesz bardzo podobać się innym. To dobry tydzień, aby uporać się z różnymi 
zaległymi sprawami, także urzędowymi. Możesz teraz więcej zyskać dzięki znajo-
mościom i różnym towarzyskim układom. Gdzie nie wejdziesz, tam spotkasz życz-
liwego znajomego. Cały tydzień będzie udany, ale planety radzą ci, abyś uważał 
na zdrowie, wystrzegał się samochodowych wyścigów.

Ryby (19.02-20.03)
Będzie ci zależało, aby wszędzie panowała zgoda i miła atmosfera. Weźmiesz na sie-
bie rolę pośrednika w sporach i negocjacjach. Zdobędziesz uznanie, a przy okazji 
dyskretnie załatwisz ważną dla siebie sprawę. 14.12 posłuchaj najnowszych plotek, 
a zmienisz zdanie na temat pewnej osoby. Przez cały tydzień szczęście ci sprzyja, 
ale w weekend ktoś może cię zaskoczyć swoimi pretensjami. 

HOROSKOP T YGODNIOWY

UŚMIECHNIJ SIĘ
Dwaj kumple siedzą w barze i piją piwo.
– Ja, jak się napiję, to nikogo się nie boję – mówi jeden z nich.
– Nawet własnej żony?
– Nie, no tak to się jeszcze nigdy nie schlałem.

Ośmiolatek przychodzi do ojca z pracą domową z przyro-
dy:
– Tatusiu, od czego robi się burza?
Ojciec wzdycha i odpowiada:
– Synku, czasami od jednej skarpetki na podłodze.

W mieszkaniu dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi ojciec 

trzech dorastających córek i słyszy, jak ktoś ciepłym baryto-
nem pyta:
– Czy to ty, żabko?
– Nie, tu właściciel stawu...

Wzburzony petent wchodzi do sekretariatu:
– Chcę rozmawiać z dyrektorem!
– Dyrektora nie ma – odpowiada sekretarka.
– Przecież przed chwilą widziałem go w oknie.
– Dyrektor też pana widział.

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.

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
– U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
– U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

Mąż mówi do żony w mieszkaniu w wieżowcu:
– Wiesz, chodzą plotki, że listonosz miał romans ze wszystki-
mi kobietami z tego bloku z wyjątkiem jednej.
– Założę się, że to ta przykra pani Kowalska z piątego piętra.
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W dniu publikacji w gazecie ogłoszenia umieszczone są na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

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

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

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

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

Elżbieta Popławska
Tel. (347) 341-2217

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

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

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

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

napisz do nas: prenumerata@dziennik.com
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HELP WANTED NYC

PLUMBERS and HELPERS 
Wanted. 

Must have at least 2-5 years 
experience. OSHA 40 Required. 

Call M-F 9am-5pm 
718-728-6989.

Person wanted with work permis-
sion to work in general retail store 
in Brooklyn - Park Slope. Can earn 
$700-$1100 weekly. 

Please call Bill 718-541 4088.

CHCĘ SPEŁNIĆ SWOJE 
NAJWIĘKSZE MARZENIE. 

JEŻELI CHCESZ MI POMÓC 
JE SPEŁNIĆ, TO DOŁÓŻ SIĘ 

DO MOJEJ ZBIÓRKI  
https://zrzutka.pl/5gw9rz

Multispecjalistyczna przychodnia 
na Greenpoincie poszukuje asy-
stentki medycznej/ recepcjonistki 
mówiącej po polsku i angielsku. 
Doświadczenie mile widziane. Ofe-
rujemy paid vacation and personal 
days oraz miłą atmosferę w pracy.  

Po więcej informacji 
proszę dzwonić pod numer 

tel. 718-256-5656 oraz 
faksować resume pod numer 

718-256-5566.

Experienced plumbing 
mechanic wanted. 

Must be able to communicate with 
the general public in a courteous 
and professional manner. Must be 
neat, presentable and a good com-
municator, must speak good English. 
A valid driver's license is a plus. Most 
of our work is in New York Manhat-
tan and the five boroughs. Please 
email resume to SylviaW@enobrac.
com or Call 212-949-6606. The fol-
lowing requirements are necessary: 
Minimum 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 documentation, OSHA 
SST 40 hours, F60/ G60, SST4 hour 
scaffold, Driver’s License/ Clean dri-
ving record Must be able to work 
overtime hours.

APARTMENT FOR RENT 
CLIFTON NJ

Clifton, NJ, first floor updated 5 room 
apartment in 2-family house of Van 

Houten Ave. Credit and backgro-
und check require. Principles only. 

Call 973-779-7766.

Mieszkanie na sprzedaż 
w South Carolina. 

Sprzedam ładne mieszkanie w So-
uth Carolina na  granicy North 
Carolina, 3 mile od Charlotte. 2 
sypialnie, 2 łazienki marmurowe, 
2 balkony, basen, podłoga parkiet 
i kafelki. 1,031 sq/f ($200sq/f), cena 
do uzgodnienia. Chętnie z całym 
wyposażeniem i z samochodem. 
Blisko polski i rosyjski sklep. Budy-
nek znajduje sie w parku. 

Marianna, tel. 803-883-2018.

Part time English and Math 
Teacher Wanted

English Center in Brooklyn, Sunset 
Park looking for a part time English 
and Math teacher.  College students 
are qualified. 

Call 718-576-3541.

Duza firma budowlana poszukuje 
asystenta do pracy w biurze

 West Caldwell, NJ.
Zakres obowiązków:  zarządzanie 
zakresem, czasem i budżetem w pro-
jekcie, komunikacja z klientem 
Pomoc w tworzeniu i utrzymaniu 
harmonogramów, pomoc w tworze-
niu  dokumentacji projektowej, rapor-
towanie zarządowi statusu projektów 
Nasze wymagania:  
doświadczenie nie wymagane 
ale mile widziane, umiejętność pla-
nowania pracy i zarządzania cza-
sem, język angielski.

tel: 973-575-5200 
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KOSZYKÓWKA
▸ Koszykarze Legii Warszawa prze-
grali na wyjeździe z Hapoelem Ho-
lon 79:101 w meczu 5. kolejki grupy 
C Ligi Mistrzów. Liderem grupowej 
tabeli jest Hapoel Holon (9 pkt). Legia 
(6 pkt) zajmuje ostatnie - czwarte - 
miejsce i nie ma już szans na awans. 
▸ Koszykarki BC Polkowice wygrały 
z hiszpańską Valencią Basket 76:73 
w meczu 5. kolejki grupy A Euroli-
gi. To czwarta wygrana podopiecz-
nych trenera Karola Kowalewskiego 
w bieżącym sezonie w tych rozgryw-
kach. BC Polkowice prowadzi w tabe-
li grupy z dorobkiem 9 punktów. 
▸ Polski Cukier AZS UMCS Lu-
blin wygrał na wyjeździe z Crveną 
Zvezdą Belgrad 82:63 w meczu 5. 
kolejki grupy A Pucharu Europy 
koszykarek i zapewnił sobie drugie 
miejsce (8 pkt), premiowane awan-
sem do dalszej fazy rozgrywek. Li-
derem - Panathinaikos Ateny (9 pkt). 
W grupie C pierwsza porażka Enei 
Gorzów Wielkopolski. Drużyna 
z województwa lubuskiego przegrała 
w Stambule z miejscowym Galatasa-
ray 66:68. Pewna awansu do kolejnej 
rundy Enea (9 pkt) pozostaje na pro-
wadzeniu w tabeli. Porażki obu pol-
skich zespołów w grupie D - VBW 
Arka Gdynia uległa tureckiemu Or-
mansporowi Ankara 60:66, a Polskie 
Przetwory Basket-25 Bydgoszcz 
przegrał na wyjeździe z rumuńskim 
FCC UAV Arad 50:87. Liderem tabe-
li - Ormanspor (9 pkt) z przewagą 
punktu nad Arką oraz dwóch nad 
Basketem-25. 
▸ Koszykarze Śląska Wrocław prze-
grali u siebie z Paris Basketball 69:77 
oraz na wyjeździe z Hapoelem Ve-
gan Friendly Tel Awiw 73:103 w siód-
mej i ósmej kolejce grupy B Pucharu 
Europy. Mistrz Polski nadal pozostaje 
bez wygranej w tych rozgrywkach 
i zajmuje ostatnie, 10. miejsce (8 pkt).
▸ Uwięziona w Rosji i skazana 
na dziewięć lat kolonii karnej za prze-
myt niedozwolonych substancji (zo-
stała zatrzymana na moskiewskim 
lotnisku Szeremietiewo 17 lutego 
z wkładami do e-papierosów zawie-
rającymi olej haszyszowy).gwiazda 
kobiecej koszykówki Brittney Griner 
powróciła w piątek do USA. Dwu-
krotna mistrzyni olimpijska została 
wymieniona za handlarza bronią 
Wiktora Buta, skazanego w 2011 
roku na 25 lat więzienia za wspiera-
nie organizacji terrorystycznej (ko-
lumbijskiej FARC) i udział w spisku 
mającym na celu zabicie amerykań-
skich oficjeli. Sprawą interesowały się 
najwyższe władze USA. 

HOKEJ NA LODZIE
▸ Hokejowa reprezentacja Polski 
do  lat 20 przegrała z Ukrainą 2:5 
(0:2, 2:1, 0:2) w swoim drugim meczu 
mistrzostw świata grupy 1B w By-
tomiu. W pozostałych poniedziałko-
wych spotkaniach Korea Południo-
wa pokonała Estonię 2:1, a Włochy 
zwyciężyły po dogrywce Japonię 3:2. 
W niedzielę Biało-Czerwoni wygra-
li po dogrywce z Estończykami 4:3 
(0:0, 3:2, 0:1 - 1:0), Japonia pokonała 
Koreę Południową 5:3, a Ukraina - 
Włochy 4:0. Zwycięzca zawodów 
awansuje do wyższej dywizji, a ostat-
nia drużyna spadnie do niższej. 

BOKS
▸ Amerykański bokser Terence 
Crawford obronił tytuł mistrza 
świata organizacji WBO w wadze 
półśredniej, pokonując przez nokaut 
w szóstej rundzie Rosjanina Dawi-
da Awanesjana. Walka odbyła się 
w Omaha w Nebrasce. Crawford 
obronił tytuł po raz szósty. Po 39 za-
wodowych walkach jest wciąż nie-
pokonany. Bilans Awanesjana to 29 
zwycięstw, cztery porażki i jeden 
remis.

FORMUŁA 1
▸ Daniel Ricciardo po kilkuletniej 
przerwie wraca do ekipy Red Bull 
Racing. Australijczyk będzie zawod-
nikiem rezerwowym. Ricciardo, któ-
ry przez ostatnie dwa sezony wystę-
pował w McLarenie, ściga się w F1 
od 2011 roku.

W SKRÓCIE
POWRÓT SOCHANA 
Jeremy Sochan wrócił na boisko 
po ponad dwutygodniowej prze-
rwie spowodowanej kontuzją, 
a  San Antonio Spurs pokonali 
we własnej hali Cleveland Cava-
liers 112:111 w meczu ligi NBA.
Reprezentant Polski pauzował 
od 27 listopada, kiedy doznał 
urazu uda. Spotkanie z Cavaliers 
rozpoczął na ławce rezerwowych, 
ale spędził na parkiecie ponad 18 
minut. W tym czasie zdobył dwa 
punkty,miał też trzy zbiórki i trzy 
asysty.
Najskuteczniejszy w szeregach 
gospodarzy był Josh Richardson, 
zdobywca 24 punktów. Dla gości 
28 oczek rzucił Donovan Mitchell.
To trzecie z rzędu zwycięstwo 
„Ostróg”, które wcześniej poniosły 
11 kolejnych porażek, co było dru-
gą najgorszą serią w historii klubu. 
Jeszcze bez Sochana w składzie 
Spurs pokonali u siebie Houston 
Rockets 118:109 oraz na wyjeź-
dzie Miami Heat 115:111 i z bilan-
sem 9-18 zajmują czwarte miej-
sce w Southwest Division oraz 14. 
w Konferencji Zachodniej. Najlepsi 
na zachodzie są New Orleans Peli-
cans (18-8).

ZWYCIĘSKA PASSA 
NETS I KNICKS
Trzy zwycięstwa w ostatnim ty-
godniu odnieśli Brooklyn Nets, 
którzy z  bilansem 17-12 awan-
sowali na  pozycję wicelidera 
Atlantic Division, a  w  Konferen-
cji Wschodniej są  na  czwartym 
miejscu.
Nets pokonali przed własną pu-
blicznością Charlotte Hornets 
122:116, w Indianapolis wygrali 
z tamtejszymi Pacers 136:133 oraz 
triumfowali w Waszyngtonie, 
gdzie pokonali tamtejszych Wi-
zards 112:100.
Także trzy zwycięstwa w ostat-
nim tygodniu odnieśli New York 
Knicks, którzy mają bilans 14-
13, co daje im czwarte miejsce 
w Atlantic Division oraz szóste 
w Konferencji Wschodniej.
Nowojorczycy wygrali przed wła-
sną publicznością z Atlanta Hawks 
113:89, w Charlotte pokonali tam-
tejszych Hornets 121:102, a tydzień 
zakończyli domowym zwycię-
stwem z Sacramento Kings 112:99.
Najlepsi w Konferencji Wschod-
niej oraz w całej lidze są Boston 
Celtics, którzy mają bilans 21-7.

NBA

DERBY NIE DLA DEVILS
Imponujący formą w  tym se-
zonie NHL New Jersey Devils 
przegrali derbowe pojedynki 
z New York Islanders oraz New 
York Rangers.
“Diabły”, które z dorobkiem 44 
punktów są liderami Metropo-
litan Division, a w Konferencji 
Wschodniej oraz całej lidze ustę-
pują tylko mającym oczko więcej 
Boston Bruins, tydzień zaczęły 
od wygranej u siebie z Chica-
go Blackhawks 3:0. W kolejnym 
meczu przegrali na własnym lo-
dowisku z Islanders 4:6, a na ko-
niec tygodnia ulegli w Madison 
Square Garden ekipie Rangers, 
przegrywając 3:4 po dogrywce.
„Wyspiarze”, poza triumfem nad 
Devils, przegrali u siebie z St. 
Louis Blues 4:7 oraz z Carolina 
Hurricanes 0:3 i mając 34 punkty 
na koncie plasują się na piątym 
miejscu w Metropolitan Divi-
sion oraz ósmym w Konferencji 
Wschodniej.
Rangers, poza wygraną z „Diabła-
mi”, wygrali także wyjazdowe po-
jedynki z Vegas Golden Knights 
(5:1) oraz z Colorado Avalanche 
(2:1 po rzutach karnych) i z do-
robkiem 35 punktów zajmują 
czwartą pozycję w Metropolitan 
Division oraz siódmą w Konfe-
rencji Wschodniej.
Liderami na zachodzie są Vegas 
Golden Knights – 41 punktów.

ZEBRAŁ: TW

NHL

Bezkrólewie w półciężkiej

Wystarczyły dwie rundy

REMISEM ZAKOŃCZYŁ SIĘ POJEDYNEK JANA BŁACHOWICZA (29-9-1) Z MAGOMIEDEM 
ANKALAJEWEM (17-1-1) W WALCE WIECZORU UFC 282 W LAS VEGAS. PAS MISTRZOWSKI 

AMERYKAŃSKIEJ ORGANIZACJI W WADZE PÓŁCIĘŻKIEJ NIE ZNALAZŁ WŁAŚCICIELA. 

DOBRZE ZAPREZENTOWAŁ SIĘ DAMIAN KNYBA (10-0, 6 KO) W POJEDYNKU 
NA GALI TOP RANK W NOWOJORSKIEJ MADISON SQUARE GARDEN. POLSKI CIĘŻKI 

ZASTOPOWAŁ W DRUGIEJ RUNDZIE EMILIO SALASA (7-4-1, 3 KO).

na twarz rywala w parterze. Pra-
cował także łokciami.
Niestety, już w pierwszych sekun-
dach ostatniej odsłony walki Bła-
chowicz po raz trzeci znalazł się 
na macie. Polak starał się wyjść 
spod Rosjanina, ale ten skutecznie 
go blokował. Ankalajew rozbijał 
byłego mistrza i pewnie zmierzał 
do wygranej, fundując Błachowi-
czowi festiwal bólu.
Po pięciu rundach decyzja sę-
dziów nie była jednak jednomyśl-
na. Derek Cleary widział w tej 
walce przewagę Rosjanina 48-
46, Mike Bell przyznał wygraną 
48-47 w całym starciu Polakowi, 
a Sal D'Amato wskazał remis 47-
47. Ostatecznie sędziowie ogłosili 
większościowy remis. Oznacza 
to, że żaden z zawodników nie 
wywalczył mistrzowskiego tytułu. 
Bezkrólewie w kategorii półcięż-
kiej wciąż trwa.

kie wygrał (w tym sześć przed cza-
sem). 
W walce wieczoru gali w Nowym 
Jorku Amerykanin Teofimo Lopez 
(18-1, 13 KO) zwyciężył na punkty 
Hiszpana Sandora Martina (40-3, 

Polak nie krył zaskoczenia. "Mu-
szę na spokojnie obejrzeć walkę, 
ale na pewno jej nie wygrałem" 
– powiedział Błachowicz w rozmo-
wie z Joe Roganem.
Z kolei sfrustrowany Ankalajew nie 
krył oburzenia. Rozgoryczony wy-
nikiem walki Rosjanin podał w wąt-
pliwość swoją przyszłość w amery-
kańskiej organizacji.
"Z pewnością można powiedzieć, 
że Ankalajew zrobił wystarczają-
co dużo, aby wygrać tę walkę. Na-
tychmiastowy rewanż to coś więcej 
niż oczywistość" – skomentowano 
na portalu mymmanews.com.
Rewanżu jednak nie będzie, 
bo rozczarowany przebiegiem 
sobotniego starcia Dana White 
do walki o wakujący pas wyzna-
czył Jamahala Hilla i Teixeirę. 
Do starcia ma dojść podczas gali 
UFC 283, 21 stycznia w Jeunesse 
Arena w Rio de Janeiro. ◘

13 KO) i obronił pas WBO Interna-
tional wagi super lekkiej. Po dzie-
sięciu rundach dwóch sędziów 
punktowało na korzyść Lopeza (97-
92, 96-93), a jeden przyznał wygra-
ną Martinowi (95-94). ◘

Dosyć nieoczekiwanie 
walka Błachowicza z An-
kalajewem na gali UFC 
282 otrzymała status 

walki mistrzowskiej w kategorii 
półciężkiej, a polski wojownik 
stanął przed ogromną szansą 
na odzyskanie mistrzowskiego ty-
tułu, który stracił w zeszłym roku 
w pojedynku z Gloverem Teixerią. 
Okazja na walkę o pas już w grud-
niu pojawiła się po tym, jak pas 
zwakował Czech Jiri Prochazka, 
zmagający się z poważną kontuzją 
ramienia.
Na galę nie udało się przybyć tre-
nerowi zawodnika z Cieszyna. An-
zor Ażijew nie otrzymał wizy i nie 
mógł przylecieć do USA. 
W pierwszych rundach walki "Cie-
szyński Książę" konsekwentnie 
"kąsał" rywala niskimi kopnięciami. 
30-latek z Machaczkały odpowia-
dał tym samym, celując w korpus. 
Rosjanin zmienił pozycję i dwu-
krotnie chciał sprowadzić Polaka 
do parteru, bez powodzenia.
Błachowicz w trzeciej rundzie 
dalej realizował swoją taktykę. 
Kolejne mocne kopnięcia demolo-
wały prawą nogę Rosjanina, a ten 
wyraźne kulał! 30-latek ponow-
nie ratował się próbą obalenia, 
ale Błachowicz kolejny raz nie dał 
się sprowadzić do parteru. Przy 
prawym oku Ankalajewa pojawiło 
się rozcięcie. Niestety, w ostatnich 
sekundach były mistrz UFC dał 
się obalić.
Po trzech rundach na kartach 
punktowych u wszystkich sędziów 
prowadził "Cieszyński Książę".
Od początku czwartej rundy do-
ciskany do siatki Polak bronił się 
w klinczu. Ankalajew ponownie 
obalił Błachowicza i miał sporo 
czasu, by posłać wiele ciosów 

Dla podopiecznego Łuka-
sza Kownackiego to szóste 
tegoroczne zwycięstwo 
i czwarte przed czasem.

Walka od pierwszego gongu prze-
biegała pod dyktando Knyby, który 
wyszedł między liny nastawiony 
bardzo bojowo i ofensywnie. Por-
torykańczyk nie miał żadnej odpo-
wiedzi na ciągłe ataki mocno i czę-
sto bijącego Polaka. Szczególnie 
efektowne były ciosy podbródko-
we. Portorykańczyk przetrwał jesz-
cze pierwszą rundę, ale w drugiej 
Knyba ponownie zasypał go moc-
nymi uderzeniami i trenerzy Mek-
sykanina poddali swojego zawod-
nika. 
Boksujący w wadze ciężkiej Kny-
ba jest jednym z najbardziej za-
pracowanych polskich pięściarzy 
w ostatnich latach. Na zawodowych 
ringach zadebiutował w czerwcu 
2021 roku i od tamtej pory stoczył 
już dziesięć pojedynków i wszyst-

Jan Błachowicz prowadził po trzech rundach na kartach punktowych 
u wszystkich arbitrów

Damian Knyba (z prawej) nie dał żadnych szans Emilio Salasowi

Niespodziewane rozstrzygnięcie walki Błachowicza

Wygrana Knyby w Madison Square Garden

FO
T

O
: V

IT
 S

IM
A

N
EK

 /P
A

P/
C

T
K

FO
T

O
: Z

O
SI

A
 Z

EL
ES

K
A

-B
O

BR
O

W
SK

I



SOBOTA 17 GRUDNIA – PIĄTEK 23 GRUDNIA 2022 3349/2022

SPORT

Czas zaistnieć w PGA Tour
ADRIAN MERONK JAKO PIERWSZY POLAK W HISTORII WYGRAŁ PRESTIŻOWY TURNIEJ 

GOLFA AUSTRALIAN OPEN I WSKOCZYŁ NA DRUGIE MIEJSCE W RANKINGU CYKLU 
DP WORLD TOUR.

w domu. No i że odniosłem zwycię-
stwo w bardzo ważnym momencie. 
To dopiero druga impreza nowego 
sezonu, która daje mi dogodną po-
zycję startową przed kolejnymi za-
wodami" – dodał.
Za zwycięstwo mieszkający aktu-
alnie w Dubaju Polak zarobił 289 
tysięcy dolarów australijskich (ok. 
870 tys. zł). Dzięki zdobytym punk-
tom wskoczył na drugie miejsce 
w rankingu cyklu DP World Tour, 
drugim najważniejszym po PGA 
Tour. W przyszłości Meronk chciał-
by zaistnieć właśnie w tym drugim. 

A żeby to zrobić, musi grać jak naj-
więcej turniejów w Stanach Zjed-
noczonych. To tu jest najwyższy 
poziom, największy prestiż i są naj-
większe pule nagród.
Po krótkim odpoczynku i świę-
tach Bożego Narodzenia w Polsce, 
w styczniu Meronk wróci na pole 
golfowe. W drugim tygodniu stycz-
nia weźmie udział w Abu Zabi 
w nowej imprezie o nazwie Hero 
Cup. To będzie mecz Europa kon-
tra Wyspy Brytyjskie. Zagra w nim 
po 10 najlepszych zawodników 
z kontynentu i z Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii.
Najlepszy polski golfista nie ukry-
wa, że "powołanie" na Hero Cup 
to dla niego miłe wyróżnienie. 
"Zwłaszcza, że skład wybierał Luke 
Donald, kapitan reprezentacji Eu-
ropy w prestiżowym Pucharze 
Rydera, w którym Europejczycy 
rywalizują z graczami ze Stanów 
Zjednoczonych. Jeśli pokażę się 
z dobrej strony w Abu Zabi, mam 
szansę wziąć udział w tych zawo-
dach jako pierwszy Polak w histo-
rii" – zakończył. ◘

29-letni polski golfista 
na polach klubów Victo-
ria oraz Kingston Heath 

w Melbourne zwyciężył w pięk-
nym stylu. Po pierwszym dniu 
zajmował dopiero 104. miejsce, 
ale potem spisywał się już rewela-
cyjnie. Po trzecim dniu był drugi, 
za Australijczykiem Adamem Scot-
tem. W czwartym wyraźnie wy-
przedził Scotta – w klasyfikacji koń-
cowej miał od niego wynik lepszy 
aż o pięć uderzeń.
"Te trzy dni to chyba był najlepszy 
golf, jaki pokazałem od początku 
mojej zawodowej kariery. Na polu 
czułem się świetnie, byłem bardzo 
pewny siebie. A że wygrałem, to tej 
pewności siebie zyskałem jeszcze 
więcej" – zapewnił Meronk w roz-
mowie z WP SportoweFakty.
"Australian Open to turniej z bar-
dzo bogatą historią. Wygrywało 
go wiele legend golfa. Dobrze jest 
mieć w CV zwycięstwo w Melbo-
urne. Mnie cieszy ono tym bar-
dziej, że pokonałem najlepszych 
miejscowych zawodników u nich 

Adrian Meronk ma szansę wziąć 
udział w Pucharze Rydera jako 
pierwszy Polak w historii

Pierwszy Polak, który wygrał prestiżowy turniej golfa Australian Open
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TENIS
▸ Hubert Hurkacz i Dominic Stric-
ker triumfowali w grze podwójnej 
pokazowego turnieju tenisowego 
Diriyah Tennis Cup na twardych 
kortach w stolicy Arabii Saudyjskiej 
- Rijadzie. W finale Polak i Szwajcar 
pokonali Włocha Matteo Berretti-
niego i Rosjanina Andrieja Rublowa 
7:6 (10-8), 3:6, 10-7. Hurkacz rywali-
zował w Rijadzie również w singlu. 
Swój udział w turnieju zakończył 
na ćwierćfinale, w którym przegrał 
z Taylorem Fritzem 6:7 (3-7), 5:7. 
W finale gry pojedynczej rozstawio-
ny z "czwórką" Amerykanin wygrał 
z Rosjaninem Daniiłem Miedwiedie-
wem (2) 7:6 (7-5), 7:6 (7-3). Pula na-
gród rozgrywek w Rijadzie wynosiła 
3 mln dolarów. Dla tenisowej czołów-
ki impreza w Arabii Saudyjskiej była 
doskonałym sprawdzianem formy 
przed występem w United Cup. 
Nowy turniej drużynowy mikstów, 
który zainauguruje sezon 2023, za-
cznie się 29 grudnia w trzech austra-
lijskich miastach: Sydney, Brisbane 
i Perth.  
▸ Spotkanie Igi Świątek z Czeszką 
Barborą Krejcikovą we wrześniu 
w finale tenisowego turnieju WTA 
w Ostrawie zostało uznane me-
czem roku. W głosowaniu kibiców 
na profilu WTA na Twitterze ten 
pojedynek otrzymał 71 procent gło-
sów. Polka uległa wówczas reprezen-
tantce gospodarzy 7:5, 6:7 (4-7), 3:6. 
Była to jedna z dziewięciu porażek 
poniesionych przez Świątek w tym 
roku. Liderka światowego rankingu 
wygrała 67 meczów, a łącznie osiem 
turniejów - w tym wielkoszlemowe 
French Open i US Open.
▸ Magdalena Fręch bez powodze-
nia rywalizowała w niedzielę w teni-
sowym turnieju ITF w Dubaju. Polka 
w finale singla przegrała z Francuz-
ką Elsą Jacquemot 5:7, 2:6, a w finale 
debla w parze z Kateryną Wołodko 
uległy Węgierce Timei Babos i Fran-
cuzce Kristinie Mladenović 1:6, 3:6.
▸ Kamil Majchrzak został tymcza-
sowo zawieszony przez Internatio-
nal Tennis Integrity Agency (ITIA) 
z powodu uzyskania pozytywnych 
wyników kontroli antydopingowych. 
Według ITIA - niezależnej organiza-
cji odpowiedzialnej za badanie do-
pingu i korupcji w tenisie, w przy-
padku Majchrzaka chodzi o próbki 
z turniejów w Sofii we wrześniu oraz 
Japonii i Seulu w październiku. 
W trakcie tymczasowego zawiesze-
nia 26-latek nie może brać udziału 
w organizowanych przez organy 
zarządzające sportem sankcjono-
wanych wydarzeniach tenisowych. 
Polaka zabraknie w inauguracyjnej 
edycji United Cup, która rozpocznie 
się 29 grudnia i potrwa do 8 stycz-
nia, a także w wielkoszlemowym 
Australian Open, który zostanie ro-
zegrany w dniach 16-29 stycznia. 
▸ Zarządzające męskimi rozgryw-
kami Stowarzyszenie Tenisistów 
Zawodowych (ATP) nałożyło 
na brytyjską federację karę w wyso-
kości miliona dolarów. Decyzja jest 
spowodowana niedopuszczeniem 
do występu w pięciu tegorocznych 
turniejach zawodników z Rosji i Bia-
łorusi z uwagi na zbrojną napaść 
obu krajów na Ukrainę. Jednocze-
śnie ATP postawiło ultimatum, że je-
żeli Rosjanie i Białorusini nie otrzy-
mają pozwolenia na grę, to federacji 
grozi zawieszenie w prawach człon-
ka organizacji.

SIATKÓWKA
▸ W finale klubowych mistrzostw 
świata siatkarzy w brazylijskim 
Betim Sir Safety Perugia, w którym 
występuje dwóch reprezentantów 
Polski Wilfredo Leon i Kamil Se-
meniuk, wygrał z inną włoskim Ita-
sem Trentino 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 
25:19). W fazie grupowej drużyna Sir 
Safety najpierw pokonała brazylijski 
Volei Renata 3:0, a następnie mistrza 
Brazylii - Sadę Cruzeiro 3:1. W pół-
finale ponownie bez straty seta 

siatkarze z Włoch pokonali wicemi-
strza ligi brazylijskiej - Itambe Minas. 
Z udziału w KMŚ drugi rok z rzędu 
zrezygnował mistrz Polski i aktualny 
triumfator Ligi Mistrzów Grupa Azo-
ty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Po-
wodem był napięty terminarz oraz 
kwestie finansowe.
▸ Siatkarze Jastrzębskiego Węgla 
wygrali z francuskim Montpellier 
3:0 (25:23, 27:25, 25:20) z 4. kolejce 
fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nie-
pokonani jastrzębianie prowadzą 
w grupie A z kompletem punktów. 
▸ Siatkarki Grupa Azoty Chemika 
Police pokonały bułgarską Maricę 
Płowdiw 3:0 (25:18, 25:23, 25:11) w in-
auguracyjnym spotkaniu grupy F 
Ligi Mistrzyń. W drugim meczu tej 
grupy Eczacibasi Stambuł wygrało 
z CSM Targovitse 3:0 (25:18, 25:14, 
25:22). Nie powiodło się w grupie D 
siatkarkom ŁKS-u  Commerceconu 
Łódź, które przegrały z niemieckim 
Allianz MTV Stuttgart 0:3 (23:25, 
12:25, 20:25). 

PIŁKA RĘCZNA
▸ Piłkarze ręczni Łomży Industrii 
Kielce pokonali na wyjeździe wę-
gierski Pick Szeged 31:28 (16:13) 
w meczu 9. kolejki grupy B Ligi Mi-
strzów. To ósme zwycięstwo dru-
żyny trenera Talanta Dujszebajewa 
w tym sezonie w Lidze Mistrzów. 
Łomża Industria (16 pkt) prowadzi 
w tabeli grupy z przewagą punktu 
nad Barceloną oraz czterech nad 
HBC Nantes. 
▸ Piłkarze ręczni Wisły Płock prze-
grali z Telekom Veszprem 22:32 
(9:17) w spotkaniu 9. kolejki Ligi Mi-
strzów. Była to czwarta z rzędu i szó-
sta w sezonie porażka "Nafciarzy", 
którzy zajmują 7. miejsce w grupie A.
▸ W meczu rewanżowym trzeciej 
rundy Ligi Europejskiej piłkarki 
ręczne Zagłębia Lubin zremisowały 
22:22 (12:8) na wyjeździe z Podravką 
Koprivnica. Pierwsze spotkanie 
zakończyło się również remisem 
(24:24) i o awansie zadecydowały 
rzuty karne, które zespół z Chorwa-
cji wygrał 4-2.
▸ Piłkarki ręczne KPR Gminy Ko-
bierzyce pokonały w Grecji 28:23 
(17:13) PAOK Saloniki w meczu re-
wanżowym trzeciej rundy Pucharu 
Federacji (EHF Cup). W pierwszym 
spotkaniu polski zespół zwyciężył 
26:23 i awansował do kolejnej fazy 
rozgrywek.

SZERMIERKA
▸ Julia Walczyk-Klimaszyk zajęła 
ósme miejsce w pierwszych w no-
wym sezonie zawodach Pucharu 
Świata florecistek, które odbyły się 
w Belgradzie. Wygrała Włoszka 
Alice Volpi. W ćwierćfinale lepsza 
od najwyżej notowanej w świato-
wym rankingu (na 22. pozycji) Po-
lki okazała się szósta w klasyfikacji 
florecistek Włoszka Francesca Pa-
lumbo, wygrywając 14:12. W finale 
Volpi, mistrzyni świata z 2018 roku 
i wiceliderka listy światowej, poko-
nała tegoroczną mistrzynię Europy 
Niemkę Leonie Ebert 15:6. W tur-
nieju drużynowym Polki w składzie: 
Martyna Jelińska, Hanna Łyczbiń-
ska, Walczyk-Klimaszyk, Karolina 
Żurawska - zajęły 7. miejsce. W fina-
le Włoszki wygrały z Amerykanka-
mi 45:22. 

WYŚCIGI MOTOCYKLOWE
▸ Brytyjczyk Billy Bolt (Husqvarna), 
wygrał pierwszą eliminację moto-
cyklowych mistrzostw świata FIM 
w  SuperEnduro, którą rozegrano 
w sobotę Tauron Arenie Kraków. 
Tadeusz Błażusiak zajął czwarte, 
a Dominik Olszowy (obaj Gas Gas) 
11. miejsce. SuperEnduro to moto-
cyklowe wyścigi w hali, z przeszko-
dami na torze (belki, mosty, odcin-
ki kamieniste, rowy z wodą, itp.). 
W trakcie każdej imprezy najlepsi 
zawodnicy rywalizują w trzech fina-
łach. W każdym z nich mogą zdobyć 
punkty do klasyfikacji generalnej.

W SKRÓCIE
Absolutna dominacja

IGA ŚWIĄTEK ZOSTAŁA WYBRANA NAJLEPSZĄ TENISISTKĄ 2022 ROKU W COROCZNYM 
PLEBISCYCIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WTA. WERDYKT NIE MÓGŁ BYĆ INNY – W MINIONYCH 

12 MIESIĄCACH POLKA ZDOMINOWAŁA KOBIECĄ ODSŁONĘ DYSCYPLINY, WYGRYWAJĄC 
AŻ OSIEM TURNIEJÓW, W TYM DWA WIELKOSZLEMOWE. 

Kerber, Gabrine Muguruza, Simo-
na Halep, Ashleigh Barty, Sofia 
Kenin, ponownie Barty i w końcu 
nasza reprezentantka.
W kategorii "Trener roku" był no-
minowany Tomasz Wiktorowski, 
ale szkoleniowiec Świątek przegrał 
z Davidem Wittem, który prowadzi 
Amerykankę Jessicę Pegulę.

Deblistkami roku zostały wybrane 
Czeszki Barbora Krejcikova i Kate-
rina Siniakova. Za największy po-
stęp wyróżniono Brazylijkę Beatriz 
Haddad Maię, a objawieniem sezo-
nu została Chinka Zheng Qinwen. 
Nagrodę otrzymała także Niem-
ka Tatjana Maria za powrót roku 
(po urodzeniu dziecka). ◘

Polska tenisistka w kwiet-
niu objęła prowadzenie 
w światowym rankingu 
i pozostaje numerem jeden 

od 250 tygodni. W dodatku z ol-
brzymią przewagą. Druga w ze-
stawieniu Ons Jabeur traci do niej 
aż 6030 punktów.
"Iga Świątek po raz pierwszy zdoby-
ła tytuł tenisistki roku. Ma za sobą 
znakomity 2022 rok, przewodząc 
w liczbie finałów, zdobytych tro-
feów i wygranych meczów. Zosta-
ła ukoronowana mistrzostwem 
w ośmiu turniejach, wygrała sześć 
imprez z rzędu i miała 37-meczową 
serię zwycięstw" – czytamy na stro-
nie WTA, która przyznaje statuetkę 
od 1977 roku. 
Prestiżowa nagroda po raz pierw-
szy w historii trafi do reprezentant-
ki Polski. Wcześniej nominowana 
była Agnieszka Radwańska.
21-letnia Świątek w tym roku wy-
grała dwa turnieje wielkoszlemo-
we, czyli US Open i French Open. 
Ponadto była najlepsza w Doha, In-
dian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzy-
mie oraz San Diego. Do pełni szczę-
ścia zabrakło sukcesu w WTA 
Finals, gdzie odpadła w półfinale. 
Łącznie zwyciężyła w tym sezonie 
w 67 meczach.
Do rekordzistek brakuje Polce jesz-
cze wielu lat. Steffi Graf w latach 
1987-1996 podnosiła statuetkę 
aż ośmiokrotnie. Wcześniej (1977-
1986) siedem razy robiła to Marti-
na Nvaratilowa z USA, później zaś 
(2002-2015) rodaczka tej ostatniej 
Serena Williams.
Po ostatnim triumfie Amerykanki 
żadnej zawodniczce nie udało się 
wygrać dwa lata z rzędu. Od 2016 
roku tytuły zdobywały: Angelique 

Iga Świątek po raz pierwszy zdobyła tytuł tenisistki roku
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SPORT

SNOWBOARD
▸ Aleksandra Król i Oskar Kwiat-
kowski zajęli w Winterbergu trzecie 
miejsce w pierwszych w tym sezonie 
zawodach snowboardowego Pucha-
ru Świata w drużynowym slalomie 
równoległym. W finale Szwajcarzy 
Jenny Ladina i Gian Casanova poko-
nali Austriaków Danielę Ulbing i An-
dreasa Prommeggera. Król i Kwiat-
kowski w 1/8 finału wyeliminowali 
Włochów, w ćwierćfinale Niemców, 
a w półfinale zaledwie o 0,02 s prze-
grali ze Szwajcarami. W rywalizacji 
o trzecie miejsce okazali się lepsi 
od Claudii Regler i Arvida Aunera 
z Austrii. Indywidualnie 14. w slalo-
mie równoległym kobiet była Król. 
Triumfowała Austriaczka Sabine 
Schoeffmann, a wśród mężczyzn jej 
rodak Alexander Payer.

NARCIARSTWO ALPEJSKIE
▸ Włoszka Marta Bassino wygrała 
slalom gigant alpejskiego Pucharu 
Świata w Sestriere, wyprzedzając 
Szwedkę Sarę Hector o 0,11 i Sło-
waczkę Petrę Vlhovą o 0,4 s. Mary-
na Gąsienica-Daniel nie ukończyła 
pierwszego przejazdu, a Magdalena 
Łuczak została w nim sklasyfikowa-
na na 34. miejscu i nie zakwalifiko-
wała się do finałowej "30". Niedzielny 
slalom wygrała Szwajcarka Wendy 
Holdener. Druga ze stratą 0,47 s była 
liderka generalnej klasyfikacji cy-
klu Amerykanka Mikaela Shiffrin. 
Trzecie miejsce zajęła prowadząca 
na półmetku Vlhova. Słowaczka stra-
ciła do zwyciężczyni 0,70 s. Polki nie 
startowały. Prowadzeniu w klasyfika-
cji generalnej PŚ utrzymała Shiffrin 
(385 pkt).
▸ Szwajcar Marco Odermatt wygrał 
w Val d'Isere slalom gigant alpejskie-
go Pucharu Świata i umocnił się 
na prowadzeniu w klasyfikacji gene-
ralnej. Polacy nie startowali. Szwajcar 
był najlepszy w obu przejazdach. 
Drugiego Austriaka Manuela Fellera 
wyprzedził aż o 1,4 s. Trzeci Słowe-
niec Zan Kranjec stracił do niego 2,05. 
Odermatt, mistrz olimpijski w gigan-
cie z Pekinu, prowadzi z kompletem 
punktów w klasyfikacji tej konkuren-
cji. Niedzielny slalom wygrał Norweg 
Lukas Braathen. Drugie miejsce 
ze stratą 0,84 s zajął Feller, a trzeci 
był Szwajcar Loic Meillard (+0,98 s). 
Piotr Habdas stracił 5,06 do lidera 
i został sklasyfikowany na 50. pozycji. 
Na prowadzenie w klasyfikacji gene-
ralnej pozostał Odermatt (520 pkt).

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
▸ Andżelika Wójcik zajęła ósme 
miejsce w biegu na 500 m w trzecich 
w tym sezonie zawodach Pucha-
ru Świata w łyżwiarstwie szybkim 
w Calgary. Wójcik uzyskała wynik 
37,540 s. Zwyciężyła Koreanka Kim 
Min-Sun (36,972) przed Austriaczką 
Vanessą Herzog (37,261) i Holender-
ką Juttą Leerdam (37,356). Rywali-
zację mężczyzn na tym dystansie 
wygrał Kanadyjczyk Laurent Du-
breuil (34,017), przed Japończykiem 
Tatsuyą Shinhamą (34,181) i Kore-
ańczykiem Jun-Ho Kimem (34,198). 
Damian Żurek zakończył rywaliza-
cję na 10. pozycji (34,531). W biegu 
drużynowym kobiet zwyciężyły Ka-
nadyjki (2.54,492), przed Japonkami 
(2.57,675) i Amerykankami (2.57,958). 
Polki w składzie Olga Kaczmarek, 
Karolina Bosiek i Magdalena Czysz-
czoń zajęły piąte miejsce z czasem 
3.02,570. W ostatnim dniu Szymon 
Palka zajął ósme miejsce w wyścigu 
ze startu wspólnego, a Bosiek była 
14. w tej konkurencji wśród kobiet. 
Rywalizację mężczyzn wygrał Włoch 
Andrea Giovannini, a kobiet - Holen-
derka Irene Schouten.

SHORT TRACK
▸ Pochodzący spod Paryża reprezen-
tant Polski Diane Sellier (41,526) był 
5. na 500 m w zawodach Pucharu 
Świata w short tracku w Ałmatach 
w Kazachstanie i na tej samej pozycji 

plasuje się w klasyfikacji generalnej 
PŚ tej konkurencji. Wśród pań na tym 
dystansie na 10. miejscu sklasyfiko-
wana została Natalia Maliszewska. 
W półfinale Polka spowodowała 
upadek rywalki i została wykluczo-
na z rywalizacji. Maliszewska utrzy-
mała pozycję wiceliderki cyklu w tej 
konkurencji. W niedzielę zwyciężyli 
odpowiednio Koreańczyk Kim Tae 
Sung (40,898) i Kanadyjka Kim 
Boutin. Sztafeta w składzie: Natalia 
Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila 
Stormowska i Gabriela Topolska za-
jęła siódme miejsce (4.16,834). Druży-
nowo najlepiej pojechały Kanadyjki 
(4.10,479).

SANECZKARSTWO
▸ Polacy w składzie: Klaudia Do-
maradzka, Arkadiusz Trojga oraz 
Wojciech Chmielewski i  Jakub Ko-
walewski - zajęli szóste miejsce w ry-
walizacji sztafet w zawodach Pucha-
ru Świata w saneczkarstwie na torze 
w Whistler w Kanadzie. Zwyciężyli 
Niemcy, a podium uzupełnili Łotysze 
i Austriacy.

BIATLON
▸ Johannes Thingnes Boe wygrał 
bieg pościgowy na 12,5 km podczas 
zawodów biatlonowego Pucharu 
Świata w austriackim Hochfilzen. 
Norweg wyprzedził swojego roda-
ka Sturlę Holma Laegreida (+47,9 s) 
oraz Francuza Emiliena Jacquelina 
(+1.13,9). Thingnes Boe był także 
najszybszy we wcześniejszym sprin-
cie na 10 km, wyprzedzając o 43,0 s 
Jacquelina i o 46,6 s Laegreida. Naj-
lepszy z Polaków - Marcin Zawół (1 
błąd) zajął 65. miejsce ze stratą 3.18 
min do zwycięzcy. Johannes Boe 
(389 pkt) umocnił się na prowadze-
niu w klasyfikacji generalnej. Drugi 
jest Laegreid (325 pkt), a trzeci - 
Jacquelin (253 pkt). 
▸ Francuzka Julia Simon wygrała 
w Hochfilzen bieg na dochodzenie 
na 10 km biatlonowego Pucharu 
Świata. Jedyna startująca Polka Ka-
mila Żuk zajęła 50. miejsce. Trzecia 
po sprincie Simon traciła na starcie 
20,1 s do najlepszej w czwartek Niem-
ki Denise Herrmann-Wick. Francuz-
ka w sobotę strzelała jednak bardzo 
dobrze i z jedną karną rundą wy-
przedziła o 19,6 Norweżkę Ingrid Lan-
dmark Tandrevold (1 niecelny strzał) 
oraz o 28,1 Czeszkę Marketę Davido-
vą (2). 42. po sprincie Żuk w biegu 
na dochodzenie miała problemy 
ze strzelaniem. Spudłowała aż sześć 
razy i spadła na 50. miejsce. Do Si-
mon straciła 4.56,7. W klasyfikacji 
generalnej PŚ prowadzi Simon - 310 
pkt, przed Tandrevold - 245 i Włosz-
ką Lisą Vittozzi - 242. Joanna Jakieła 
ma 34 punkty i jest 37., a Anna Mąka 
(13 pkt) zajmuje 51. miejsce.

SKOKI NARCIARSKIE
▸ Niemka Katharina Althaus (130 
i 137 m) wygrała niedzielny konkurs 
Pucharu Świata w skokach narciar-
skich w Titisee-Neustadt. Drugie miej-
sce zajęła Norweżka Silje Opseth (19 
i 134 m). Trzecia była Słowenka Ursa 
Bogataj (129 i 133 m). Nicole Kon-
derla i Kinga Rajda nie awansowały 
do drugiej serii. Konderla skoczyła 
104 m i zajęła 31. miejsce, natomiast 
Rajda uzyskała 96 m i była 36. Po pię-
ciu indywidualnych konkursach 
liderką PŚ jest  Althaus, która ma czte-
ry punkty przewagi nad Pinkelnig i 13 
nad Opseth. Konderla z dorobkiem 
czterech punktów jest 37.
▸ Polska reprezentacja zajęła 7. miej-
sce w sobotnim konkursie drużyn 
mieszanych w Titisee-Neustadt, 
zaliczanym do Pucharu Świata 
w skokach narciarskich. Biało-Czer-
woni (787,6 pkt) wystąpili w składzie: 
Kinga Rajda, Piotr Żyła, Nicole Kon-
derla i Dawid Kubacki. Triumfowała 
Austria (985,9 pkt) przed Norwegią 
(959,2 pkt) i Niemcami (954,1 pkt). 

ZIMOWY PRZEKŁADANIEC

Gospodarzem Pucharu 
Świata Titisee-Neustadt 
jest od 2001 roku. Z 23 
do tej pory rozegranych 

tam konkursów indywidual-
nych najwięcej wygrali Polacy – 
aż osiem. 

WIETRZNA LOTERIA
Piątkowy konkurs Kubacki za-
kończył na drugim miejscu. Zwy-
ciężył Słoweniec Anze Lanisek, 
a trzeci był Niemiec Karl Geiger. 
Szóste miejsce zajął Piotr Żyła, 
a 14. był Paweł Wąsek.
Po skokach pierwszej "20" wiatr, 
który dotychczas wiał pod nar-
ty, zmienił kierunek o 180 stop-
ni. Jury po słabiutkich próbach 
kilku dobrych zawodników wy-
dłużyło rozbieg z piątej do szó-
stej, a później do siódmej belki, 
ale to nie pomogło. Jako pierw-
szy na takie warunki trafił Kamil 
Stoch, który doleciał do 119,5 m, 
co nie wystarczyło do awansu 
do serii finałowej. Trzykrotny 
złoty medalista olimpijski zo-
stał ostatecznie sklasyfikowany 
na 40. pozycji. Jego los podzielili 
35. Jakub Wolny (124,5 m) i 49. 
Tomasz Pilch (113,5 m).
Po pierwszej serii prowadził Nor-
weg Halvor Egner Granerud – 
136,5 m. Drugi był Lanisek – 133,5 
m, a trzeci Austriak Michael Hay-
boeck – 135 m. Kubacki zajmował 
piąte miejsce – 130,5 m i tracił 
do lidera 4,5 pkt, a Żyła dziewią-
te – 132 m. Do finału awansowali 
także 14. Wąsek – 130,5 m i 26. 
Aleksander Zniszczoł – 128 m.
W finale doskonale wypadł Ku-
backi. Lider Pucharu Świata osią-
gnął 144 m, co było najdłuższym 
skokiem w tej serii, i awansował 
na drugie miejsce w klasyfika-
cji konkursu. Polaka wyprzedził 
tylko Lanisek, który miał 141 m 
i po raz trzeci w karierze trium-
fował w konkursie PŚ. Słabiej 
wypadł lider po pierwszej serii 
Granerud, uzyskał 135 m i osta-
tecznie był piąty.
Kubacki przegrał z Laniskiem 
tylko o 1,3 pkt. W finale swoją po-
zycję poprawił także Żyła. Uzy-
skał 136 m i awansował o trzy 
lokaty.
"Szkoda pierwszej serii, bo tro-
chę w niej popsułem. Skok był 
spóźniony, później już nie mo-
głem odrobić tego, co straciłem 
na progu. Walka była do same-
go końca, były emocje. Pewnie, 
że chciałoby się stać na najwyż-
szym podium, ale trzeba wycią-
gnąć lekcję na przyszłość" – po-
wiedział po zawodach Kubacki.

KUBACKI SHOW
Co nie udało się Kubackiemu 
w piątek, udało w niedzielę. Po-
lak najpierw wygrał kwalifikacje, 
a później w konkursie zdeklaso-
wał rywali i umocnił się na pro-
wadzeniu w klasyfikacji general-
nej. Drugiego Laniska wyprzedził 
aż o 25,7 pkt, a trzeciego Stefana 
Krafta o 26,6. Czwarty był Żyła, 
a ósmy Stoch.
Kubacki niemal pewny triumfu 

Dawid Kubacki na ramionach kolegów z reprezentacji - Piotra Żyły 
(z lewej) i Kamila Stocha

Deklasacja na skoczni
Kubacki dwukrotnie na podium w Titisee-Neustadt • Żyła i Stoch w dziesiątce

DAWID KUBACKI ZDOMINOWAŁ KONKURSY PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 
W NIEMIECKIM TITISEE-NEUSTADT. W PIĄTEK BYŁ DRUGI, W NIEDZIELĘ ZDECYDOWANIE 

PIERWSZY I UMOCNIŁ SIĘ NA PROWADZENIU W KLASYFIKACJI GENERALNEJ.
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PUCHAR ŚWIATA 2022/23 
W SKOKACH NARCIARSKICH
Wyniki piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt:
1. Anze Lanisek (Słowenia) 272,8 pkt (133,5 m/141,0 m)
2. Dawid Kubacki (Polska) 271,5 (130,5/144,0)
3. Karl Geiger (Niemcy) 269,2 (135,0/141,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 265,4 (135,0/138,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,2 (136,5/135,0)
6. Piotr Żyła (Polska) 255,1 (132,0/136,0)
7. Constantin Schmid (Niemcy) 251,2 (132,5/134,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 248,3 (131,0/133,0)
9. Manuel Fettner (Austria) 244,1 (129,5/134,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,2 (132,0/131,0)
...
14. Paweł Wąsek (Polska) 238,6 (130,5/128,5)
29. Aleksander Zniszczoł (Polska) 209,8 (128,0/121,0)

Wyniki niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt:
1. Dawid Kubacki (Polska) 309,7 pkt (139,5 m/143,0 m)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 284,0 (132,5/138,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 283,1 (131,0/141,5)
4. Piotr Żyła (Polska) 274,3 (131,5/137,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 273,4 (132,0/138,0)
  . Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,4 (133,0/132,0)
7. Robert Johansson (Norwegia) 271,1 (128,5/136,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 268,7 (133,0/136,0)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 265,2 (128,5/135,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 264,7 (128,5/135,0)
11. Paweł Wąsek (Polska) 260,5 (133,0/132,5)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 4 z 32 zawodów):
1. Dawid Kubacki (Polska)  470 pkt
2. Anze Lanisek (Słowenia)  416
3. Stefan Kraft (Austria)  377
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia)  321
5. Piotr Żyła (Polska)  272
6. Manuel Fettner (Austria)  191
7. Karl Geiger (Niemcy)  159
8. Michael Hayboeck (Austria)  133
9. Robert Johansson (Norwegia)  126
10. Marius Lindvik (Norwegia)  116
...
18. Kamil Stoch (Polska)  90
22. Paweł Wąsek (Polska)  76

Czołówka Pucharu Narodów:
 1. Austria  1147 pkt
 2. Norwegia  1025
 3. Polska  972

był już po pierwszej serii. W niej 
uzyskał 139,5 m i o 12,6 pkt wy-
przedzał drugiego wówczas 
Graneruda. W finale brązowy 
medalista igrzysk olimpijskich 
poszybował jednak jeszcze dalej 
– 143 m. Lanisek miał 132,5 i 138,5 
m, a Kraft 131 i 141,5 m.
Trener Thomas Thurnbichler 
mógł być zadowolony z postawy 
także innych Biało-Czerwonych. 
Gdyby tego dnia rozgrywano 
konkurs drużynowy Polska zde-
cydowanie by go wygrała. Żyła 
skoczył 131,5 i 137 m, Stoch 133 
i 136 m, a 11. Wąsek 133 i 132,5 m.
Po pierwszej serii odpadli 43. 
Wolny, 45. Zniszczoł i 50. Pilch.
"Walka na odległości zdecydowa-
nie mi odpowiada. Wiedziałem, 
co chcę zrobić, na skocznię przy-
jechałem z jasnym planem, który 
działał tak naprawdę od pierw-
szego skoku. Nie było co tego 
zmieniać, tylko robić swoje. Wy-
szło bardzo fajnie i jestem bardzo 
zadowolony" – powiedział Kubac-
ki na antenie Eurosportu.
"Dzień był naprawdę rewela-
cyjny dla całej naszej druży-
ny, bo nie tylko ja, ale Piotrek 
skończył tuż za podium, Kamil 
w dziesiątce, Paweł tuż za. Cał-
kiem solidny występ całego ze-
społu. Myślę, że wykonaliśmy 
tu kilka kroków naprzód" – pod-
kreślił zwycięzca, który po raz 
26. w karierze stanął na podium 
zawodów PŚ, w tym po raz ósmy 
na najwyższym stopniu.
W klasyfikacji generalnej PŚ Ku-
backi o 54 punkty wyprzedza 
Laniska. Trzeci jest Kraft – 93 pkt 
straty. W Pucharze Narodów Pol-
ska nadal zajmuje trzecie miej-
sce, za Austrią i Norwegią.

W najbliższy weekend gospoda-
rzem PŚ będzie szwajcarski En-
gelberg. ◘
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ARGENTYNA NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANA
Argentyna jest najbardziej utytułowaną druży-
ną spośród półfinalistów piłkarskich mistrzostw 
świata w Katarze. W 17 wcześniejszych wystę-
pach w mundialu dwukrotnie triumfowała i trzy 
razy przegrała w finale. W czołowej czwórce jest 
po raz szósty.
Niewiele ustępuje jej broniąca tytułu Francja, 
która również ma w dorobku dwa tytuły i w 17. 
starcie już po raz siódmy zakończy turniej tej 
rangi wśród czterech czołowych zespołów. Wi-
cemistrzem globu była jednak tylko w 2006 
roku, a do tego dwa razy kończyła mundial trze-
cia i raz czwarta - w 1982 roku po porażce z Pol-
ską (2:3).
Skutecznością w MŚ może zaimponować Chor-
wacja, która po raz szósty uczestniczy w tur-
nieju finałowym, a po raz trzeci awansowała 
do "czwórki". Dotychczas wywalczyła brąz w de-
biucie w 1998 roku, cztery lata temu w Rosji do-
piero w finale uległa Francji.
Debiutantem w półfinale mundialu jest Maroko. 
W pięciu wcześniejszych występach w mun-
dialu tylko raz - w 1986 roku - przebrnęło fazę 
grupową i zatrzymało się na 1/8 finału. W tym 
roku w Katarze - niezależnie od końcowych roz-

strzygnięć - zyskało miano "rewelacji imprezy", 
gdyż jako pierwsza drużyna z Afryki przebiło się 
do czołowej czwórki. 

ROSNĄ SZANSE MARCINIAKA
Meksykański arbiter Cesar Ramos poprowadzi 
drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata 
w Katarze, w którym broniąca tytułu Francja za-
gra w środę z Marokiem. To oznacza, że Szymon 
Marciniak ma coraz większe szanse na sędzio-
wanie finału lub meczu o trzecie miejsce.
Prawie 39-letni Ramos sędziował dotychczas 
trzy mecze MŚ 2022 - w fazie grupowej Maroka 
z Belgią (2:0) i Danii z Tunezją (0:0), a w 1/8 finału 
Portugalii ze Szwajcarią (6:1).
Dzień wcześniej ogłoszono, że wtorkowy półfinał 
Argentyna - Chorwacja poprowadzi Włoch Da-
niele Orsato.
Przed ćwierćfinałami na forach sędziowskich 
i w mediach społecznościowych Orsato był 
wymieniany jako kandydat nawet do finału, 
ale zwracano wówczas uwagę, że wyznacze-
nie tego samego arbitra do sędziowania meczu 
otwarcia i ostatniego spotkania turnieju byłoby 
precedensem.
Brak Marciniaka w obsadzie meczów półfinało-
wych nie musi być złą informacją dla znanego 

polskiego sędziego. Wręcz przeciwnie - według 
wielu źródeł rosną szanse arbitra z Płocka na sę-
dziowanie finału.
Ramos był uważany potencjalnie za jednego 
z głównych "rywali" Marciniaka. Obecnie w tym 
gronie wymienia się jeszcze m.in. Amerykanina 
Ismaila Elfatha oraz Holendra Danny'ego Makke-
lie. Elfath ma jednak marokańskie korzenie, więc 
wiadomo, że nie może sędziować meczu z udzia-
łem reprezentacji tego kraju.
41-letni Marciniak, który pracował już podczas 
mundialu 2018 w Rosji (dwa mecze jako sędzia 
główny), w tegorocznym turnieju prowadził do-
tychczas dwa spotkania - Francji z Danią (2:1) 
w fazie grupowej oraz Argentyny z Australią (2:1) 
w 1/8 finału. 

28 GOLI W 1/8 FINAŁU
W meczach 1/8 finału piłkarskich mistrzostw 
świata w Katarze padło aż 28 bramek. To naj-
więcej w mundialu od 1986 roku, kiedy do pro-
gramu powróciła ta runda. Na tak wysoką liczbę 
wpływają zwycięstwa Portugalii nad Szwajcarią 
6:1 oraz Brazylii nad Koreą Południową 4:1.
Ponadto w tej rundzie Francja wygrała z Polską 
3:1, Anglia - z Senegalem 3:0, Argentyna - z Au-
stralią 2:1, Holandia - z USA 3:1, a Chorwacja zre-

misowała z Japonią 1:1 (karne 3-1).
Dla porównania, w 1/8 finału MŚ w 2018 roku 
były 24 gole, w 2014 - 18, w 2010 - 22, w 2006 - 15, 
w 2002 - 17, w 1998 - 23, w 1994 - 25, w 1990 - 18, 
a w 1986 - 26 (m.in. Polska - Brazylia 0:4).

ŚMIERĆ AMERYKAŃSKIEGO DZIENNIKARZA 
Grant Wahl, jeden z najbardziej znanych dzien-
nikarzy zajmujących się piłką nożną w Stanach 
Zjednoczonych, zmarł w piątek podczas relacjo-
nowania meczu mistrzostw świata pomiędzy Ar-
gentyną a Holandią.
Żona dziennikarza, dr. Celine Gounder, epide-
miolog chorób zakaźnych, która pracowała 
w grupie roboczej prezydenta Joe Bidena ds. ko-
ronawirusa, potwierdziła śmierć męża w komu-
nikacie na Twitterze.
Wahl siedział w loży prasowej, kiedy zasłabł 
w czasie dogrywki.
Wahl trafił na pierwsze strony gazet na początku 
turnieju, kiedy został zatrzymany przez ochronę 
stadionu za założenie tęczowej koszulki na otwie-
rający Puchar Świata mecz Stanów Zjednoczo-
nych z Walią. Wahl, który był korespondentem 
CBS Sports i był autorem popularnej kolumny 
na platformie Substack, miał 48 lat.

MUNDIALKI

W rozmowie z Onet.pl 
Lewandowski od-
niósł się m.in. do te-
matu premii, jakie 

drużyna rzekomo miała obiecane 
od premiera Mateusza Morawiec-
kiego za wyjście z grupy.

NIE JECHALIŚMY 
NA MUNDIAL DLA PIENIĘDZY 

"To spotkanie trwało tak naprawdę 
parę minut przed naszym wyjaz-
dem z hotelu na lotnisko. To była 
luźna rozmowa. Tam padła z ust 
premiera jakaś deklaracja, ale po-
wiem szczerze, że my, piłkarze, 
nie traktowaliśmy tego tak bardzo 
poważnie. Nigdy nie było żadnej 
rozmowy, skąd by ta premia mia-
ła być, z jakich środków. Dla nas 
to były takie trochę wirtualne pie-
niądze" – powiedział kapitan re-
prezentacji.
Przyznał, że lepiej, gdyby tego te-
matu w ogóle nie było.
"My niczego nie oczekiwaliśmy, 
niczego nigdy się nie domagali-
śmy i też nie wyciągnęliśmy rąk 
po publiczne pieniądze. Jest oczy-
wiste, że lepiej, aby w ogóle tego 
tematu nie było, bo nie jechaliśmy 
na mundial dla pieniędzy, chcę 
to jasno powiedzieć. My traktu-
jemy piłkę nożną i reprezentację 
przede wszystkim jako dumę. Za-
rabiamy pieniądze przede wszyst-
kim w klubach. Reprezentacja nie 
jest naszą pracą. Dostajemy bonu-
sy za ewentualny sukces, ale tylko 
wtedy, jeśli zarobi na naszych suk-
cesach PZPN i wtedy jakaś część 
jest przeznaczana dla piłkarzy" – 
podkreślił.
Lewandowski odniósł się także 
do rozbieżności, jakie rzekomo 
powstały w drużynie w kwestii ich 
podziału.
"Słyszałem wiele nieprawdziwych 
informacji na ten temat. Chcę więc 
jasno powiedzieć, że nie było żad-
nego sporu w reprezentacji mię-
dzy nami a sztabem czy trenerem. 
Zostaliśmy poproszeni, jako rada 
drużyny, żeby stworzyć nowy 
procentowy system podziału tej 

ewentualnej premii między zawod-
nikami. Uznaliśmy między sobą, 
że ten system solidarnie powinien 
też obejmować zawodników re-
zerwowych. Wiedzieliśmy jedno-
cześnie, że mówimy o wirtualnych 
pieniądzach i nie podchodziliśmy 
do tego zbyt serio. To nawet nie zo-
stało nigdzie spisane, a cała rozmo-
wa o podziale premii trwała pięć 
minut" – zapewnił.
"W imieniu drużyny jako kapitan 
poszedłem do trenera przekazać 
nasze ustalenia, a trener przyjął 
je do wiadomości. Nikt z nas nie 
wiedział, czy te pieniądze będą, 
na jakich zasadach i skąd. I tak 
naprawdę nie chcieliśmy o tym 
myśleć i rozmawiać w trakcie 
turnieju, więc szybko chcieliśmy 
zamknąć ten temat i skupić się 
na tym, co dla nas najważniejsze" 
– dodał.
Jak podkreślił Lewandowski, we-
wnątrz drużyny po meczu z Fran-
cją temat premii już nie wracał. 
Rozmowa miała miejsce tylko raz, 
dzień po ostatnim meczu w grupie 
C z Argentyną.
"Cała ta sprawa stała się trochę 
pretekstem do rozpętania wojny 
polsko-polskiej, w której jest chy-
ba dużo polityki, sporów różnych 
frakcji, również wokół PZPN, wokół 
zwolenników i przeciwników tre-
nera. Tylko że to wszystko się dzie-
je poza piłkarzami, którzy razem 
z kibicami są ofiarami tej sytuacji. 
Piłka, zamiast łączyć ludzi, to nas 
tu podzieliła" – dodał.
Po dyskusji, jaka przewinęła się 
na ten temat w mediach, premier 
Morawiecki oświadczył, że nie bę-
dzie rządowych środków na pre-
mie dla piłkarzy. 
"Jak rozumiem, decyzja już zapa-
dła, że żadnej premii z publicznych 
pieniędzy dla piłkarzy nie będzie. 
I bardzo dobrze. Ja się z tą decyzją 
zgadzam i niech to też będzie lek-
cja dla nas wszystkich" – zaznaczył 
Lewandowski.

POTRZEBNA RADOŚĆ Z GRY
Biało-Czerwoni po raz pierwszy 

Wojna polsko-polska
Robert Lewandowski: nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze

KAPITAN PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI ROBERT LEWANDOWSKI OŚWIADCZYŁ, ŻE NIE BYŁO ŻADNEGO SPORU MIĘDZY PIŁKARZAMI 
I SZTABEM SZKOLENIOWYM WS. PODZIAŁU PREMII ZA AWANS DO 1/8 FINAŁU MISTRZOSTW ŚWIATA. 

od 1986 roku wyszli z grupy mun-
dialu, choć ich styl pozostawiał 
wiele do życzenia. Swój udział za-
kończyli w 1/8 finału, przegrywa-
jąc z Francją 1:3.
"Osiągnęliśmy cel, jaki sobie za-
łożyliśmy, czyli wyjście z grupy. 
I to jest najważniejsze. Oczywiście 
teraz możemy rozmawiać na te-
mat stylu, w jakim to zrobiliśmy. Ja 
uważam, że nasza kadra ma po-
tencjał ofensywny i może go wy-
korzystywać. Zawsze to mówiłem, 
także trenerowi. I od razu mówię, 
że żadnych niejasności między 
mną a trenerem nie było. Kon-
takt z trenerem był bardzo dobry 
i żadnego wotum nieufności wo-
bec pana Michniewicza nie było" 
– podkreślił 34-letni napastnik.
Jak przyznał, zdaje sobie sprawę 
z tego, że występ na mundialu 
jest oceniany najbardziej przez 
pryzmat przegranego 0:2 meczu 

z Argentyną. I gdyby Polska zagra-
ła tak jak z Francją, to ten odbiór 
byłby zupełnie inny.
"W meczu z Argentyną zabrakło 
pewnie tego ryzyka, zagrania 
ofensywnego i to pewnie kibicom 
najbardziej doskwiera" – powie-
dział.
Tuż po meczu z Francją Lewan-
dowski został zapytany przed 
kamerami TVP Sport, czy zagra 
na kolejnym mundialu. Odparł 
wówczas, że "potrzebna jest ra-
dość z gry", co odbiło się szerokim 
echem w mediach.
"Mówiłem o radości z gry, bo bez 
tego trudno o motywację do gra-
nia na najwyższym poziomie. 
Nie ma co ukrywać, że wszystko, 
co dziś dzieje się wokół polskiej pił-
ki, z radością nie ma, niestety, wiele 
wspólnego. I tego dotyczyła moja 
wypowiedź o radości z gry" – przy-
znał teraz w rozmowie z Onet.pl.

NAJWAŻNIEJSZY JEST
POMYSŁ NA REPREZENTACJĘ

Czy, jego zdaniem, należy dokonać 
teraz zmiany na stanowisku selek-
cjonera?
"To nie jest pytanie do mnie. Ja 
mam dobre relacje z trenerem 
i jeśli ktoś się doszukuje w moich 
słowach jakichś sugestii, to jest 
w błędzie. Najważniejszy jest te-
raz pomysł na polską reprezen-
tację i o tym już chyba musi roz-
mawiać z trenerem prezes PZPN. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że ten styl defensywny nie do koń-
ca jest tym stylem, którego chcie-
liby kibice. Mamy wielu fajnych 
chłopaków w ofensywie, pytanie, 
czy ten potencjał można inaczej 
wykorzystać. Ale tak jak powie-
działem wcześniej, to jest rola 
trenera. Ja zawsze chętnie swoje 
zdanie wypowiem, ale na końcu 
to trener podejmuje decyzje i ja 
się muszę do nich dostosować" – 
zapewnił.

KIBICE TEŻ SĄ OFIARAMI
Lewandowski odniósł się także 
do tego, że połowa reprezentacji 
nie wróciła z mundialu do War-
szawy, gdzie czekali dziennikarze 
i kibice.
"Jeszcze zanim wylecieliśmy do Ka-
taru, z mojej strony i też ze strony 
wielu piłkarzy była informacja, 
że będziemy chcieli po mundialu 
wyjechać od razu na krótkie wa-
kacje. Ten mundial jest nietypowy, 
odbywa się w środku sezonu, jest 
bardzo mało czasu na odpoczy-
nek. Nie chcieliśmy tracić czasu 
na podróże w tę i z powrotem" – 
przyznał, dodając, że "był tu jakiś 
problem komunikacyjny".
Jak zaznaczył, rozumie rozcza-
rowanie kibiców, którzy czekali 
na lotnisku.
"Ktoś powinien o tym pomyśleć 
wcześniej i może udałoby się 
uniknąć takiej sytuacji. Kibice też 
są ofiarami całej tej sytuacji, bo za-
miast radości mają aferę. Bardzo 
mi z tego powodu przykro" – dodał 
kapitan reprezentacji Polski. ◘

Robert Lewandowski zdobył w meczu z Arabią Saudyjską swojego 
pierwszego gola w mistrzostwach świata
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CHORWACKA SPECJALNOŚĆ
W drugich z rzędu mistrzostwach 
świata piłkarze Chorwacji zdołali 
awansować do najlepszej czwór-
ki. Aktualni wicemistrzowie 
w piątkowym ćwierćfinale katar-
skiego mundialu pokonali w rzu-
tach karnych Brazylię 4-2. Po 90 
minutach był bezbramkowy re-
mis, a w dogrywce obie drużyny 
zdobyły po jednej bramce.
Bohaterem Chorwatów ponow-
nie był bramkarz Dominik Liva-
ković. To w dużej mierze dzięki 
niemu zespół z Bałkanów w 1/8 
finału wyeliminował po karnych 
Japonię. W starciu z Brazylią 
mnóstwo pracy miał przez całe 
spotkanie.
"Canarinhos" mieli przewagę, 
a wyraźnie podkręcili tempo 
po przerwie. Livaković jednak 
świetnie bronił m.in. strzały Ney-
mara, Lucasa Paquety, a także 
swojego kolegi z drużyny Josko 
Gvardiola, który niefortunną in-
terwencją niemal skierował piłkę 
do własnej siatki.
Skupieni na defensywie Chorwa-
ci przez 90 minut nie oddali na-
wet jednego celnego strzału.
Brazylijczykom pokonać Liva-
kovicia udało się dopiero w do-
liczonym czasie pierwszej poło-
wy dogrywki. Neymar wymienił 
podania z klepki najpierw z Ro-
drygo, potem z Lucasem Paqu-
etą i znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem. Minął 
go i dał swojej drużynie prowa-
dzenie.
To był 77. gol w reprezentacyjnej 
karierze Neymara. Tym samym 
dogonił najskuteczniejszego 
w historii swojego kraju legen-
darnego Pele.
Wydawało się, że Brazylia wszyst-
ko ma pod kontrolą i Chorwa-
cja nie zdoła wyrównać. W 117. 
minucie jeden z jej nielicznych 
ataków przyniósł jednak efekt, 
a w głównych rolach wystąpili 
zmiennicy. Przed brazylijskie 
pole karne zagrał Mislav Orsić, 
natomiast autorem pierwszego 
i jedynego celnego strzału w me-
czu Chorwacji był Bruno Petko-
vić. Piłka odbiła się jeszcze lekko 
od jednego z obrońców i wpadła 
obok bezradnego Alissona.
Brazylila oddała w meczu jede-
naście celnych strzałów, lecz nie 
wystarczyło to do odniesienia 
zwycięstwa.
Rzuty karne zaczynali Chorwa-
ci, a pewnie na gola swoją "jede-
nastkę" zamienił Nikola Vlasić. 
W Brazylii pierwszy strzelał Ro-
drygo, jego uderzenie zatrzymał 
jednak Livaković. Później piłkarze 
obu ekip, m.in. Luka Modrić i Ca-
semiro, nie mylili się. W czwartej 
kolejce Brazylijczyków pogrążył 
Marquinhos trafiając w słupek.

ARGENTYŃSKA HUŚTAWKA
Ameryka Południowa będzie 
miała jednak swojego przedsta-

wiciela w półfinale. Po ośmiu la-
tach do tej fazy mundialu dotarli 
Argentyńczycy, którzy w piątko-
wym ćwierćfinale w rzutach 
karnych pokonali Holandię 4-3. 
Po 90 minutach był remis 2:2.
Od początku spotkania zaryso-
wała się przewaga Argentyny. 
W 35. minucie po ładnym pro-
stopadłym podaniu Lionela Mes-
siego w dogodnej sytuacji zna-
lazł się Nahuel Molina i płaskim 
strzałem przy słupku pokonał 
bramkarza Andriesa Nopperta.
Po przerwie zespół z Ameryki 
Południowej kontrolował wyda-
rzenia na boisku. W 71. min Den-
zel Dumfries sfaulował Marcosa 
Acunę w polu karnym i sędzia 
wskazał na 11. metr. Do piłki 
podszedł Messi i zdobył czwar-
tą bramkę podczas mundialu 
w Katarze. Było to jego dziesiąte 
trafienie w MŚ. Wydawało się, 
że Argentyna jest już blisko pół-
finału.
Holandia śmielej zaatakowała 
dopiero po 80. minucie. W 83. 
oddała pierwszy celny strzał 
w meczu i od razu do bramki. 
Z gola po uderzeniu głową cie-
szył się rezerwowy Wout We-
ghorst.
Argentyna nastawiła się na prze-
trwanie do ostatniego gwizdka 
i została za to skarcona. Sę-
dzia doliczył aż dziesięć minut, 
a w ostatniej z nich "Pomarań-
czowi" mieli rzut wolny w dogod-
nej odległości. Rozegrali go nie-
typowo, zagrywając obok muru 
płaską piłkę do Weghorsta, a ten 
doprowadził do remisu.
Dogrywka nie przyniosła roz-
strzygnięcia, choć w jej końców-
ce blisko gola była Argentyna. 
W słupek trafił jednak Enzo Fer-
nandez.
Rzuty karne fatalnie zaczęli 

Brazylia cała we łzach
Chorwacja z Argentyną oraz Francja z Maroko w półfinałach piłkarskiego mundialu

CHORWACJA I ARGENTYNA PO DOGRYWKACH I RZUTACH KARNYCH AWANSOWAŁY W PIĄTEK DO PÓŁFINAŁU MISTRZOSTW ŚWIATA W KATARZE. 
PIŁKARZE Z BAŁKANÓW WYELIMINOWALI BRAZYLIĘ, NATOMIAST REPREZENTACJA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ – HOLANDIĘ. 

W DRUGIM PÓŁFINALE SPOTKAJĄ SIĘ BRONIĄCA TYTUŁU FRANCJA, KTÓRA W SOBOTĘ ODESŁAŁA DO DOMU ANGLIĘ, ORAZ MAROKO, 
KTÓRE WYRZUCIŁO Z TURNIEJU PORTUGALIĘ.

Holendrzy. Emiliano Martinez 
obronił strzały Virgila van Dijka 
w pierwszej kolejce i Stevena 
Berghuisa w drugiej. Argenty-
na prowadziła 2-0, bo błędu nie 
popełnili Messi oraz Leandro 
Paredes. "Pomarańczowym" na-
dzieję dało pudło Fernandeza, 
ale w ostatniej serii ich awans 
przypieczętował Lautaro Marti-
nez.

ŁZY RONALDO
W sobotę dużą niespodziankę 
sprawili Marokańczycy, poko-
nując Portugalię 1:0, a kibice za-
pamiętają łzy Cristiano Ronaldo. 
Po końcowym gwizdku spotka-
nia z Marokiem 37-letni Portugal-
czyk, szlochając i nie czekając 
na kolegów, samotnie udał się 
do szatni. Jego kariera zbliża się 
do końca. Katar był dla Ronaldo 
ostatnią szansą na tytuł mistrza 
świata.
Maroko jest pierwszym przedsta-
wicielem Afryki w półfinale mun-
dialu. W przeszłości w ćwierćfi-
nale odpadły Kamerun (1990), 
Senegal (2002) i Ghana (2010).
Marokańczycy potwierdzili, 
że bardzo trudno jest strzelić 
im bramkę. W turnieju w Katarze 
stracili tylko jedną, po samobój-
czym trafieniu Nayefa Aguerda 
w wygranym 2:1 meczu z Kana-
dą. W spotkaniach grupowych 
nie potrafili tego dokonać ani 
Chorwaci (0:0), ani Belgowie 
(2:0), a w 1/8 finału bezradni byli 
Hiszpanie (0:0, karne 3-0).
Jedynego gola w 42. minucie 
strzelił głową napastnik Sevil-
li Youssef En-Nesyri. Od tego 
momentu grający do tej pory 
niemrawo Portugalczycy ruszyli 
do ataku. Jeszcze przed prze-
rwą trafił w poprzeczkę Bruno 
Fernandes. W 51. minucie na bo-

isko wprowadzony został Ronal-
do, dla którego był to 22. mecz 
na mundialu, a 196. w kadrze 
narodowej (wyrównał światowy 
rekord pod względem występów 
w reprezentacji należący do Ba-
dera al-Mutawy z Kuwejtu).
Ronaldo miał swoją szansę w do-
liczonym czasie gry, ale jego 
strzał obronił Bono. Bramkarz Se-
villi wcześniej odbił m.in. groźne 
uderzenie Joao Felixa. W innych 
sytuacjach miał sporo szczęścia, 
piłka minimalnie mijała jego 
bramkę po strzałach Bruno Fer-
nandesa i Pepe.
W 90+6. minucie Marokańczy-
cy, którzy od kilku chwili grali 
w dziesiątkę (druga żółta kartka 
dla Walid Cheddiry), mogli posta-
wić kropkę nad i. W sytuacji sam 
na sam z bramkarzem Diogo Co-
stą znalazł się Zakaria Aboukal, 
ale nie wykorzystał sytuacji.
W odpowiedzi bliski wyrówna-
nia był Pepe, lecz źle trafił głową 
w piłkę.
Po meczu piłkarze Maroka i ich 
trener Walid Regragui odbierali 
gratulacje z całej Afryki. "To jest 
to, zrobili to!!!! Gratulacje dla Ma-
roka za to osiągnięcie. Niech żyje 
Afryka! Walid Regragui, bracie, 
cieszę się twoim szczęściem" 
– napisał na Twitterze były na-
pastnik kadry Wybrzeża Kości 
Słoniowej Didier Drogba.

EUROPEJSKI SZCZYT
Drugi sobotni ćwierćfinał, w któ-
rym broniąca tytułu Francja 
pokonała Anglię 2:1, był wspa-
niałym widowiskiem, pełnym 
dramaturgii, być może najlep-
szym z dotychczasowych w Ka-
tarze. 
Selekcjonerzy obu drużyn zdecy-
dowali się wystawić w Al-Chaur 
identyczne jedenastki jak w me-

Olivier Giroud (w  środku) zdobywa zwycięską bramkę dla obrońców tytułu w  ćwierćfinałowym meczu 
z Anglikami
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czach 1/8 finału, w których Fran-
cja pokonała Polskę 3:1, a Anglia 
wygrała z Senegalem 3:0.
Selekcjonerzy obu drużyn zde-
cydowali się wystawić w Al-
-Chaur identyczne jedenastki jak 
w meczach 1/8 finału, w których 
Francja pokonała Polskę 3:1, zaś 
Anglia wygrała z Senegalem 3:0.
Na początku do ataków ruszyli 
Francuzi i w 17. minucie cieszyli 
się z gola. Na mocny strzał z dy-
stansu zdecydował się Aurelien 
Tchouameni. Kopnął bardzo pre-
cyzyjnie, Jordan Pickford nie się-
gnął piłki, która wpadła do bram-
ki.
Asystę przy tym golu zaliczył An-
toine Griezmann – to jego 27 takie 
podanie w reprezentacji Francji, 
co jest tamtejszym rekordem. 
Co ciekawe, w podobnym mo-
mencie meczu Tchouameni sta-
rał się trafić z dystansu w 1/8 
finału z Polską, ale wówczas Woj-
ciech Szczęsny nie dał się poko-
nać.
Po stracie gola Anglicy ruszy-
li do ataków. Mogli wyrównać 
już w 22. minucie, lecz Harry 
Kane nie wykorzystał sytuacji 
sam na sam z Hugo Llorisem, 
rozgrywającym 143. mecz w re-
prezentacji Francji (pobił rekord 
Liliana Thurama). Chwilę póź-
niej doszło do kontrowersyjnej 
sytuacji – Kane upadł na granicy 
pola karnego, lecz sędzia Wilton 
Sampaio z Brazylii po konsultacji 
z VAR nie zdecydował się na po-
dyktowanie "jedenastki".
Druga połowa mogła rozpocząć 
się od mocnego uderzenia Angli-
ków. W 47. minucie kopnął z dy-
stansu 19-letni Jude Bellingham, 
ale Lloris znów był na posterun-
ku.
Gol dla Anglików wydawał się 
jednak kwestią czasu. I rzeczywi-
ście. W 54. minucie Tchouameni 
sfaulował Bukayo Sakę i sędzia 
wskazał na 11. metr. Kane nie po-
mylił się, zdobywając swoją 53. 
bramkę w reprezentacji, czym 
wyrównał rekord Wayne'a Ro-
oneya.
Anglicy – aktualni wicemistrzo-
wie Europy – w dalszym ciągu 
sprawiali nieco lepsze wrażenie, 
posiadali przewagę i częściej za-
grażali bramce rywali. Skutecz-
nie wyłączali z gry najlepszego 
strzelca turnieju – Kyliana Mbap-
pe (5 goli).
Francuzi potrafili jednak odpo-
wiedzieć. I to bardzo skutecznie. 
W 78. minucie celnym strzałem 
głową popisał się Olivier Giro-
ud, najlepszy strzelec w historii 
"Trójkolorowych". To 53. trafienie 
36-letniego napastnika w kadrze, 
a czwarte w tegorocznym turnie-
ju. Natomiast 28. asystę zaliczył 
Griezmann.
Radość mistrzów świata mogła 
trwać bardzo krótko. Już chwilę 
później – po interwencji VAR – sę-
dzia podyktował drugi tego dnia 
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SPORT

ĆWIERĆFINAŁY
Chorwacja – Brazylia 1:1 (0:0, 0:0), karne 4-2
Bramki: Bruno Petković (117) – Neymar (105+1).
Żółte kartki: Marcelo Brozović, Bruno Petković 
– Danilo, Casemiro, Marquinhos. Sędzia: Michael 
Oliver (Anglia). Widzów 43 893.
Chorwacja: Dominik Livaković - Josip Juranović, 
Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa (110. Ante 
Budimir) - Luka Modrić, Marcelo Brozović (114. Mi-
slav Orsić), Mateo Kovacić (106. Lovro Majer) - Ma-
rio Pasalić (72. Nikola Vlasić), Andrej Kramarić (72. 
Bruno Petkovic), Ivan Perisić.
Brazylia: Alisson - Eder Militao (106. Alex Sandro), 
Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Lucas Paqueta 
(106. Fred), Casemiro, Neymar - Raphinha (56. 
Antony), Richarlison (84. Pedro), Vinicius Junior 
(64. Rodrygo). 

Holandia – Argentyna 2:2 (2:2, 0:1), karne 3-4
Bramki: Wout Weghorst (83-głową, 90+11) – Nahu-
el Molina (35), Lionel Messi (73-karny).
Żółte kartki: Jurrien Timber, Wout Weghorst, Mem-
phis Depay, Steven Berghuis, Virgil van Dijk, Steven 
Bergwijn, Denzel Dumfries – Marcos Acuna, Cristian 
Romero, Lisandro Martinez, Leandro Paredes, Lio-
nel Messi, Nicolas Otamendi, Gonzalo Montiel, Ger-
man Pezzella. Sędzia: Antonio Mateu (Hiszpania). 
Widzów 88 966.
Holandia: Andries Noppert - Daley Blind (64. Luuk 
de Jong), Nathan Ake, Virgil van Dijk, Jurrien Tim-
ber, Denzel Dumfries - Marten de Roon (46. Teun 
Koopmeiners), Frenkie de Jong, Memphis Depay 
(78. Wout Weghorst) - Cody Gakpo (113. Noa Lang), 
Steven Bergwijn (46. Steven Berghuis).
Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (106. 
Gonzalo Montiel), Cristian Romero (78. German 
Pezzella), Lisandro Martinez (112. Angel Di Maria), 
Nicolas Otamendi, Marcos Acuna (78. Nicolas Ta-
gliafico) - Rodrigo De Paul (66. Leandro Paredes), 
Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez - Julian Alvarez 
(82. Lautaro Martinez), Lionel Messi.

Maroko – Portugalia 1:0 (1:0)
Bramki: Youssef En-Nesyri (42-głową).
Żółte kartki: Achraf Dari, Walid Cheddira – Vitinha. 
Czerwona kartka: Cheddira (90+3). Sędzia: Facun-
do Tello (Argentyna). Widzów 44 198.
Maroko: Bono - Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, 
Romain Saiss (57. Achraf Dari), Yahia Attiat-Allal - 
Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah 
(65. Walid Cheddira) - Hakim Ziyech (82. Zakaria 
Aboukhlal), Youssef En-Nesyri (65. Badr Benoun), 
Sofiane Boufal (82. Yahya Jabrane).
Portugalia: Diogo Costa - Diogo Dalot (79. Ricardo 
Horta), Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro (51. 
Joao Cancelo) - Bernardo Silva, Ruben Neves (51. 
Cristiano Ronaldo), Otavio (69. Vitinha) - Bruno 
Fernandes, Goncalo Ramos (69. Rafael Leao), Joao 
Felix.

Anglia – Francja 1:2 (0:1)
Bramki: Harry Kane (54-karny) – Aurelien Tcho-
uameni (17), Olivier Giroud (78-głową).
Żółte kartki: Harry Maguire – Antoine Griezmann, 
Ousmane Dembele, Theo Hernandez. Sędzia: Wil-
ton Sampaio (Brazylia). Widzów 68 895.
Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones 
(90+8. Jack Grealish), Harry Maguire, Luke Shaw - 
Jordan Henderson (79. Mason Mount), Declan Rice, 
Jude Bellingham - Bukayo Saka (79. Raheem Ster-
ling), Harry Kane, Phil Foden (85. Marcus Rashford).
Francja: Hugo Lloris - Jules Kounde, Raphael Vara-
ne, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurelien 
Tchouameni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot 
- Ousmane Dembele (79. Kingsley Coman), Olivier 
Giroud, Kylian Mbappe.

MŚ 2022

PÓŁFINAŁ
Argentyna – Chorwacja 3:0 (2:0)
Bramki: Lionel Messi (34-karny), Julian Alvarez 
(39, 69).
Żółte kartki: Cristian Romero, Nicolas Otamendi – 
Dominik Livaković, Mateo Kovacić. Sędzia: Danielo 
Orsato (Włochy). Widzów 88 966.
Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (86. 
Juan Foyth), Cristian Romero, Nicolas Otamendi, 
Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul (74. Exequiel 
Palacios), Enzo Fernandez, Leandro Paredes (62. 
Lisandro Martinez), Alexis Mac Allister (86. Joaquin 
Correa) - Lionel Messi, Julian Alvarez (74. Paulo 
Dybala).
Chorwacja: Dominik Livaković - Josip Juranović, 
Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa (46. Mi-
slav Orsić) - Luka Modrić (81. Lovro Majer), Marcelo 
Brozović (50. Bruno Petković), Mateo Kovacić - Ma-
rio Pasalić (46. Nikola Vlasić), Andrej Kramarić (72. 
Marko Livaja), Ivan Perisić.

MŚ 2022

rzut karny dla Anglików. Do pił-
ki ponownie podszedł Kane, 
ale tym razem kapitan "Synów 
Albionu" posłał piłkę nad po-
przeczką.
Do końca wynik nie uległ już 
zmianie, Francuzi mądrze i sku-
tecznie się bronili, nie pozwala-
jąc już na więcej rywalom.
To ich dziesiąte w historii futbo-
lu zwycięstwo nad Anglikami 
(w 32 potyczkach), ale dopiero 
pierwsze w mistrzostwach świa-
ta. Wcześniej dwukrotnie w fazie 
grupowej górą była Anglia.
W środę Francuzi zagrają o fi-
nał z Marokańczykami. Dzień 
wcześniej w pierwszym półfina-
le Chorwacja zmierzyła się z Ar-
gentyną (relacja obok). ◘

Livaković był bohaterem Chorwa-
tów w 1/8 finału i w ćwierćfinale, 
kiedy zespół z Bałkanów po kar-
nych wyeliminował najpierw Japo-
nię, a potem Brazylię. Zatrzymać 
Argentyny już jednak nie zdołał.
Pięć minut później "Albicelestes" 
podwyższyli prowadzenie. Odważ-
ną, przebojową akcją popisał się 
Alvarez. Napastnik Manchesteru 
City, po rzucie rożnym dla Chor-
wacji, dopadł do piłki w okolicy 
linii środkowej i przebiegł z nią pół 
boiska. Wybić mu jej nie zdołali ani 
Josip Juranović, ani Borna Sosa, 
i pokonał Livakovicia.
W drugiej połowie ekipa z Amery-
ki Południowej kontrolowała wyda-
rzenia na boisku, skutecznie neu-

Zaczęło się spokojnie, przez 
pół godziny żadna ze stron 
nie potrafiła stworzyć do-
godnej okazji do zdobycia 

bramki. Mało tego, piłkarze Lionela 
Scaloniego ani razu nie przedarli się 
pod pole karne rywali. 
Wszystko się zmieniło w 34. minu-
cie. Wówczas potężnym strzałem 
rzut karny na gola zamienił Lionel 
Messi. Chwilę wcześniej chorwacki 
bramkarz Dominik Livaković sfau-
lował w polu karnym szarżującego 
Juliana Alvareza. Argentyńczyk 
czwarty raz na tym turnieju usta-
wiał piłkę na jedenastym metrze. 
Jednego karnego nie wykorzystał 
(z Polską), ale w kolejnych próbach 
nie zawodził. 

Czternastu zawodników 
z 26-osobowej kadry 
Maroka urodziło się 
poza krajem, więcej niż 

w jakiejkolwiek innej drużynie 
uczestniczącej na turnieju w Ka-
tarze. Zapewnia to eklektyczną 
mieszankę graczy z rozwijających 
się społeczności migrantów w ca-
łej Europie. Wydatnie to pomogło 
drużynie prowadzonej przez tre-
nera Walida Regraguiego wpro-
wadzić podopiecznych na wyższy 
poziom.
Sensacyjne zwycięstwo 1:0 
w ćwierćfinale nad Portugalią 
uczyniło Maroko pierwszym kra-
jem afrykańskim i arabskim, który 
awansował do najlepszej czwórki 
w historii mundialu.
Urodzony w Kanadzie bramkarz 
Younes Bounou (FC Sevilla) pu-
ścił w turnieju tylko jednego gola, 
a urodzony w Madrycie Achraf 
Hakimi (Paris Saint-Germain) 

znakomicie spisuje się na prawej 
obronie. Podobnie wysokie oceny 
za grę zbiera urodzony w Holan-
dii, obdarzony dobrymi warun-
kami fizycznymi, Sofyan Amrabat 
(Fiorentina). Z kolei urodzony 
we Francji Sofiane Boufal (Angers) 
stanowi zagrożenie na lewej stro-
nie pomocy.
Znalezienie odpowiednich piłka-
rzy w krajach takich jak Belgia, 
Francja, Niemcy, Włochy, Holan-
dia i Hiszpania jest teraz zorgani-
zowanym zadaniem prowadzo-
nym przez federację marokańską. 
Do przeszłości należy już przy-
padkowy system selekcji, kiedy 
to pierwsi urodzeni za granicą 
Marokańczycy trafili do reprezen-
tacji szykowanej na mistrzostwach 
świata we Francji w 1998 roku.
Marokańczycy są jedną z najwięk-
szych populacji migrantów w Eu-
ropie, szacowaną na około pięć 
milionów. Utrzymują bliskie związ-

ki z ojczyzną. Badanie przeprowa-
dzone przez agencję rządową Co-
uncil of the Maroccan Community 
Abroad wykazało, że 61 procent 
Marokańczyków żyjących w Euro-
pie, w wieku od 18 do 35 lat, odwie-
dza kraj przodków każdego roku.
Królewska Marokańska Federacja 
Piłki Nożnej ma łowców talentów 
rozsianych po całej Europie i dzia-
ła szybko, gdyż istnieje potencjal-
ne zagrożenie, że inny krajowy 
związek przejmie zawodników 
o tak dużym potencjale. Urodzony 
w Holandii Hakim Ziyech (Chel-
sea) rozmawiał zarówno z Maro-
kańczykami, jak i holenderskim 
trenerem Ronaldem Koemanem 
na temat zespołu narodowego, 
z którym związałby swoją mię-
dzynarodową przyszłość, zanim 
zdecydował się na występy w bar-
wach Maroka.
Wspomniany Amrabat, który po-
dobnie jak Ziyech reprezentował 

Holandię na poziomie juniorów, 
zmienił reprezentację z powodów 
rodzinnych.
„Moi rodzice są Marokańczyka-
mi, podobnie jak moi dziadkowie. 
Za każdym razem, gdy tam jeżdżę, 
nie potrafię opisać słowami tego 
uczucia, które we mnie panuje, 
to mój dom. Holandia jest także 
moim domem, ale Maroko jest wy-
jątkowe” – powiedział.
"Z zawodnikami kontaktujemy się 
bardzo wcześnie, aby przyciągnąć 
ich do drużyny marokańskiej. Ni-
gdy nie robimy niczego na siłę, 
to uczciwa rozmowa z piłkarzem 
i jego rodziną” – wyjaśnił trener 
Noureddine Moukrim, zajmujący 
się pracą z młodzieżą w Belgii. 
Szkoleniowiec od dziewięciu lat 
wyszukuje utalentowanych graczy 
dla Maroka.
Maroko w półfinale mundialu za-
grało w środę z broniącą tytułu 
Francją. ◘

To był 11. gol Messiego w historii 
jego występów na mistrzostwach 
świata i piąty w trwającym mun-
dialu. Został najskuteczniejszym 
w dziejach Argentyńczykiem, 
a także awansował na szóste miej-
sce w klasyfikacji wszech czasów. 
Zajmuje je ex aequo z Węgrem 
Sandorem Kocsisem i Niemcem 
Juergenem Klinsmannem. Prowa-
dzi urodzony w Opolu piłkarz re-
prezentacji Niemiec Miroslav Klose 
z dorobkiem 16 goli.
Dla Messiego był to również 25. 
w karierze mundialowy występ. 
Tym samym wyrównał rekord 
Niemca Lothara Matthaeusa. W fi-
nale będzie miał okazję poprawić 
to osiągnięcie.

Lionel Messi (z lewej) potężnym strzałem zamienia rzut karny na pierwszego gola dla Argentyny

Messi przeszedł do historii

Maroko jest wyjątkowe

Argentyna po raz szósty w finale mistrzostw świata • Dwie bramki Alvareza

Pierwszy kraj afrykański i arabski, który awansował do najlepszej czwórki w mundialu

ARGENTYNA PO RAZ SZÓSTY W HISTORII AWANSOWAŁA DO FINAŁU PIŁKARSKICH MISTRZOSTW ŚWIATA. 
TRIUMFATORZY Z 1978 I 1986 ROKU W PÓŁFINALE KATARSKIEGO MUNDIALU POKONALI WE WTOREK CHORWACJĘ 3:0.

NIEOCZEKIWANY AWANS PIŁKARZY MAROKA DO PÓŁFINAŁU MISTRZOSTW ŚWIATA WYWOŁAŁ FALĘ ZAINTERESOWANIA 
MEDIÓW I KIBICÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. SUKCES W DUŻEJ MIERZE MOŻNA PRZYPISAĆ POLITYCE WYSZUKIWANIA 

TALENTÓW W DIASPORZE. SZACUNKI PODAJĄ, ŻE POZA OJCZYZNĄ ŻYJE PIĘĆ MILIONÓW OBYWATELI TEGO KRAJU.
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N tralizując ofensywne poczynania 
Chorwatów. W dodatku skutecznie 
wyprowadzoną kontrą ostatecznie 
zamknęła mecz.
W 69. minucie Messi tak zakręcił 
w polu karnym Josko Gvardio-
lem, że chyba maska, w której grał 
Chorwat, zsunęła mu się na oczy. 
Gvardiol, jeden z najlepszych gra-
czy turnieju, który już niedługo 
stanie się bohaterem transferu 
do wielkiego klubu, zgubił Messie-
go przynajmniej dwa razy w od-
stępie kilku sekund. Ale kiedy od-
zyskał równowagę, Messi właśnie 
zagrywał do Alvareza, a młod-
szemu koledze z drużyny, jedyne 
co pozostało, to dołożyć nogę, aby 
wpakować piłkę do siatki.
Chorwacja musi odłożyć marze-
nia o złocie do kolejnego turnieju. 
Przed nimi jeszcze sobotni mecz 
o brąz z gorszym w starciu Francja 
– Maroko. Dzień później w finale 
przeciwko Argentynie zobaczymy 
zwycięzcę tego spotkania.  ◘
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▸ Przyszłość Cristiano Ronaldo, 
który przed mundialem rozstał się 
z  Manchesterem United, ma  być 
już przesądzona, a pieniądze, jakie 
zarobi, zwalają z nóg. "Cristiano Ro-
naldo od 1 stycznia będzie grał w Al-
-Nassr" - informuje "Marca". Hiszpanie 
nie mają już żadnych wątpliwości, 
bo o możliwości takiego ruchu in-
formowali już pod koniec listopada. 
Po tym, jak Ronaldo rozstał się z Man-
chesterem United w - nazwijmy to - 
nie najlepszych stosunkach, ruszyła 
lawina spekulacji gdzie może trafić 
Portugalczyk. Mówiło się o Chelsea FC 
czy Realu Madryt. Jednak z Al-Nassr 
nikt nie mógł konkurować pod wzglę-
dem finansów. Według hiszpańskich 
mediów klub zgodził się na 2,5 letni 
kontrakt z opcją 200 mln euro za se-
zon. Na kwotę tę składa się pensja 
w wysokości 100 mln euro oraz liczne 
kontrakty reklamowe, które mają dać 
Portugalczykowi drugie tyle. Ronaldo 
bronił barw drużyny z Old Trafford 
w latach 2003-2009 oraz od 2021 
roku, gdy wrócił do Anglii z turyń-
skiego Juventusu. W 346 meczach 
we wszystkich rozgrywkach zdobył 
dla United 145 bramek. Wraz z "Czer-
wonymi Diabłami" sięgnął po trzy ty-
tuły mistrza Anglii i krajowy puchar, 
a także triumfował w Lidze Mistrzów 
w sezonie 2007/2008. 

▸ Amerykański przedsiębiorca Bill 
Foley po nabyciu 100 procent akcji 
od Maxima Demina jest od wtorku 
właścicielem angielskiego klubu 
AFC Bournemouth. 77-letni Foley nie 
kupił akcji jako osoba prywatna, lecz 
nabyła je należąca do niego spółka 
Black Knight Football Club. Nie jest 
to pierwsza sportowa inwestycja 
amerykańskiego biznesmena - jest on 
właścicielem grającej od 2017 roku 
w NHL drużyny Vegas Golden Kni-
ghts. Jednym z jego wspólników jest 
znany amerykański aktor Michael B. 
Jordan. Foley przejął wszystkie ak-
tywa i został prezesem "Wisienek" 
ze skutkiem natychmiastowym, jest 
także spodziewany na stadionie 31 
grudnia, kiedy jego zespół podejmie 
Crystal Palace w spotkaniu ligowym. 
Po 15 kolejkach rozgrywek tegorocz-
ny beniaminek zajmuje 14. miejsce 
w tabeli Premier League. 

▸ Zapadła decyzja w sprawie byłe-
go prezydenta FC Barcelony San-
dro Rosella i Neymara, nad którymi 
ciążyły zarzuty oszustwa i korupcji. 
Sąd rozstrzygnął sprawę ponad dwa 
miesiące po otrzymaniu zeznań. Za-
rzuty w tej sprawie zostały postawio-
ne już jakiś czas temu. O oszustwo 
i korupcję oskarżeni zostali nie tylko 
Rosell i Neymar, ale także m.in. Josep 
Bartomeu czy też ojciec brazylijskie-
go piłkarza. Chodziło o naruszenie 
praw funduszu inwestycyjnego DIS. 
Posiadał on 40 procent praw do kwo-
ty transferu Neymara. We wtorek 
zapadło ostateczne rozstrzygnięcie 
w tej sprawie. Barceloński sąd posta-
nowił uniewinnić Neymara. Podobnie 
zresztą jak pozostałych ośmiu oskar-
żonych. 

▸ Trener Pep Guardiola przedłu-
żył kontrakt z  Manchesterem City 
do  2025 roku. Guardiola prowadzi 
piłkarzy "The Citizens" od sześciu lat, 
a w tym czasie doprowadził ich m.in. 
do czterech tytułów mistrza Anglii i fi-
nału Ligi Mistrzów.

▸ Wszyscy członkowie zarządu Ju-
ventusu Turyn, w  tym prezes An-
drea Agnelli, podali się do  dymisji. 
Dyrektor generalny Maurizio Arriva-
bene został poproszony o pozostanie 
na stanowisku i przyspieszenie bie-
żących spraw do czasu utworzenia 
nowego zarządu. Według "La Gazzet-
ta dello Sport", powodem trzęsienia 
ziemi w Juventusie były podejrzenia 
o fałszowanie księgowości. Agnelli 
stał na czele "Starej Damy" od 2010 
roku.

▸ 20 grudnia zostanie ogłoszony 
ranking „Piłkarskie Orły”. W ze-
stawieniu przygotowanym przez 
Polska Press Grupa znajdą się naj-
lepsi strzelcy i strzelczynie z pol-
skich piłkarskich boisk w 2022 roku. 
W rankingu uwzględniane są bramki 
strzelone w roku kalendarzowym 
przez piłkarzy i piłkarki grających 
w polskich klubach na poziomie 
ekstraklasy, ekstraligi, I, II, III ligi oraz 
Pucharze Polski, a także europejskich 
pucharach. Zdobyte bramki zostaną 
pomnożone przez odpowiedni współ-
czynnik tj. dla ekstraklasy i ekstraligi 
- x2, I ligi - x1,75, II ligi - x1,5, III ligi - x1, 
dla Pucharu Polski - x2, dla europej-
skich pucharów - x2,5.

▸ Szwed Linus Wahlqvist i  Grek 
Leonadro Koutris zostali nowymi 
piłkarzami Pogoni Szczecin. Obaj 
obrońcy związali się z "Dumą Po-
morza" trzyipółletnimi kontraktami. 
Sześciokrotny reprezentant Szwecji 
ostatnio występował w rodzimym 
IFK Norrkoeping, w barwach którego 
w ubiegłym sezonie rozegrał 26 spo-
tkań. Z kolei siedmiokrotny reprezen-
tant Grecji trafił do Pogoni na zasadzie 
transferu definitywnego z Olympiako-
su Pireus. 

▸ Waldemar Fornalik został trene-
rem występującego w  ekstraklasie 
KGHM Zagłębia Lubin. Szkolenio-
wiec w klubie z Dolnego Śląska za-
stąpił zwolnionego Piotra Stokowca. 
Fornalik jesienią prowadził Piasta Gli-
wice, z którym w sezonie 2018/19 zdo-
był mistrzostwo Polski, ale wcześniej 
pracował również m.in. w Ruchu Cho-
rzów, Górniku Zabrze, czy Widzewie 
Łódź. W lipcu 2012 roku został selek-
cjonerem reprezentacji Polski, którą 
prowadził w eliminacjach mistrzostw 
świata.

▸ Hermes Neves Soares został tre-
nerem występujących w  pierwszej 
lidze piłkarzy Arki Gdynia. Brazy-
lijczyk, który polskie obywatelstwo 
otrzymał w 2014 roku, podpisał 
kontrakt do 31 grudnia 2024 roku. 
48-letni szkoleniowiec był asystentem 
poprzedniego trenera Ryszarda Tara-
siewicza. Hermes został w 1993 roku 
z reprezentacją Brazylii mistrzem 
świata do lat 20, natomiast w Polsce 
występował w Widzewie Łódź, Koro-
nie Kielce, Jagiellonii Białystok, Polonii 
Bytom oraz Zawiszy Bydgoszcz.

▸ Dariusz Dudek został nowym tre-
nerem pierwszoligowego Zagłębia 
Sosnowiec. 47-letni szkoleniowiec 
podpisał kontrakt do 30 czerwca 
2024 roku z opcją przedłużenia. 
Zastąpił na tym stanowisku Artura 
Skowronka. Dudek ostatnio trenował 
Sandecję Nowy Sącz. W przeszłości 
już dwukrotnie - w latach 2017-2018 
i 2019-2020 - pełnił funkcję trenera 
Zagłębia. 

▸ Jarosław Królewski został tymcza-
sowym prezesem Wisły, zastępując 
na  tym stanowisku Władysława 
Nowaka. Roszada na stanowisku pre-
zesa wiąże się ze zmianami właści-
cielskimi w Wiśle. Do tej pory Jakub 
Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński 
i Królewski posiadali po 26,84 proc. 
akcji, a Nowak, Adam Adamczyk 
i Adam Łanoszka po 3,75 proc. Kró-
lewski ma przejąć pakiet akcji od Jaż-
dżyńskiego i zostać większościowym 
udziałowcem (53,68 proc.) krakow-
skiego klubu. Wisła, która w maju 
po 26 latach spadła z ekstraklasy, 
zmaga się z problemami finansowy-
mi, a dziura budżetowa szacowana 
jest na 14 milionów złotych.

▸ Reprezentacja Polski kobiet zaj-
muje 30. miejsce w  najnowszym 
rankingu FIFA. To awans o dwie po-
zycje w porównaniu z poprzednim 
zestawieniem. Prowadzą Stany Zjed-
noczone przed Niemcami i Szwecją.

W SAMO OKIENKO

W poniedziałek doszło 
do spotkania Kule-
szy z Czesławem 
Michniewiczem, 

po którym federacja wydała 
oświadczenie. Poinformowano, 
że PZPN nie skorzystał z klauzuli 
umownej, która umożliwiała jed-
nostronne przedłużenie kontrak-
tu selekcjonera. Federacja miała 
tydzień od ostatniego meczu Bia-
ło-Czerwonych na mundialu (4 
grudnia 1:3 z Francją w 1/8 finału), 
aby skorzystać z opcji przedłuże-
nia tej umowy.
Tym samym związek zaprzeczył 
słowom trenera, który w rozmo-
wie z Jackiem Kurowskim z TVP 
Sport zarzekał się, że w jego kontr-
akcie nie ma podobnej klauzuli.
Jednocześnie, jak dodano w ko-
munikacie, kwestia dalszej współ-
pracy pomiędzy federacją i Mich-
niewiczem "jest tematem rozmów 
stron". Kontrakt wygasa 31 grud-
nia 2022 roku, dlatego "decyzja 
dotycząca ewentualnego przedłu-
żenia umowy z trenerem zostanie 
podjęta w najbliższych dniach".
52-letni Michniewicz został selek-
cjonerem reprezentacji w styczniu 
2022 po tym, jak z pracy zrezy-
gnował Portugalczyk Paulo Sousa. 
Zrealizował wszystkie zadania 
– awansował w marcu po fina-
łowym barażu ze Szwecją (2:0) 
do mistrzostw świata, jesienią 
utrzymał drużynę w najwyższej 
dywizji Ligi Narodów (z "polskiej" 
grupy spadła Walia), a na na MŚ 
2022 prowadzona przez niego 
Polska awansowała do 1/8 finału – 
na wyjście reprezentacji z grupy 
mundialu czekaliśmy 36 lat.
Sporo wątpliwości wzbudził jed-
nak styl gry Biało-Czerwonych 
w fazie grupowej, w której zremi-
sowali z Meksykiem 0:0, wygrali 
z Arabią Saudyjską 2:0 i przegrali 
z Argentyną 0:2.
Według medialnych informacji, 
jeszcze bardziej na niekorzyść 
Michniewicza działa tzw. afera 
premiowa i fakt, że o nagrodzie 
finansowej, jaką drużyna rzeko-
mo miała obiecaną od premiera 
Mateusza Morawieckiego, praw-
dopodobnie nie wiedziały władze 
PZPN (ostatecznie poinformowa-
no, że nie będzie rządowych środ-
ków na premie dla piłkarzy).
"Nie wiedzieliśmy, że premier 
przyjedzie na zgrupowanie kadry. 
Nie było to awizowane przez biu-
ro PZPN, ani przez biuro prezesa, 
ani przez biuro sekretarza. Zostało 
to ustalone na poziomie sztabu re-
prezentacji, myślę że selekcjonera, 
może jego najbliższego otoczenia" 
– przyznał na antenie Canal+ Łu-
kasz Wachowski, sekretarz gene-
ralny PZPN.
Brak automatycznego przedłu-
żenia umowy z Michniewiczem 
oznacza, że Kulesza ma teraz wol-
ne ręce i może rozpocząć poszuki-
wania selekcjonera, nie skreślając 
jednocześnie dotychczasowego 
trenera kadry.
Giełda nazwisk ruszyła w najlep-
sze. 
Jak poinformował "Przegląd Spor-

Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski 
w styczniu 2022

Michniewicz w zawieszeniu
Zaczęła się trenerska karuzela w PZPN

PREZES PZPN CEZARY KULESZA SZUKA TRENERA DLA PIŁKARSKIEJ KADRY POLSKI. 
UMOWA Z OBECNYM SELEKCJONEREM NIE ZOSTAŁA AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONA, 

A JEGO SZANSE NA NOWY ANGAŻ – RACZEJ NIEWIELKIE.
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towy", pod uwagę brany był Ma-
ciej Skorża, ale niedawno podpisał 
kontrakt z japońskim klubem Ura-
wa Red Diamonds i – jak dodano – 
odmówił.
Coraz wyżej na liście potencjal-
nych kandydatów stały akcje 
Andrija Szewczenki. Znakomity 
w przeszłości ukraiński piłkarz, 
a później m.in. selekcjoner re-
prezentacji swojego kraju, był 
rozważany już w styczniu, gdy 
Kulesza szukał następcy Sousy. 
Tymczasem portal sport.typ.pl 
podał, że Szewczenko aktualnie 
ubiega się o inne stanowiska. "Były 
piłkarz Milanu i Chelsea prawdo-
podobnie będzie się starać o funk-
cję prezesa ukraińskiej federacji 
piłkarskiej. Ponadto został nomi-
nowany do członkostwa w tam-
tejszym komitecie olimpijskim" – 
przekazano.
W gronie kandydatów pojawił się 
Nenad Bjelica, który w przeszłości 
pracował w Lechu Poznań. "Fak-
tycznie, obecnie nie jestem nigdzie 
zatrudniony, a to oznacza, że je-
stem otwarty na wszelkie rozmo-
wy" – w taki sposób Bjelica 9 grud-
nia wypowiadał się o ewentualnej 
propozycji w wywiadzie dla WP 
SportoweFakty.
Z informacji PAP wynika nato-
miast, że nie jest obecnie brany 
pod uwagę Adam Nawałka, choć 
wydaje się, że ta kandydatura spo-
tkałaby się z ciepłym przyjęciem 
przez kadrowiczów. Zwłaszcza 
tych starszych, których doświad-
czony trener prowadził jako selek-
cjoner w latach 2013-2018.
Na niekorzyść Nawałki działa jed-
nak fakt, że od wiosny 2019 roku 
nie prowadził żadnej drużyny 
(ostatnią był Lech Poznań).
Oficjalnych informacji ze strony 

PZPN jest na razie bardzo niewie-
le. Na dodatek nie było – tradycyj-
nego w przeszłości – spotkania 
z mediami po powrocie kadry 
z wielkiego turnieju (tym razem 
wróciła do Warszawy tylko poło-
wa reprezentacji).
Brak aktywności medialnych być 
może wynika z faktu, że niektóre 
osoby z PZPN z powodów zdro-
wotnych przebywają obecnie 
na zwolnieniu lekarskim.
W środę dojdzie do kolejnego spo-
tkania pomiędzy najważniejszymi 
osobami w polskiej piłce.
"W środę Michniewicz spotka się 
z Kuleszą i pięcioma wicepreze-
sami PZPN. Na spotkaniu zapre-
zentuje raport z dotychczasowej 
pracy w reprezentacji Polski 
i przedstawi plan na kolejne lata. 
Dopiero po tym zapadnie decyzja 
o przyszłości szkoleniowca" – napi-
sał na Twitterze dziennikarz Inte-
rii, Sebastian Staszewski.
Z jednej strony Kulesza ma tro-
chę czasu i jeżeli nie zdecyduje 
się na Michniewicza, to nazwisko 
nowego selekcjonera ogłosi praw-
dopodobnie w styczniu. Z drugiej – 
im szybciej go wybierze, tym lepiej 
w perspektywie eliminacji Euro 
2024, które ruszają już w marcu. 
Szybciej niż rok temu, gdy po re-
zygnacji Sousy reprezentacja była 
bez trenera przez ponad miesiąc.
"Polska" grupa w tych kwalifika-
cjach jest teoretyczna najłatwiej-
sza z możliwych, lecz terminarz 
nieco gorszy. Biało-Czerwoni roz-
poczną 24 marca meczem z Cze-
chami na wyjeździe i trzy dni póź-
niej spotkają się z Albanią u siebie. 
W tej stawce są także niżej noto-
wane Wyspy Owcze i Mołdawia. 
Na turniej w Niemczech awansują 
dwie drużyny z grupy. ◘
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