
36
SŁAWY DAWNYCH LAT
Frank Sinatra – jeden z najważniejszych 
wokalistów i uznany aktor. 30 grudnia mi-
nie 80 lat od jego występu w Paramount 
Theatre w Nowym Jorku.

46-47
WYWIAD
„Z Unią jestem związana od 1987 roku. 
To jest długa i piękna przygoda” – rozmo-
wa z Barbarą Zawłocką, kierownik od-
działu PSFCU w Linden, NJ.

21
KULINARIA
Kuchnia pachnąca świętami, czyli spraw-
dzone przepisy na wigilijne potrawy: 
karp, śledzik, barszcz czerwony, grzybo-
wa, kutia, kompot z suczy. Smacznego!

51
SPORT
Piłkarze Argentyny po raz trzeci w hi-
storii zostali mistrzami świata. W finale 
turnieju w Katarze pokonali broniącą tro-
feum Francję w rzutach karnych 4-2.
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WIGILIA DLA 
BEZDOMNYCH 
Wigilia dla bezdomnych 
i potrzebujących mia-
ła miejsce w siedzibie 
PSFCU na Greenpoincie. 
"Dzisiaj jesteśmy w miej-
scu, w którym panuje 
ciepło, ale przede wszyst-
kim jest to ciepło płynące 
z życzliwości ludzkich 
serc" - podkreśliła konsul 
Anna Wańczyk witając 
uczestników.

13

Nawet jeśli życie stało się 
bardziej uciążliwe, a woj-
na zaczęła powszednieć 
świąteczny okres pozwa-
la na oddzielanie spraw 
ważnych i ważniejszych. 
Wielu Ukraińców zosta-
nie zaproszonych na Wi-
gilię do polskich stołów. 
Tak dopełni się tradycja 
o zostawieniu pustego 
miejsca dla niespodzie-
wanego gościa, w której 
szczerość niejednokrotnie 
publicznie powątpiewano. 
Dla tych, którzy po 24 lu-
tego przyjmowali uchodź-
ców do własnych domów, 
wspólna Wigilia jest spra-
wą oczywistą. Jeśli przy-
bysze pojechali już gdzieś 
dalej w głąb Europy albo 
wrócili do Ukrainy, zapra-
sza się innych gości z kra-
ju dotkniętego wojną.

STRONA 9
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KALENDARIUM

Jak dodaje, w Boże Naro-
dzenie zbiegają się ra-
zem życie i śmierć. "To, 
co było i to, co będzie, 

zbiega się z tym, co jest dzi-
siaj. Bo skoro Bóg mierzy swo-
ją miarą ten świat, który stwo-
rzył, to nam również pozwala 
w tej perspektywie patrzeć 
na rzeczywistość. Wniosek 
jest taki, że dla chrześcijan 
nie ma przemijania. Cokol-
wiek Pan Bóg stworzył, co-
kolwiek zaistniało, będzie 
trwało wiecznie, bo Pan Bóg 
nie może pozwolić na to, 
żeby zginęło to, cokolwiek On 
stworzył. I nie chodzi tylko 
o człowieka, o naszą ziemię, 
ale o cały kosmos. 
Boże Narodzenie – najważ-
niejsze chrześcijańskie, 
po Wielkanocy, święto 
w roku – wprowadzone zo-
stało dla uczczenia tajemni-
cy narodzenia Jezusa Chry-
stusa. Obchodzono je od IV 
wieku, najpierw w Rzymie. 
W tamtym okresie na po-
lecenie cesarzowej Heleny 
w Betlejem, miejscu narodze-
nia Jezusa, wzniesiono bazy-
likę Narodzenia Pańskiego. 
Później upowszechnił się 
zwyczaj budowania stajenki 
na pamiątkę, że Jezus naro-
dził się właśnie w tym miej-
scu.
Pierwsza informacja o świę-

cie Bożego Narodzenia 
obchodzonym 25 grudnia 
pochodzi z roku 356. Wcze-
śniej dzień narodzin Jezusa 
obchodzono prawdopodob-
nie 6 stycznia. 25 grudnia 
ustanowiono dniem świą-
tecznym jako przeciwwagę 
do pogańskiego święta słoń-
ca.
Podobnie jak dzień, nieznany 
jest dokładny rok narodzin 
Jezusa, ale wiadomo już pra-
wie na pewno, że nie jest 
to rok tzw. zerowy, wymienia-
ny w Nowym Testamencie. 
Król Herod zmarł w 4 roku 
p.n.e., dlatego niektórzy bada-
cze skłaniają się do przyjęcia 
właśnie tego roku jako daty 
narodzin Jezusa; inni sądzą, 
że gwiazda betlejemska, to-
warzysząca narodzinom, 
była kometą Halleya, widocz-
ną w 12 roku p.n.e., lub kome-
tą opisaną przez chińskich 
kronikarzy w 5 roku p.n.e. 
W średniowieczu święto 
Bożego Narodzenia było ob-
chodzone niezwykle hucznie 
i wesoło. Dopiero w XVII wie-
ku zaczęła się kształtować 
tradycja, jaką znamy do dziś 
– święta radosnego, ale też 
pełnego zadumy nad życiem, 
śmiercią i zbawieniem.
„Święta Bożego Narodzenia 
są po to – jak tłumaczy o. 
Oszajca – by umocnić w nas 

to wszystko, co jest dobre 
w naszej rodzinie, w na-
szym domu oraz wśród tych, 
którzy nam dobrze życzą. 
"Święta Bożego Narodzenia 
są też właściwym czasem, 
by pomyśleć o tych, którym 
źle się dzieje i zapytać siebie, 
czy nie mam możliwości, 
by pomóc tym ludziom. War-
to się rozejrzeć po sąsiadach, 
warto popatrzeć na własną 
ulicę, czy nie znajduje się 
na niej ktoś, kto czeka na po-
moc, ale nie ma odwagi, żeby 
wyciągnąć rękę". 
Charakterystyczne dla Boże-
go Narodzenia są trzy msze 
święte wywodzące się z litur-
gii rzymskiej, które odprawia 
papież: o północy (pasterka – 
na pamiątkę wizyty pasterzy 
w stajence), o brzasku i w cią-
gu dnia.
W przeszłości Boże Narodze-
nie było nazywane w Polsce 
Godami, Godniami lub God-
nymi Świętami – od starosło-
wiańskiego słowa god, czyli 
rok. Jak pisze Barbara Ogro-
dowska w książce "Święta 
polskie", nazwa ta pochodzi 
od zaślubin (godów) stare-
go i nowego roku oraz nocy 
i dnia, gdyż czas Bożego Na-
rodzenia zbiegał się z zimo-
wym przesileniem.
Dawniej w Polsce pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodze-

nia, czyli 25 grudnia, rozpo-
czynało poranne nabożeń-
stwo. Potem czas spędzano 
przy suto zastawionym stole, 
na rozmowach, śpiewaniu 
kolęd, modlitwie i odpoczyn-
ku. Tego dnia powstrzymy-

wano się od wszelkiej pra-
cy, nie wolno było sprzątać, 
rąbać drewna, przynosić 
wody ze studni, a nawet go-
tować. Tradycja zakazywała 
również czesania się, prze-
glądania w lustrze i spania 

w ciągu dnia, zwyczajowo 
nie urządzano w tym dniu 
wesel ani zabaw, nie składa-
no i nie przyjmowano wizyt 
poza spotkaniami z najbliż-
szą rodziną. 
Drugi dzień świąt jest dniem 
poświęconym męczeństwu 
św. Szczepana. W przeszło-
ści popularnym zwyczajem, 
związanym prawdopodob-
nie z wczesnochrześcijań-
skimi praktykami zaklinania 
urodzaju, było obrzucanie 
się ziarnem. Podczas składa-
nia sobie życzeń sypali nim 
domownicy i sąsiedzi, dzieci 
używały go podczas powro-
tu z nabożeństwa do psot 
i zabaw, a kawalerowie nie 
szczędzili ziarna do obsypy-
wania dziewcząt. Podobnie 
jak w pierwszy dzień świąt, 
nie pracowano, za to popu-
larne było składanie wizyt 
rodzinie i sąsiadom.
Jeszcze na początku XX 
wieku żywa była tradycja, 
że drugi dzień świąt roz-
poczynał dwanaście tzw. 
szczodrych dni (zwanych 
też czasem Godami), które 
trwały aż do Trzech Króli. 
Świętowano je podobnie jak 
Boże Narodzenie – nie nale-
żało pracować, za to trzeba 
było bawić się, jeść i odpo-
czywać.
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Adam, Ewa
358 dzień roku
KOZIOROŻEC 

JUST IN CASE
NA WSZELKI 

WYPADEK

IDIOM DNIA

SOBOTA

GRUDZIEŃ

24

1777
– COOK ODKRYŁ 

WYSPĘ 
BOŻEGO NARODZENIA

▸ -3 C (26 F)

Maria, Mateusz
359 dzień roku
KOZIOROŻEC 

A PACK OF LIES
STEK 

KŁAMSTW

IDIOM DNIA

NIEDZIELA

GRUDZIEŃ

25

1977
– ZMARŁ 
CHAPLIN, 

AKTOR I REŻYSER

▸ -2 C (28 F)

Szczepan, Teodor
360 dzień roku
KOZIOROŻEC 

HALE 
AND HEARTY

ZDROWY, KRZEPKI

IDIOM DNIA

PONIEDZIAŁEK

GRUDZIEŃ

26

1972
– ZMARŁ 

H. TRUMAN, BYŁY 
PREZYDENT USA

▸ 0 C (31 F)

Bartłomiej, Cezary
361 dzień roku
KOZIOROŻEC 

TO PLAY SECOND FIDDLE
GRAĆ DRUGORZĘDNĄ 

ROLĘ

IDIOM DNIA

WTOREK

GRUDZIEŃ

27

1587
– KORONACJA 
ZYGMUNTA 

III WAZY

▸ 2 C (35 F)

Antoni, Emma
362 dzień roku
KOZIOROŻEC 

AS HARD AS NAILS
TWARDY, 

BEZ EMOCJI

IDIOM DNIA

ŚRODA

GRUDZIEŃ

28

1867
– USA 

ZAANEKTOWAŁY 
ATOL MALEDIWY

▸ 3 C (37 F)

Dawid, Tomasz
363 dzień roku
KOZIOROŻEC 

WILD HORSES 
WOULDN'T DRAG ME

NIC MNIE NIE PRZEKONA

IDIOM DNIA

CZWARTEK

GRUDZIEŃ

29

1962
– WYDANO 

1. TOM ENCYKLOPEDII 
PWN 

▸ 4 C (39 F)

Eugeniusz, Marcel
364 dzień roku
KOZIOROŻEC 

TO HAVE A FACE LIKE 
THUNDER

BYĆ WŚCIEKŁYM

IDIOM DNIA

PIĄTEK

GRUDZIEŃ

30

1942
– PIERWSZY WYSTĘP 

SOLO SINATRY 
W NYC

▸ 5 C (41 F)

BOŻE NARODZENIE 
– JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIĄT CHRZEŚCIJAŃSKICH

"ISTOTĄ BOŻEGO NARODZENIA JEST TO, ŻE BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM, A TO ZNACZY, ŻE NIE MA PRZEPAŚCI POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM, 
MIĘDZY BOGIEM A ŚWIATEM. A W ZWIĄZKU Z TYM MOŻEMY JAKO CHRZEŚCIJANIE WIERZYĆ, ŻE WSZYSTKO JEST W RĘKU BOGA" 

– PODKREŚLA JEZUITA O. WACŁAW OSZAJCA. 
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Mistrz Ołtarza z Trzeboni –„Adoracja Dzieciątka Jezus”
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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

Children’s Smile Foundation 
w Nowym Jorku, nr konta: 

1491138 

Donacje mogą też być przekazy-
wane poprzez bankowość inter-
netową oraz mobilną aplikację 

Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej. Wówczas w ru-
bryce, w której podaje się nazwi-
sko odbiorcy należy wpisać "CSF".

W związku z tym, że Children's 
Smile Foundation jest organiza-
cją charytatywną (not-for-profit) 
zarejestrowaną zgodnie z para-
grafem 501(c)(3) Kodeksu Podat-
kowego USA wszystkie donacje 
można sobie odliczyć od podat-
ków. W tym celu prosimy o kon-
takt z polonijną fundacją pod te-
lefonem (718) 894 6443 lub 
ze swoim doradcą podatkowym.

Wspólna akcja Children's Smile Fo-
undation oraz Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej "Świą-
teczny Uśmiech Dziecka" organi-
zowana jest od 2014 roku. Od kilku 
lat honorowy patronat nad tą ini-
cjatywą sprawuje Pierwsza Dama 
RP - Agata Kornhauser-Duda. 
W sumie podczas ośmiu dotych-
czasowych edycji akcji członkowie 
PSFCU wpłacili ponad milion dola-
rów, a dokładnie $1,000,009. Naj-
większą kwotę - prawie $175 tys. 
– zebrano podczas ubiegłorocznej 
edycji "Świątecznego Uśmiechu 
Dziecka". W tym roku - do 19 grud-
nia - zebrano już prawie 94,5 tys. 
dolarów. 
Zachęcamy do składania donacji 
i serdeczne dziękujemy za dotych-
czasowe wsparcie.
PR Children's Smile Foundation

Tegoroczna akcja rozpo-
częła się 25 listopada 
i potrwa do 31 grud-
nia. Jej beneficjentami 

są trzy polskie hospicja: Łódzkie 
Hospicjum dla Dzieci "Łupkowa" 
w Łodzi, Hospicjum dla dzieci 
"Nadzieja" w Toruniu i Hospicyj-
ny Dom Aniołków w Kępie Za-
leszańskiej, a także nowojorska 
fundacja Children’s Smile Fo-
undation. Celem tej świątecznej 
akcji charytatywnej jest zbiórka 
funduszy na pomoc potrzebują-
cym dzieciom, zarówno w Pol-
sce, jak i w Stanach Zjednoczo-
nych.

Okres bożonarodzeniowy jest 
idealnym czasem do niesienia 
pomocy i przekazywania po-
darunków dla potrzebujących 
i chorych dzieci. Dzięki hojności 
członków Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej - bo-
wiem wśród nich jest przeprowa-
dzana zbiórka - można w bardzo 
prosty i łatwy sposób wywołać, 
a nawet przywrócić świąteczny 
uśmiech na wielu dziecięcych 
twarzach. Żeby to zrobić wystar-
czy dokonać wpłaty na wybra-
nego przez siebie beneficjenta. 
W Polsko-Słowiańskiej Federal-
nej Unii Kredytowej zostały za-
łożone cztery niezależne konta, 
z których po zakończeniu akcji 
wszystkie zebrane fundusze 
- bez jakichkolwiek opłat i po-
trąceń - zostaną przekazane po-
szczególnym beneficjentom. 

Donacje można przelać bezpo-
średnio ze swojego konta na wy-
brane hospicjum lub polonijną 
fundację pomagającą chorym 
i potrzebującym dzieciom. 
W tym celu podczas dokonywa-
nia transakcji w jednym z od-
działów PSFCU należy wskazać 
nazwę danej organizacji lub 
instytucji, albo odpowiadający 
im numer konta:

Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci "Łupkowa" w Łodzi, 

nr konta: 1491123

Hospicjum dla dzieci 
"Nadzieja" w Toruniu, 

nr konta: 1491129

Hospicyjny Dom Aniołków 
w Kępie Zaleszańskiej, 

nr konta: 1491132

"Świąteczny Uśmiech Dziecka"
TRADYCYJNIE POD KONIEC ROKU CHILDREN'S SMILE FOUNDATION I POLSKO-SŁOWIAŃSKA FEDERALNA UNIA KREDYTOWA ORGANIZUJĄ WSPÓLNĄ 

AKCJĘ CHARYTATYWNĄ NA RZECZ WYBRANYCH POLSKICH HOSPICJÓW ORAZ POLONIJNEJ FUNDACJI WSPIERAJĄCEJ CHORE I BĘDĄCE 
W POTRZEBIE DZIECI. "ŚWIĄTECZNY UŚMIECH DZIECKA" ODBYWA SIĘ PO RAZ DZIEWIĄTY I OBJĘTY JEST HONOROWYM PATRONATEM 

PIERWSZEJ DAMY RP - AGATY KORNHAUSER-DUDY.

"Świąteczny Uśmiech Dziecka" jest wspólną akcją Children's Smile Foundation i  Polsko-Słowiańskej 
Federalnej Unii Kredytowej

Tegoroczni beneficjenci akcji "Świąteczny Uśmiech Dziecka"

Donację na  rzecz akcji "Świąteczny Uśmiech Dziecka" w  oddziale 
PSFCU na Staten Island złożył nawet Święty Mikołaj

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ WYBRANYCH POLSKICH HOSPICJÓW 
ORAZ FUNDACJI CHILDREN'S SMILE FOUNDATION
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ŚWIAT

Pod koniec lipca weszły 
w życie przepisy umoż-
liwiające przejmowanie 
i sprzedaż rosyjskich ak-

tywów w Kanadzie. Rząd Kanady 
przejmie aktywa spółki Abramowi-
cza - Granite Capital Holdings Ltd.

Rosyjscy oligarchowie są współ-
winni "nielegalnej i barbarzyń-
skiej inwazji na Ukrainę", a Ka-
nada "nie będzie bezpieczną 
przystanią dla ich nieuczciwie 
zdobytych zysków" - oznajmi-
ła w komunikacie wicepremier 
i minister finansów Chrystia 
Freeland.
W czerwcu Abramowicz zde-
cydował się sprzedać swoje 
północnoamerykańskie akty-

wa, w tym m.in. kanadyjską sta-
lownię, ale na razie nie wiado-
mo, czy transakcje takie doszły 
do skutku. Rosyjski producent 
stali Evraz, w którym Abramo-
wicz ma 28% udziałów, ogłosił 
wtedy, że rozpoczął przyjmowa-
nie propozycji w sprawie zakupu 
północnoamerykańskich akty-
wów. Evraz wszedł na kanadyjski 
rynek w 2009 roku po nabyciu 
- za około 2,9 mld USD - firmy IP-
SCO Inc., której częścią była sta-
lownia w Reginie w Saskatche-
wan.
Kanada nałożyła sankcje 
na Abramowicza w marcu, uzna-
jąc go za jedną z osób pomaga-
jących Putinowi w prowadzeniu 
wojny przeciwko Ukrainie. (PAP)

Rząd chce skonfiskować  
AKTYWA ABRAMOWICZA

RZĄD KANADY POINFORMOWAŁ, ŻE MA ZAMIAR 
SKONFISKOWAĆ WARTE 26 MLN DOLARÓW 

KANADYJSKICH (CAD) AKTYWA FIRMY, NALEŻĄCEJ 
DO OBJĘTEGO SANKCJAMI ROSYJSKIEGO OLIGARCHY 

ROMANA ABRAMOWICZA. Dla porównania w 2021 
r. taką kwotę zadekla-
rowało 43% badanych. 
W tym roku 27% planu-

je przeznaczyć kwotę 101-200 
zł, rok temu taką kwotę wskaza-
ło 26%pytanych. Mniej niż 50 zł 
wyda na tegoroczny prezent 12% 
ankietowanych. Ok. 6% pytanych 
zaplanowało kwotę od 301 do 400 
zł. Jeden na stu pytanych, wska-
zało kwotę od 401 do 500 zł, tyle 
samo respondentów na jeden pre-
zent wyda ponad 500 zł. Co dwu-
dziesty jeszcze nie wie, ile wyda 
- podano.
Z raportu wynika ponadto, że Pola-
cy najczęściej planują obdarować 
od 4 do 5 osób. 22% zadeklarowało 
obdarowanie 6-7 osób. Prezenty 
dla 2-3 osób planuje przygotować 
17% respondentów, więcej niż 10 
prezentów zrobi 13% pytanych, 
o jeden p.p. mniej ankietowanych 

przygotuje podarki dla 8-9 osób. 
Tylko 2% wskazało, że przygotuje 
jeden prezent, tyle samo pytanych 
jeszcze nie zdecydowało w tej kwe-
stii, zaś 1% pytanych nie kultywuje 
tradycji prezentów gwiazdkowych 
- wskazano.
Obecnie większość Polaków robi 
prezenty tylko dla rodziny oraz 
najbliższych przyjaciół, skupiając 
się na gronie kilku najważniej-
szych osób.
Natomiast wśród najbardziej po-
pularnych produktów na świą-
teczny prezent Polacy wskazali 
kosmetyki, zabawki, słodycze, 
ubrania, perfumy, biżuterię, alko-
hol i elektronikę. Na końcu listy 
upominkowej są akcesoria spor-
towe oraz artykuły samochodowe.
Badanie na potrzeby raportu, zo-
stało przeprowadzone w pierw-
szych dniach grudnia br. przez 
UCE Research i Grupę BLIX me-

todą CAWI (Computer Assisted 
Web Interview) na próbie 1105 
konsumentów odpowiedzialnych 
za codzienne zakupy w swoich 
gospodarstwach domowych. 

LG-S (PAP)

OD 50 DO 100 ZŁ NA PREZENT 
JAK WYNIKA Z BADANIA DO CYKLICZNEGO RAPORTU DOTYCZĄCEGO PREFERENCJI 

I INTENCJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO 
NARODZENIA, AUTORSTWA PLATFORMY ANALITYCZNO-BADAWCZEJ UCE RESEARCH 

I GRUPY BLIX, 47% POLAKÓW ŚREDNIO WYDA NA JEDEN PODARUNEK OD 51 DO 100 ZŁ.

NA POCZĄTKU GRUDNIA 21% BADANYCH UWAŻAŁO, ŻE SYTUACJA W NASZYM KRAJU 
ZMIERZA W DOBRYM KIERUNKU, A 66% BYŁO PRZECIWNEGO ZDANIA. 
POGLĄDU NA TEN TEMAT NIE MIAŁO 13% – WYNIKA Z SONDAŻU CBOS. 

W porównaniu z listopadem o 2 punkty 
procentowe zmniejszył się odsetek 
badanych uważających, że sytuacja 
w kraju zmierza w dobrym kierunku, 

odsetek negatywnie oceniających te sytuację wzrósł 
o 3 punkty procentowe.
"Od sierpnia tego roku mniej więcej dwie trzecie do-
rosłych Polaków negatywnie ocenia kierunek zmian 
dokonujących się w kraju. Tak duży odsetek nieza-
dowolonych, utrzymujący się przez kilka miesięcy, 
ostatni raz notowaliśmy w 2013 r." – podsumowuje 
CBOS.
Z analizy zróżnicowań społeczno-demograficznych 
wynika, że częściej niż inni pozytywnie rozwój sy-
tuacji w kraju oceniają starsi badani, mieszkający 
na wsi lub w małych miastach, gorzej wykształceni 
oraz o niższych dochodach w przeliczeniu na człon-
ka rodziny. W grupach społeczno-zawodowych po-
nadprzeciętnie często zadowolenie deklarują rol-
nicy. Z kolei negatywnie na temat kierunku zmian 

dokonujących się w kraju częściej niż pozostali 
wypowiadają się młodsi respondenci, mieszkają-
cy w największych miastach i lepiej wykształceni. 
W grupach społeczno-zawodowych najczęściej 
są to przedstawiciele kadry kierowniczej i specjali-
ści z wyższym wykształceniem, uczniowie i studen-
ci.
Na ocenę ogólnej sytuacji w naszym kraju wpływa 
orientacja polityczna i światopoglądowa. Lepiej po-
strzegają ją osoby częściej praktykujące religijnie, 
a gorzej – badani rzadziej praktykujący. Częściej do-
brze o ogólnej sytuacji w Polsce mówią badani iden-
tyfikujący się z prawicą, a źle – respondenci o poglą-
dach lewicowych.
Badanie przeprowadzono od 28 listopada do 11 
grudnia 2022 r. w ramach procedury mixed-mode 
na reprezentatywnej imiennej próbie 1018 pełno-
letnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru 
PESEL. 

DS-R (PAP)

21% POLAKÓW 
jest zadowolonych z sytuacji w kraju

"Całkowite zawieszenie 
broni nastąpi dopiero 
wtedy, gdy na naszej 

ziemi nie będzie już ani jednego 
okupanta" - dodał generał.
Również Rosja odrzuca możli-
wość zawarcia rozejmu na okres 

świąt. Pytany o to, czy Moskwa 
otrzymała taką propozycję 
ze strony Kijowa rzecznik Kremla 
Dmitrij Pieskow powiedział, 
że nikt "nie składał takiej oferty". 
"Tego tematu nie ma na agendzie" 
- dodał. (PAP)

Nie będzie zawieszenia broni 
NA ŚWIĘTA I NOWY ROK

Nie będzie zawieszenia broni w walkach z rosyjskim okupan-
tem na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok – oświadczył 
przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy 
generał Ołeksij Hromow, cytowany przez agencję Reutera.
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Jak wynika z najnowszego "Barometru Polskiego Rynku Pracy" na zlecenie 
Personnel Service, 53% przedsiębiorców planuje w przyszłym roku podwyż-
ki dla swoich pracowników. Jak wskazano, 17% ze wszystkich ankietowanych 
firm planuje podwyżki w związku z podniesieniem płacy minimalnej, 22% 
wyrówna inflację, a 14% podniesie pensje bez względu na inflację i wyższą 
płacę minimalną. Utrzymanie wynagrodzeń na poziomie z 2022 r. planuje 
29% pracodawców, a tylko 8% zakłada obniżkę.

76% badanych pracow-
ników planuje, żeby 

postarać się o wyższe wyna-
grodzenie – w lutym odsetek 
ten wyniósł 60%. Najwięcej an-
kietowanych, tj. 37% ma zamiar 

poprosić obecnego pracodawcą 
o podwyżkę. 23% pracowników 
będzie rozglądało się za lepiej 
płatną pracą, a 16% poszuka pra-
cy dorywczej.
Badanie pracowników i praco-

dawców w Polsce przeprowa-
dzono na ogólnopolskim panelu 
badawczym Ariadna metodą 
CAWI. Badanie pracowników 
odbyło się na reprezentatywnej 
grupie 1069 osób. (PAP)

53% PRZEDSIĘBIORCÓW 
planuje podwyżki dla pracowników
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AMERYKA

Za rezygnacją Muska 
z kierowania Twitterem 
oddano 57,5% z 17,5 mln 

głosów w ciągu trwającej 12 go-
dzin sondy. Musk nie odniósł się 
dotąd do wyniku, ale wcześniej 
zapowiedział, że się do niego za-
stosuje.
Podobnie postąpił w sprawie 
m.in. odwieszenia konta byłego 
prezydenta Donalda Trumpa, 
"amnestii" innych zawieszonych 
użytkowników czy przywrócenia 
kont dziennikarzom, którzy pisali 
na temat konta śledzącego ruchy 
jego prywatnego samolotu.
Musk już wcześniej zapowiadał in-
westorom Tesli, której również jest 
szefem, że zamierza odejść od bez-
pośredniego kierowania Twit-
terem. Jak donosi portal Axios, 
po zakończeniu głosowania akcje 
producenta samochodów elek-
trycznych wystrzeliły w górę o 5 
proc. Odkąd Musk zdecydował się 
na zakup Twittera akcje Tesli za-
liczyły duży spadek: od listopada 
straciły niemal jedną trzecią war-

tości, przez co Musk stracił swoją 
pozycję najbogatszego człowieka 
świata w rankingu "Forbesa".
Elon Musk kupił Twittera pod ko-
niec października 2022 roku 
za sumę $44 mld, zaciągając 
w tym celu ponad $10 mld dłu-
gu. Miliarder wprowadził wiele 
zmian w funkcjonowaniu popu-

larnej platformy i zarządzaniu 
firmą, co spowodowało m.in. od-
pływ reklamodawców, będących 
głównym źródłem dochodów 
spółki. W listopadzie nowy właści-
ciel zwolnił mniej więcej połowę 
dotychczasowych pracowników 
Twittera.

OG (PAP)

REKORDOWY EXODUS  
Z KUBY DO USA

Do połowy grudnia w ich ręce 
wpadło 6301 sztuk. Aż 88% 

broni, którą chcieli przewieźć pasa-
żerowie była załadowana. Ze zwięk-
szeniem liczby naruszeń przepisów 
dotyczących broni palnej wiąże się 
podwyższenie nakładanych grzywn.

Pasażerowie mogą wnosić broń 
w bagażu rejestrowanym, o ile 
jest ona rozładowana i zamknięta 
w twardym pojemniku. Muszą rów-
nież zadeklarować broń przy odpra-
wie. Broń nie jest dozwolona w baga-
żu podręcznym. (PAP)

ZMARŁA EWA KORNACKA

WIĘKSZOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW TWITTERA, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ 
PRZEZ ELONA MUSKA W TYM SERWISIE SONDZIE ZAGŁOSOWAŁA ZA TYM, 

BY ZREZYGNOWAŁ Z KIEROWANIA FIRMĄ. MILIARDER ZAPOWIEDZIAŁ WCZEŚNIEJ, 
ŻE POSTĄPI ZGODNIE Z REZULTATEM GŁOSOWANIA. 

Jak podały kubańskie portale opozycyjne, powołując się 
na oficjalne dane amerykańskie, w ciągu 12 miesięcy - od 
1 października ub. roku do 30 września 2022 r., nielegalna 
emigracja z Kuby do Stanów Zjednoczonych osiągnęła re-
kordowy poziom. Południową granicę USA przekroczyło lub 
usiłowało przekroczyć 220 tysięcy obywateli Kuby.

13 grudnia odeszła Ewa Kornacka. Niezwykła po-
stać polonijnej społeczności w Nowym Jorku. 

Lawinowy wzrost nielegalnej 
emigracji Kubańczyków, któ-

rzy próbowali przedostać się Sta-
nów Zjednoczonych, spowodo-
wał nasilający się w kraju kryzys 
gospodarczy i polityczny, a także 
m.in. przerwy w dostawach prą-
du wskutek zużycia elektrow-
ni cieplnych i eksplozji cystern 
w porcie Matanzas, zaopatrują-
cych elektrownie w paliwo.
Do granicy amerykańskiej oby-
watele Kuby docierają dwiema 
drogami: lądową - przez kraje 

Ameryki Środkowej i terytorium 
Meksyku, lub morską.
Zgodnie z prawem obowiązują-
cym w USA kubańscy uciekinie-
rzy, którzy zdołają dotrzeć przez 
Cieśninę Florydzką do amery-
kańskiego wybrzeża i postawić 
nogę na lądzie, zyskują automa-
tycznie prawo do wystąpienia 
o azyl polityczny. Jeśli chodzi 
o "podniesionych z morza" przez 
straż przybrzeżną, w większości 
przypadków są oni niezwłocznie 
deportowani. (PAP)

Od 30 lat związana była 
z POLONIANS ORGA-
NIZED TO MINISTER 

TO OUR COMMUNITY. 
Przez 20 lat pełniła funkcję dy-
rektora wykonawczego tej or-
ganizacji. Wiele osób zapamięta 
ją z wdzięcznością za pomoc 
w otrzymaniu amerykańskiego 
obywatelstwa. Serdeczna, miła 
i ciepła. Zawsze uśmiechnięta 
i otwarta na drugiego człowieka. 
POMOC bez niej nie będzie już 
tym samym miejscem. Żegnaj Ewo 
- na zawsze zostaniesz w naszej 
pamięci. ◘

UŻYTKOWNICY TWITTERA 
CHCĄ ODEJŚCIA ELONA MUSKA
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PONAD 6300 SZTUK BRONI 
skonfiskowano na lotniskach

W tym roku funkcjonariusze Administracji ds. Bezpieczeństwa Trans-
portu (TSA) przechwycili na amerykańskich lotniskach rekordową 
liczbę broni. 

Uzasadniał to obawami, 
że tamtejsza społeczność 
nie sprosta bez pomocy 
przewidywanemu zwięk-

szeniu fali imigrantów napływają-
cych przez południową granicę. 
Ogłoszenie stanu wyjątkowego 
umożliwi dostarczenie miastu do-
datkowych niezbędnych środków 
federalnych.
Liczba imigrantów może się gwał-
townie zwiększyć po wygaśnięciu 
21 grudnia przepisów ustawy tzw. 
Title 42. Pozwala ona służbom gra-
nicznym na szybkie wydalanie cu-

dzoziemców ze względu na ochronę 
zdrowia publicznego związanego 
z pandemią koronawirusa. Przepisy 
te nie uwzględniają prawa migran-
tów do ubiegania się o azyl.
Leeser wcześniej był przeciwny 
wydaniu deklaracji o stanie wyjąt-
kowym. Wyjaśnił, że do działania 
skłonił go widok ludzi koczujących 
na ulicach w temperaturach poniżej 
zera.
"To nie jest sposób, w jaki chcemy 
traktować ludzi" – cytuje burmistrza 
„El Paso Times”.

AD (PAP)

Oscar Leeser burmistrz El Paso, położonego przy granicy z Meksykiem 
miasta w Teksasie, ogłosił stan wyjątkowy. 

Stan wyjątkowy 
W EL PASO
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UKRAINA

Pr z e d ś w i ąte c z ny 
okres to czas pa-
miętania o samot-
nych i potrzebują-

cych. Trwa akcja „paczka 
dla Ukrainy”, dzięki któ-
rej do ogarniętego wojną 
kraju wysyłane są odzież, 
żywność, środki medycz-
ne i drobne świąteczne 
prezenty. Organizowane 
są także duże spotkania 
wigilijne takie, jak zaplano-
wane w Opolu spotkanie 
dla ponad 1000 osób, które 
ma być okazją do pokaza-
nia przybyszom zza przy-
słowiowej między polskich 
wigilijnych potraw – czę-
sto zresztą takich samych 
albo bardzo podobnych 
do ukraińskich.

Nawet jeśli życie stało się 
bardziej uciążliwe, a woj-
na zaczęła powszednieć 
świąteczny okres pozwa-
la na oddzielanie spraw 
ważnych i ważniejszych. 
Wielu Ukraińców zostanie 
zaproszonych na Wigilię 
do polskich stołów. Tak 
dopełni się tradycja o zo-
stawieniu pustego miejsca 
dla niespodziewanego 
gościa, w której szczerość 
niejednokrotnie publicznie 
powątpiewano. Dla tych, 
którzy po 24 lutego przyj-
mowali uchodźców do wła-
snych domów, wspólna Wi-
gilia jest sprawą oczywistą. 
Jeśli przybysze pojechali 
już gdzieś dalej w głąb Eu-
ropy albo wrócili do Ukra-
iny, zaprasza się innych 
gości z kraju dotkniętego 
wojną. 

Jest jeszcze ta druga Wigi-
lia. Prawosławni i grekoka-
tolicy obchodzą pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia 
7 stycznia. Wigilia przy-
pada więc w nasze święto 
Objawienia Pańskiego, czy-
li potocznie Trzech Króli. 
Wynika to z 13-dniowej róż-
nicy między starym kalen-
darzem juliańskim a zrefor-
mowanym gregoriańskim. 
Ale już samo przyjrzenie 
się obyczajom świątecz-
nym pokazuje, jak niewiele 
różnią się tradycje - polska 
i ukraińska. Wiedzą o tym 
świetnie osoby pochodzą-
ce z dzisiejszej wschodniej 
Polski albo podtrzymujące 
rodzinne tradycje z daw-
nych Kresów, bo na ich sto-
łach pojawiają się podczas 
wieczerzy te same potrawy 
- także w liczbie 12: kutia, 
barszcz z uszkami, zupa 
grzybowa, czy pierogi z ka-
pustą i grzybami. 
Wspólny jest też zwyczaj 
dzielenia się chlebem, choć 
wschodnia prosfora (chle-
bek pieczony na tę oka-
zję) różni się od naszego 
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Ukraińska rodzina w tradycyjnych strojach podczas Wigilii 

DWIE WIGILIE
UCHODŹCY Z UKRAINY, PRZEŻYWAJĄCY PIERWSZĄ GWIAZDKĘ W POLSCE, CZĘSTO DZIWIĄ SIĘ, ŻE PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT ZACZYNAJĄ SIĘ TAK 

WCZEŚNIE. PRZED NOWYM ROKIEM? DLACZEGO? CZĘSTO DOPIERO OD SWOICH RODAKÓW – UKRAIŃCÓW, KTÓRZY PRZYJECHALI DO POLSKI KILKA LAT 
TEMU DOWIADUJĄ SIĘ, ŻE KATOLICKI KALENDARZ RÓŻNI SIĘ OD PRAWOSŁAWNEGO. 

Tomasz Deptuła

opłatka. Także w tradycji 
liturgicznej znaleźć moż-
na wiele podobieństw. 
Oczekiwanie na Boże Na-
rodzenie poprzedzone jest 
w kościele prawosławnym 
40-dniowym postem, od-
powiednikiem katolickiego 
adwentu, a w dniu Wigilii 
należy powstrzymać się 
od jedzenia mięsa. Do wie-
lu prawosławnych i greko-
katolickich domów dotarł 
także zwyczaj ubierania 
choinki, wręczania prezen-
tów oraz śpiewania kolęd. 
Choć Święty Mikołaj jest 
tam ciągle Dziadkiem Mro-
zem. 
Dla walczącej Ukrainy nie 
będzie to łatwy czas. Ataki 
na infrastrukturę krytycz-
ną i poważne uszkodzenia 
sieci energetycznych i cie-
płowniczych sprawiają, 
że w tegoroczne święta 
w tym kraju będzie zimno, 
ciemno i niebezpiecznie. 
Także daleko za liniami 
frontu, bo nowa strategia 
Kremla zakłada łamanie 
oporu Ukraińców poprzez 
nękanie ludności cywil-
nej. Może być także głod-
no, ponieważ gospodarka 
walczącego kraju funkcjo-
nuje na ograniczonych ob-
rotach, a wielu rodzinom 
pozbawionym pracy skoń-
czyły się oszczędności. 
To także element strategii 
najeźdźcy – doprowadze-
nie do ruiny kraju, którego 
nie można po prostu pod-
bić. 
Miliony Ukraińców spę-
dzać będą Nowy Rok da-
leko od miejsca zamiesz-
kania z 24 lutego, dnia 
rosyjskiej inwazji na ten 

kraj. Dotyczy to nie tylko 
uchodźców, którzy prze-
kroczyli granice z Pol-
ską, Słowacją, Mołdawią 
czy Rumunią i pojechali da-
lej – do Europy Zachodniej, 
USA i Kanady, ale także we-
wnętrznych przesiedleń-
ców, których zresztą ciągle 
przybywa. Merowie wiel-
kich miast wręcz zalecają 
tej zimy swoim mieszkań-
com szukania ciepła i bez-
pieczeństwa na wsi, gdzie 
nieogrzewane i pozbawio-
ne dostępu do prądu i gazu 
bloki nie zamienią się w be-
tonowe pułapki. Groźba 
wywołania w Ukrainie ko-
lejnego kryzysu humanitar-
nego poprzez wymuszenie 
ewakuacji miast i kolejne 
masowe przemieszczenia 
uchodźców to także forma 
nacisku na kraje Zachodu, 
w tym Polskę. Kolejna fala 
uciekinierów w trudnym 
gospodarczo okresie (obni-
żenie wzrostu PKB i wzrost 
inflacji) może przyczynić 
się do wzrostu nastrojów 
antyukraińskich, podsy-
canych i wzmacnianych 
przez prorosyjskie farmy 
trolli i własnych „pożytecz-
nych idiotów”, żerujących 
na resentymentach. 
Na Ukrainie będą to także 
Wigilie podzielone i samot-
ne. Wojna rozrzuciła rodzi-
ny: często jeszcze na po-
czątku konfliktu mężczyźni 
odwozili swoje żony, dzieci 
i rodziców do granicy, albo 
w bezpieczniejsze miejsca 
na Ukrainie, a sami wracali, 
aby walczyć z Rosjanami. 
Wyjeżdzające za granicę 
kobiety z dziećmi często 
pozostawiały w kraju star-

szych rodziców, którzy nie 
chcieli już opuszczać swo-
ich siedzib. To przypomina 
wojenne losy, które dzi-
siejszy Polacy znają z opo-
wiadań sowich dziadków 
i pradziadków – z czasów II 
wojny światowej.
I wreszcie najsmutniej-
sza strona tegorocznych 

świąt naszych sąsiadów. 
Przy wielu stołach będzie 
się wspominać poległych 
i zabitych. Bo choć Kijów, 
ze zrozumiałych względów, 
skąpo informuje o wła-
snych stratach, to prze-
cież w toczonych walkach 
obrońcy składają najwyż-
szą ofiarę z własnego ży-

cia, a liczbę ofiar liczy się 
w dziesiątkach tysięcy. 
A oprócz poległych żołnie-
rzy są także i cywile, często 
ofiary zbrodni wojennych, 
których dowody są skru-
pulatnie gromadzone. 
Ostatnim szokującym przy-
kładem było ujawnienie 
miejsca przesłuchań z salą 
tortur dzieci w odbitym 
Chersoniu. Kolejny dowód, 
że Władimir Putin walczy 
nie tylko z rządem w Kijo-
wie, ale z całym narodem, 
którego istnienie publicz-
nie kwestionuje, podobnie 
jak to Rosja robiła z różny-
mi nacjami przez ostatnie 
kilka wieków. To także i pol-
skie doświadczenie, co naj-
mniej od czasu zaborów. 
Jakże aktualny staje się 
tu literacki opis obrazu Jac-
ka Malczewskiego „Wigilia 
na Syberii” pióra barda „So-
lidarności” Jacka Kaczmar-
skiego, pasujący do dwóch 
Wigilii – tamtej zesłańczej 
i tegorocznej ukraińskiej:

Byleby świecy starczyło 
na noc

Długo się czeka na Niego
By jak co roku sobie nad 

ranem
Życzyć tego samego

Znów się urodzi, umrze 
w cierpieniu

Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolność w Jego 

imieniu
Jeden drugiemu obieca... ◘
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Morsy od wielu lat ką-
pią się w oceanie 
w połowie grudnia, 
tuż przed świętami 

Bożego Narodzenia. W tym roku, 
podobnie zresztą jak w latach po-
przednich, uczestnicy tego wyda-
rzenia spotkali się na parkingu C. 
Słońce radośnie się uśmiechało, 
więc plaża przyciągała, ale wiał 
ostry wiatr i było naprawdę 
zimno. Na plażę dotarło 14 osób, 
w tym z Brooklynu przyjechał 
Paweł Maciąg, a ze Staten Island 
Krzysztof Nadstazik, pozostałe 
osoby dotarły z różnych miejsco-
wości w stanie New Jersey. 
Andrzej Krygowski - prezes Po-
lish-American Sports Associa-
tion, Stanisław Górak - członek 
zarządu i Małgorzata Gabryel 
- sekretarz PASA pośród po-
tężnych kamieni zalegających 
na plaży znaleźli przytulne miej-
sce, gdzie ustawili stoły oraz 
grilla i zaczęli przygotowywać 
grzańca i smażyć kiełbaski.

Najpierw uczestnicy tego wy-
jątkowego spotkania pozowali 
do wspólnych zdjęć. A potem 
morsy zaczęły przygotowywać 
się do wejścia do wody. Pobie-
gały po plaży, poskakały, potem 
szybko rozebrały się i... rozpoczę-
ły zimową kąpiel. Jako pierwszy 
wbiegł do wody Mirosław Kra-
jewski. Szybko też wyszedł z oce-
anu. „Kąpałem się aż 5 sekund“ 
– śmiał się. 
Po rozgrzewce do wody wbiegli 
Andrzej Krygowski i Paweł Ma-
ciąg. Dołączył do nich Krzysztof 
Nadstazik, który najdłużej pływał 
i skakał w wodzie. Wystawała 
mu tylko głowa pośród fal. Jako 
ostatni wszedł do wody Teodor 
Starzyński. 

– Ja morsuję pierwszy raz. Prze-
czytałem na Facebooku infor-
mację o tym, że na Sandy Hook 
będą się kąpać „polskie morsy” 
i przyjechałem. Byłem w wodzie 
7 minut – powiedział Krzysztof 
Nadstazik „Nowemu Dzienniko-
wi”. – Jeszcze się trzęsę z zimna. 
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Wspólne zdjęcie uczestników spotkania morsów. Stoją od lewej: Waldemar Piwowar, Andrzej Krygowski, 
Stanisław Górak, Darek Gostyński, Tomasz Frankowski, Paweł Maciąg, Małgorzata Gabryel, Mariola Baruk, 
Dorota Wołłejko, Mirosław Krajewski, Teodor Starzyński, Krzysztof Nadstazik i Aleksander Starzyński 

POLSKIE MORSY    
po raz 12. kąpały się na Sandy Hook

TRUDNO W TO UWIERZYĆ, ALE TO NAPRAWDĘ SIĘ ZDARZYŁO. „POLSKIE MORSY“ PO RAZ 12. SPOTKAŁY SIĘ W NIEDZIELĘ 18 GRUDNIA 2022 ROKU 
NA PÓŁWYSPIE SANDY HOOK W STANIE NEW JERSEY I ZANURZYŁY SIĘ W WODACH OCEANU ATLANTYCKIEGO. TO TRADYCYJNE MORSOWANIE 

ZORGANIZOWAŁ KLUB MORSÓW DZIAŁAJĄCY PRZY POLISH-AMERICAN SPORTS ASSOCIATION (PASA).

Janusz M. Szlechta

Mirosław Krajewski wychodzi z wody

Mariola Baruk, Dorota Wołłejko i Małgorzata Gabryel wprawdzie nie 
weszły do wody, ale dzielnie wspierały tych, którzy mieli odwagę wejść 
do oceanu

W pewnym momencie poczu-
łem, jakby woda szczypała moją 
skórę. Na początku strasznie 
ciężko oddychałem, ale potem 
oddech się ustabilizował i za-
częło być lepiej. Im dłużej byłem 
w wodzie, tym było lepiej. Spodo-
bało mi się i zapewne będę kon-
tynuował to morsowanie. Naj-
trudniej jest zacząć – podkreślił. 

– Czuję się wspaniale. Byłem 
w wodzie około 10 minut – po-
wiedział po wyjściu z oceanu 
Andrzej Krygowski. – Biegałem 
z Pawłem chyba 3 minuty. Czas 
trwania kąpieli to jest sprawa 
indywidualna. Są osoby, które 
morsują po raz pierwszy, wcho-
dzą do wody i za chwilę wycho-
dzą, no bo nie są w stanie dłużej 
wytrzymać. Nie ma żadnego 

przymusu. Jeśli ktoś dobrze się 
czuje w zimnej wodzie, może dłu-
żej w niej przebywać. Niektórzy 
szybko wychodzą, ale biegają 
po plaży i kiedy się rozgrzeją, po-
nownie wchodzą do wody. Tak 
było i z nami. Dzisiaj jest wpraw-
dzie silny, nieprzyjemny wiatr 
i jest zimniej niż w 2021 roku, 
ale słoneczko sprawia, że kąpiel 
jest mimo wszystko przyjemna. 
Pamiętam kąpiele, że było dużo 
gorzej: był śnieg, potężny wiatr 
i mróz. Nasze stowarzyszenie 
organizuje te spotkania nie tylko 
po to, aby chętni mogli się kąpać 
w oceanie, ale przede wszystkim 
po to, aby się spotkać w tym faj-

nym miejscu i przed świętami 
Bożego Narodzenia życzyć sobie 
wszystkiego najlepszego. Życzę 
zatem wszystkim uczestnikom 

tego spotkania, ale także człon-
kom PASA i Czytelnikom „Nowe-
go Dziennika” zdrowych i weso-
łych świąt Bożego Narodzenia 
oraz naprawdę szczęśliwego No-
wego 2023 Roku!

Po wyjściu z wody morsy dostały 
po kubeczku grzańca, dzięki cze-
mu rozgrzały się od środka i zim-
ny wiatr przestał im dokuczać. 
Potem każdy mógł zjeść kiełba-
skę usmażoną na grillu. Była oka-
zja do rozmów i podzielenia się 
wrażeniami, a przed rozstaniem 
wszyscy złożyli sobie życzenia 
świąteczne. Wśród życzeń nie 
zabrakło oczywiście tych mó-
wiących o wspólnym morsowa-
niu za rok. 

Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w takich wydarze-
niach i współpracą z Polish 
American Sports Association 
(PASA) mogą znaleźć więcej in-
formacji na stronie www.pasaus.
org, a najlepiej kontaktować 
się za pośrednictwem e-maila: 
contact@pasaus.org. ◘„Im dłużej byłem w wodzie, tym było lepiej. 

Spodobało mi się i zapewne będę kontynuował 
to morsowanie”
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Wojtek Maślanka

narodzeniowe. Słowa wdzięczno-
ści skierował w stronę opiekunów 
artystycznych zespołu: Elżbiety 
Hetnar (kierowniczka), Haliny Ka-
litki (akompaniatorka), Joanny Bis 
(choreografka), a także Marii Biel-
skiej (reżyserka i autorka scena-
riusza) i jej asystentek Aleksandry 
Czartoryskiej i Emilki Idec. Podzię-
kował także rodzicom zaangażo-
wanym w przygotowanie przedsta-
wienia: Iwonie Kozłowskiej (stroje), 
Grażynie Dąbek (dekoracje) i Tere-
sie Komar (poczęstunek), a także 
sponsorom, którymi byli: Polish Na-
tional Alliance, Cafe Riviera i Syre-
na Bakery. 

Zespół Krakowianki i Górale istnie-
je ponad 80 lat i przez te lata prze-
winęły się przez niego tysiące po-
lonijnych dzieci, które dzięki temu 
nie tylko promowały, ale również 
doskonale poznały polskie zwy-
czaje, tradycję i kulturę. ◘

Doroczne, świąteczne 
przedstawienie dzie-
cięcego zespołu folk-
lorystycznego Krako-
wianki i Górale odbyło 

się w niedzielne popołudnie 11 
grudnia i cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem. Dwugodzinny 
program artystyczny składał się 
z dwóch części wypełnionych 
śpiewem i tańcem, ciekawymi 
aranżacjami, piękną scenografią 
i strojami. Praktycznie od same-
go początku publiczność z wiel-
kim zainteresowaniem oglądała 
pokaz umiejętności polonijnych 
dzieci, które były nie tylko świet-
nie przygotowane do występu, 
ale również czuły się na scenie 
jak "ryba w wodzie". To na pew-
no zasługa ich opiekunów arty-
stycznych, doświadczenia jakie 
zdobywają z każdym występem, 
ale przede wszystkich ciężkiej 
pracy podczas prób. A zespół ten 
tworzą dwie grupy dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat.

W pierwszej części występu moż-
na było zobaczyć różne pląsy i za-
bawy dziecięce, poleczki i śląskie 
tańce, a także usłyszeć odpowied-
nio do tego dobrane piosenki. 
Tę część programu zaprezento-
wały dzieci młodsze, stanowiące 
połowę ponad 50-osobowego 
zespołu. Natomiast grupa starsza 
w swoim repertuarze miała re-
pertuar góralski - był taniec zbój-
ników z ciupagami, taniec góralek 
z chustami, a także niesamowicie 
efektywny śpiew z tzw. heloka-
niem na dwa głosy. Wszystko 
zakończyło się długimi brawami, 
którymi publiczność nagrodzi-
ła młodych artystów. Po krótkiej 
przerwie, podczas której można 
było napić się kawy oraz spróbo-
wać pysznych wypieków z Cafe 
Riviera oraz z Syrena Bakery 
na scenie pojawił się cały zespół. 
Szybko okazało się, że właściwie 
ta pierwsza część stanowiła tylko 
preludium do tego co grupa Kra-
kowianki i Górale zaprezentowała 
podczas jasełek. 

Typowo świąteczny program 
artystyczny okazał się prawdzi-
wym hitem. Był nie tylko bardzo 
urozmaicony, ale również pięknie 
przedstawiony co spowodowało, 
że widownia była oczarowana 
i z ogromnym zainteresowaniem 
oraz zachwytem obserwowa-
ła i słuchała tego, co działo się 
na scenie. Była tradycyjna szopka 
ludowa, Matka Boska z Józefem 
i małym Jezuskiem, archanioł, 
anioły, Trzej Królowie z wielbłą-
dem, a także pasterze, którzy 
reprezentowali kilka różnych re-
gionów polskich: krakowski, rze-
szowski, opoczyński, łowicki, ślą-
ski, lubelski, a także podhalański. 
Dzieci tańczyły i śpiewały znane 
przyśpiewki z odpowiednio do-
branymi i przerobionymi słowa-
mi, tak żeby wszystko idealnie pa-
sowało do programu jasełek. Ten 
taniec i śpiew stanowił ich pre-
zent dla nowonarodzonej Dzieci-
ny. Niesamowicie efektywne było 
też pojawienie się stada ponad 
dwudziestu owieczek i baranków, 
które zatańczyły dla małego Dzie-

ciątka i zaśpiewały do snu piękną 
kolędę "Lulajże Jezuniu". Również 
Trzej Królowie, którzy przyby-
li z wielbłądem i darami zostali 
bardzo ciepło przyjęci i odebrani 
przez publiczność, tym bardziej, 
że jeden z nich - Andrzejek Mi-
choń pięknie zaśpiewał pastorał-
kę "Dnia jednego". 

Podczas jasełek wszystkie dzie-
ci pięknie śpiewały i odgrywały 
swoje role, a szczególnie wyróż-
niały się solistki - Victoria Pikuła, 
Monika Chibowska i Mia Bayas 
- oraz skrzypaczki - Alicja Rut-
kowksa, Gabriela Robert i Emilka 
Idec - a także wspomniany wcze-
śniej solista Andrzejek Michoń. 

Specjalne podziękowania do wszyst-
kich skierował ks. Grzegorz Marku-
lak, proboszcz parafii św. Stanisła-
wa Kostki, przy której działa zespół 
i zarazem jego opiekun duchowy. 
Kapłan w swoim przemówieniu 
zwrócił uwagę na promowane 
w przedstawieniu wartości chrze-
ścijańskie i polskie tradycje bożo-

PIĘKNE LUDOWE STROJE Z RÓŻNYCH STRON POLSKI, REWELACYJNY ŚPIEW I TANIEC, A PRZEDE WSZYSTKIM ŚWIĄTECZNY PROGRAM ARTYSTYCZNY 
SPOWODOWAŁY, ŻE AUDYTORIUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI NA GREENPOINCIE WYGLĄDAŁO NICZYM BROADWAYOWSKI TEATR. PUBLICZNOŚĆ NIE 
TYLKO WYPEŁNIŁA SALĘ DO OSTATNIEGO MIEJSCA, ALE TEŻ PRZEZ DWIE GODZINY NIE ODRYWAŁA WZROKU OD TEGO, CO DZIAŁO SIĘ NA SCENIE.

Zespół Krakowianki i Górale wraz z opiekunami artystycznymi. Od lewej siedzą: Maria Bielska, Elżbieta 
Hetnar, ks. Grzegorz Markulak, Joanna Bis i Halina Kalitka

Górale nie tylko pięknie recytowali wiersze, ale  również 
zatańczyli zbójnickiego z ciupagami

Taniec góralek z chustami był bardzo efektowny

Jasełka zaprezentowane przez zespół Krakowianki i Górale był niczym 
broadwayowskie przedstawienie

Jasełka przedstawione przez zespół Krakowianki i Górale 
zrobiły na publiczności ogromne wrażenie

Dzieci nie tylko śpiewały i  tańczyły, ale  również pięknie 
grały na skrzypcach.

PODCZAS WYSTĘPU KRAKOWIANEK I  GÓRALI AUDYTORIUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI WYGLĄDAŁO 
NICZYM BROADWAYOWSKI TEATR
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Zespół Krakowianki i Górale 
OCZAROWAŁ PUBLICZNOŚĆ
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Tegoroczne opłat-
kowe spotkanie 
polonijnych myśli-
wych odbyło się 

w środę, 14 grudnia, i miało 
miejsce w audytorium Polish 
National Catholic Church 
na Greenpoincie. Wzięło 
w nim udział około trzydzie-
stu myśliwych, którzy wspól-
nie celebrowali zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok. Prócz członków 
greenpoinckiego Centennial 
Gun & Bow Club byli także 
przedstawiciele zaprzyjaź-
nionego z nimi klubu łowiec-
kiego Saint Hubert Hunting 
and Fishing Club z Maspeth.

"Obawiałem się, że będzie 
nas dużo mniej. To jest dobry 
znak, że ludzie przestają się 
bać wirusa i wracają do ży-
cia towarzyskiego, zaczynają 
się spotykać z innymi" - pod-
kreślił w rozmowie z "No-
wym Dziennikiem" Jerzy 
Walczyk, prezes Centennial 
Gun & Bow Club. Szef myśli-
wych z Greenpointu był tym 
faktem bardzo zadowolony, 
a jego radość była tym więk-
sza, że - jak sam podkreślił - 
jeszcze do niedawna nawet 
na klubowe zebrania przy-
chodziło bardzo mało człon-
ków. "Takie spotkania opłat-

kowe kultywujemy od wielu 
lat. Do naszej świątecznej 
tradycji należy również polo-
wanie wigilijne na bażanta, 
które miało miejsce w ubie-
głym tygodniu w Long Eddy" 
- wyjaśnił Jerzy Walczyk, 
podkreślając, że dzięki tym 
dwóm tradycyjnym elemen-
tom ich działalności, myśliwi 
mogą spędzić trochę czasu 
razem i w większej grupie. 

Tegoroczna wigilijka była 
jednak wyjątkowa, ponie-
waż podczas niej odbyła się 

ceremonia zaprzysiężenia 
dwóch nowych członków, 
którzy przez ostatni rok od-
byli klubowy staż. W związ-
ku z tym myśliwi przybrali 
odświętne mundury, poja-
wił się poczet sztandarowy, 
a nowi adepci myślistwa 
złożyli uroczystą przysię-
gę: "Przystępując do grona 
polskich myśliwych ślubuję 
uroczyście przestrzegać su-
miennie praw łowieckich, 
postępować zgodnie z zasa-
dami etyki łowieckiej, zacho-
wywać tradycje polskiego 
łowiectwa, chronić przyrodę 
ojczystą, dbać o dobre imię 
łowiectwa i godność pol-
skiego myśliwego". Takie sło-
wa wypowiedziało dwóch 
nowych myśliwych - Piotr 
Górecki i Sasza Kobryń. Ich 
ślubowanie przyjął prezes 
Centennial Gun & Bow Club, 
który także pasował ich 
specjalnym, dużym myśliw-
skim nożem, wypowiadając 
przy tym specjalną formułę: 
"Na chwałę polskiego ło-
wiectwa, bądź prawym my-
śliwym, niech ci bór darzy". 
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W spotkaniu opłatkowym wzięło udział około 30 myśliwych

Świąteczne spotkanie myśliwych
Z GREENPOINTU

BYŁ OPŁATEK, CZERWONY BARSZCZYK Z USZKAMI, PIEROGI I WIELE RÓŻNYCH WIGILIJNYCH PRZYSMAKÓW. TAK WYGLĄDAŁ ŚWIĄTECZNY 
STÓŁ PODCZAS OSTATNIEGO W TYM ROKU WSPÓLNEGO SPOTKANIA CZŁONKÓW CENTENNIAL GUN & BOW CLUB Z GREENPOINTU. JEGO SKŁAD 

POWIĘKSZYŁ SIĘ TAKŻE O DWÓCH NOWYCH MYŚLIWYCH, KTÓRZY PODCZAS TZW. WIGILIJKI ZOSTALI ZAPRZYSIĘŻENI.

Wojtek Maślanka

Przysięga myśliwska została przeprowadzona zgodnie 
ze wszelkimi wymogami regulaminowymi

Podczas świątecznego spotkania nie mogło zabraknąć 
opłatka

Wigilijna kolacja była okazją do wspólnych rozmów i planowania kolejnych myśliwskich 
wypraw

W ten sposób obaj adepci 
łowiectwa zasilili szeregi 
Centennial Gun & Bow Club 
stając się pełnoprawnymi 
członkami posiadającymi 
wszystkie klubowe prawa. 
Jednak cały proces wstę-
powania do grona myśli-
wych jest zdecydowanie 
dłuższy i kandydaci muszą 
spełnić wszystkie wymogi. 
"Rok wcześniej składa się 
wniosek do zarządu klubu, 
który później przedstawia 
go na zebraniu ogólnym. 

Kandydat musi mieć także 
tzw. osobę wprowadzającą, 
czyli jednego z naszych my-
śliwych, który go przedsta-
wia. Poza tym każdy adept 
musi się także zaprezento-
wać przed wszystkimi i od-
powiedzieć na pytania, które 
są mu wtedy zadawane. Do-
tyczą one tego czy był wcze-
śniej myśliwym w Polsce, 
czy chodził na polowania, 
czy interesuje się także strze-
laniem sportowym, itp. Jeżeli 
zostanie wtedy zatwierdzo-
ny to wstępuje do klubu 
na roczny staż, po którym 
może zostać zaprzysiężony" 
- wyjaśnia zasady przyjmo-
wania do Centennial Gun & 

Bow Club jego prezes Jerzy 
Walczyk. 

Obecnie greenpoincki klub 
myśliwski liczy 30 członków. 
Po zaprzysiężeniu nowych 
myśliwych był czas na gra-
tulacje, a także na złożenie 
świąteczno-noworocznych 
życzeń i przełamanie się 
opłatkiem. Dopełnieniem 
całości była wigilijna kolacja, 
podczas której myśliwi mieli 
okazję powspominać minio-
ne polowania, porozmawiać 
o przyszłych planach i my-
ślistwie oraz zaplanować 
wspólne wyjazdy w dalekie 
knieje i duże, gęste bory peł-
ne dzikiej zwierzyny. ◘
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POLONIA

Tegoroczna sym-
boliczna Wigilia 
dla bezdomnych 
i osób potrzebują-

cych odbyła się już po raz 
16. i na pewno dla wielu jej 
uczestników stanowiła na-
miastkę rodzinnego domu 
oraz tradycyjnej, świątecz-
nej wieczerzy. Tegorocz-
ne spotkanie odbyło się 
w poniedziałek, 19 grudnia, 
w siedzibie Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kre-
dytowej na Greenpoincie. 
W końcu po dwóch latach 
ograniczeń pandemicz-
nych oraz konieczności 
spotykania się w parku 
wszyscy mogli usiąść wy-
godnie w ciepłym pomiesz-
czeniu i przy nakrytym 
oraz świątecznie ozdobio-
nym stole. 
"Dzisiaj jesteśmy w miejscu, 
w którym panuje ciepło, 
ale przede wszystkim jest 
to ciepło płynące z życzli-
wości ludzkich serc" - pod-
kreśliła konsul Anna Wań-
czyk witając wszystkich 
uczestników. "Chciałabym 
wszystkim państwu życzyć, 
aby wraz z nadejściem 
świąt Bożego Narodzenia 
na nowo pojawiła się na-

dzieja. Każdy z nas ma swo-
je troski i kłopoty i każdy 
z nas tej nadziei potrzebuje" 
- dodała konsul.
Życzenia świąteczne prze-
kazał także Krzysztof 
Matyszczyk, przewodni-
czący Rady Dyrektorów 
Polsko-Słowiańskiej Fede-
ralnej Unii. Wyraził także 
wdzięczność organizato-
rom spotkania za pomoc 
okazywaną potrzebują-
cym. "Dziękuję za pracę, 
za nadzieję i za dodawanie 
otuchy innym" - podkreślił 
Krzysztof Matyszczyk. 
Wśród gości pojawił się tak-
że radny z Greenpointu Lin-
coln Restler, który również 
podziękował wszystkim 
organizacjom i instytucjom 
za zorganizowanie spotka-

nia wigilijnego dla osób 
bezdomnych i samotnych. 
Wspomniał też o wielkim po-
święceniu, jakie Polacy mają 
w stosunku do potrzebują-
cych. Mówił o tym w kontek-
ście wsparcia okazywanego 
Ukraińcom. "Polacy otwo-
rzyli swoje serca i pomogli 
ludziom uciekającym przed 
wojną" - dodał radny życząc 
przy okazji wszystkim zdro-
wych i wesołych świąt Boże-
go Narodzenia. 

Ciepłych słów na pewno 
nie zabrakło przy wigilij-
nym stole, podczas trady-
cyjnego przełamywania 
się opłatkiem, który - jak 
stwierdził ks. Józef Szpilski 
podczas błogosławieństwa 
- jest symbolem braterskiej 
miłości. "Ma on taką siłę, 
że nas wszystkich łączy, 
pozwala przebaczyć wszel-
kie winy i nieporozumienia 
oraz powoduje, że wszyscy 
jesteśmy braćmi i siostra-
mi" - podkreślił kapłan. 
Takim odczuciom na pew-
no sprzyjały kolędy, które 
przewijały się przez całe 
spotkanie. Najpierw pięk-
nie zaśpiewał je chór szkol-
ny z greenpoinckiej Akade-
mii św. Stanisława Kostki. 
Dzieci pod dyrekcją Bożeny 

Konkiel wykonały angiel-
skie wersje polskich kolęd 
i pastorałek, m.in.: "Do szo-
py hej pasterze", "Gdy 
śliczna Pana", "Dzisiaj w Be-
tlejem", "Bracia patrzcie 
jeno" i "Pójdźmy wszyscy 
do stajenki". Był też wspól-
ny śpiew kolęd, a podczas 
spożywania świątecznego 
posiłku na żywo wykony-
wał je pianista Nicholas Ka-
ponyas i skrzypaczka Anni 
Yu. Uczestnicy spotkania 
mogli także zabrać ze sobą 
Betlejemskie Światło Poko-
ju, które od wielu lat rozno-
szą wśród Polonii przedsta-
wiciele ZHP. 
Do otwierania swoich serc 
na potrzeby innych zachę-
cała Eryka Volker, wolonta-
riuszka z St. Anthony "Ho-
meless SOS", organizacji, 
która wraz z Konsulatem 
Generalnym RP w Nowy 
Jorku, Polish Assistance 
i P-SFUK organizuje dorocz-
ną, opłatkową uroczystość 
dla osób najbardziej potrze-
bujących. "Nie pozwólcie, 

żeby ktokolwiek zamarzł 
tej zimy" - apelowała Eryka 
Volker.
W tegorocznym spotkaniu 
opłatkowym wzięło udział 
około 15 bezdomnych oraz 
10 osób samotnych i po-
trzebujących. "To wydarze-
nie ma charakter otwarty 

i są na nie zaproszeni rów-
nież przedstawiciele róż-
nych organizacji pomaga-
jących na co dzień osobom 
bezdomnym, potrzebują-
cym i uzależnionym. Tak 
więc spotkanie to ma także 
na celu połączenie tych 
wszystkich ludzi i pokaza-
nie bezdomnym, że są oso-
by chcące im pomóc. Ma też 
przekonać ich, żeby się nie 
bali z nimi współpracować" 
- podkreśliła w rozmowie 
z "Nowym Dziennikiem" 
Anna Wańczyk. Dodała 
też, że po wsparcie można 
także zgłaszać się do Kon-
sulatu Generalnego RP 
w Nowym Jorku. "Z naszej 
strony najczęściej jest to po-
moc finansowa, ale może-
my również skontaktować 
bezdomnych i potrzebują-
cych z odpowiednimi oso-
bami i instytucjami poma-
gającymi, z którymi mamy 
kontakt" - podkreśliła pani 
konsul. 
Osoby uczestniczące w Wi-
gilii były bardzo wdzięczne 

za możliwość spotkania, 
spożycia świątecznego 
posiłku, otrzymania pro-
wiantu na wynos, a także 
paczek z zimowymi ubra-
niami. "Takie spotkania 
są dla nas bardzo potrzeb-
ne. Dostaliśmy ciepłe je-
dzenie, spotkaliśmy się 
z innymi i oderwaliśmy się 
od naszego codziennego 
życia. W dodatku mogliśmy 
tu załatwić wiele różnych 
rzeczy i otrzymać pomoc" - 
podkreślił Marian Kmiecik, 
który od ośmiu lat jest bez-
domny i obecnie przeby-
wa w schronisku. Jak sam 
stwierdził, gdy pracował 
niczego mu nie brakowało, 
ale niestety wraz z kolega-
mi zaczął pić i uzależnił się 
od alkoholu przez co nie tyl-
ko stracił wszelkie oszczęd-
ności, ale również pracę 
i mieszkanie. "Wykończy-
ła mnie wódka i koledzy 
z parku" - zaznaczył Marian 
Kmiecik, który na spotka-
nie opłatkowe przychodzi 
od ośmiu lat. ◘

Wojtek Maślanka

BYŁY ŻYCZENIA, OPŁATEK, CIEPŁY POSIŁEK, BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU ORAZ KONCERT KOLĘD, A NAWET ICH WSPÓLNY ŚPIEW. 
NIE BRAKOWAŁO TAKŻE DOBREGO SŁOWA ORAZ PREZENTÓW DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH, CZYLI LUDZI BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH. 

TO WŁAŚNIE Z MYŚLĄ O NICH ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE, KTÓREMU W TYM ROKU, JAKO MOTTO, 
PRZYŚWIECAŁO HASŁO: "JEZU UFAM TOBIE".

Grupa wolontariuszy i przedstawiciele organizatorów spotkania wigilijnego dla 
bezdomnych i potrzebujących

Podczas spotkania opłatkowego bezdomni mogli zjeść ciepły, świąteczny posiłek oraz 
porozmawiać z przedstawicielami organizacji świadczących pomoc potrzebującymPrzedstawiciele ZHP przynieśli na spotkanie Betlejemskie 

Światło Pokoju. Od lewej: dh. Luiza Niespor, konsul Anna 
Wańczyk, dh Michał Mościcki i dh. Małgorzata Olszewska

OPŁATEK DLA BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH
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Ciepło płynące z życzliwości ludzkich serc
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Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Eurocare.
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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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KULINARIA

KARP WIGILIJNY 
Składniki: średni karp, 2 szklan-
ki mleka, 1 średnia cebula, sok 
z 1 małej cytryny, mąka pszen-
na, bułka tarta, jajko, sól i pieprz 
do smaku, masło klarowane 
do smażenia
• Za pomocą noża usuń łuski 
i płetwy z karpia. Opłucz rybę 
pod bieżącą wodą i pozbądź się 
śluzu. Osusz ręcznikiem papiero-
wym i pokrój w dzwonki. 
• Cebulę obierz i pokrój w piórka. 
Do dużej miski wlej mleko i do-
daj cebulę, wrzuć pokrojonego 
karpia. Przykryj miskę i odstaw 
do lodówki najlepiej na całą noc.
• Następnego dnia wyciągnij karpia 
z pojemnika i osusz ręcznikiem.
• Skrop dzwonki z obu stron so-
kiem z cytryny i ponownie włóż 
do czystego pojemnika i schowaj 
do lodówki na ok. 2 godziny. 
• Po tym czasie wyjmij karpia, 
dokładnie osusz, dopraw z obu 
stron solą i pieprzem.
• Rozbełtaj jajko w miseczce, każ-
dy kawałek ryby obtocz w mące, 
a następnie w jajku, a na koniec 
w bułce tartej. 
• Na patelni rozgrzej z 2-3 pełne 
łyżki masła klarowanego. Smaż 
karpia na małym ogniu, z obu 
stron na złoty kolor. 
• Każdy usmażony kawałek kar-
pia odsącz z nadmiaru tłuszczu 
na ręczniku papierowym.

ŚLEDZIK 
Składniki: 7 sztuk filetów śledzio-
wych z beczki, 1 duża cebula
Zalewa: 2 szklanki wody, 
1/2 szklanki octu 10%, 1/2 szklan-
ki oleju rzepakowego, 1 łyżeczka 
cukru
Wykonanie: 
• Śledzie włóż do miski, wypłucz 
z soli w zimnej wodzie, odlej 
wodę, wlej świeżą i odstaw na ok. 
30 minut. 
• Śledzie odcedź, osusz i pokrój 
na mniejsze kawałki. 
• Przygotuj zalewę: wodę zagotuj, 
dodaj pokrojoną w piórka cebulę 
i gotuj przez 3 minuty. Dodaj ocet, 
olej oraz cukier i wymieszaj, 
a następnie całkowicie ostudź. 
• Zimną zalewą przekładaj śle-
dzie w słoiku. Zamknij i odstaw 
do lodówki na około 1 dobę.

BARSZCZ WIGILIJNY 
Składniki: 1 kg buraków, 
1,5 litra bulionu warzywnego, 
1 marchew, 1 pietruszka, kawa-
łek pora,  1/2 szklanki wody z mo-
czonych grzybów, 5 ziaren ziela 
angielskiego, 5 ziaren pieprzu, li-
stek laurowy, sól, łyżeczka cukru, 
1 szklanka zakwasu z buraków
Wykonanie: 
• 20 gramów suszonych grzy-
bów zalej niecałą szklanką wody 
i zostaw na noc do namoczenia. 
Grzyby użyj do barszczu lub in-
nych świątecznych przepisów. 
• Do garnka wlej 1,5 litra bulionu 
z warzyw. 
• Buraki i marchewkę umyj, 
obierz i pokrój w plasterki. Pie-
truszkę i pora pokrój na kilka 

BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI, GRZYBOWA, PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI, ŚLEDZIE, KAPUSTA Z GRZYBAMI, 
KARP SMAŻONY LUB W GALARECIE, KUTIA, ŁAZANKI Z KAPUSTĄ, KOMPOT Z SUSZU, SERNIK – TO TYLKO NIEKTÓRE ŚWIĄTECZNE POTRAWY, 

KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA WIGILIJNYM STOLE. 

Świąteczna uczta 

części i również dodaj do zupy. 
Dodaj ziarna ziela, pieprzu i liść 
laurowy. 
• Gotuj pod przykryciem około 
1,5 h licząc od momentu jej zago-
towania. Przecedź barszcz przez 
sitko. 
• Do wywaru dodaj wodę z na-
moczonych grzybów, zakwas bu-
raczany oraz wsyp łyżeczkę cu-
kru i sporą szczyptę soli. Od tego 
momentu nie gotuj już barszczu 
tylko lekko podgrzewaj, aż do po-
dania. Barszcz nie może zagoto-
wać się, gdyż zmieni kolor.

GRZYBOWA WIGILIJNA 
Składniki: 40 g suszonych grzy-
bów, 2 litry bulionu, 2 listki lau-
rowe, 3 ziela angielskie, 3 ziarna 
pieprzu, 2 marchewki, 1 pietrusz-
ka, 1 por, kawałeczek selera, 
mała cebula, 1 ząbek czosnku, 

2 łyżki oleju, 1 duża cebula, 1 łyż-
ka mąki, 1 łyżka masła, 3 łyżki 
śmietanki 18%
Wykonanie: 
• Grzyby wypłucz w zimnej wo-
dzie i zalej 1 szklanką wody, od-
staw do namoczenia na noc. 
• Do garnka wlej bulion i zago-
tuj. Dodaj przyprawy oraz sól 
i pieprz do smaku. Włóż umyte 
i obrane warzywa oraz czosnek 
i gotuj przez 30 minut. 
• Cebulę obierz, pokrój w kostkę 
i zeszklij na patelni na 2 łyżkach 
oleju. Dodaj odcedzone i pokro-
jone na mniejsze kawałki grzyby 
i chwilę razem podsmaż. 
• Przełóż do garnka z bulionem 
i gotuj przez 30 minut. 
• Na patelnię wsyp mąkę i mie-
szając drewnianą łyżką pod-
smaż ją. Gdy zacznie brązowieć 
dodaj masło i wymieszaj. Wlewaj 

stopniowo wywar z zupy (ok. pół 
szklanki), ciągle mieszając, aż nie 
będzie grudek z mąki. Przelej za-
smażkę do garnka z zupą i gotuj 
przez ok. 15 minut. 
• Zupę odstaw z ognia i po lek-
kim przestudzeniu dodaj śmie-
tankę. Wyłów warzywa z zupy 
i gotowe.

KUTIA
Składniki: 1 szklanka ziaren 
pszenicy, 1 szklanka maku,  
1/2 szklanki cukru pudru, 3 łyżki 
likieru Amaretto, 4 łyżki miodu, 
50 g rodzynek, 50 g migdałów, 
1/2 szklanki słodkiej śmietanki
Wykonanie: 
• Pszenicę wypłucz, zalej na noc 
wrzącą wodą. 
• Następnego dnia zagotuj, od-
cedź, wlej świeżą wodę i gotuj 
do miękkości – jakieś 4 godziny. 
Znów odcedź. 
• Mak opłucz, sparz wrzątkiem, 
odsącz i zmiel w maszynce z gę-
stym sitkiem. 
• Połącz z odcedzoną pszenicą, 
z rozpuszczonym i podgrzanym 
miodem oraz z cukrem pudrem 
i likierem Amaretto. 

• Dodaj posiekane bakalie. Wy-
mieszaj ze śmietanką i wstaw 
na kilka godzin do lodówki.

KOMPOT Z SUSZU 
Składniki: 1/2 kg pokrojonych 
suszonych owoców (jabłek, gru-
szek, śliwek, moreli itp), 3 litry 
zimnej wody, 3 łyżki cukru, 1 la-
ska cynamonu, 3 łyżki soku z cy-
tryny, 2 gwiazdki anyżu
Wykonanie: 
• Suszone owoce włóż do garnka, 
zalej wodą i mocz przez mini-
mum 20 minut. Dodaj laskę cyna-
monu i gwiazdki anyżu. 
• Gotuj na bardzo małym ogniu 
przez 10 minut, aż owoce lekko 
zmiękną. 
• Wlej wyciśnięty sok z cytryny, 
dodaj cukier i odstaw na godzi-
nę.

SERNIK WIEDEŃSKI 
Z RODZYNKAMI 

Składniki: 1 kg sera, 10 jajek, 
25 dag masła, 2 szklanki cukru 
pudru, 2 łyżki mąki, 1 budyń wa-
niliowy, 1 cukier waniliowy, ro-
dzynki, skórka pomarańczowa 
przesmażona, tłuszcz do wysma-
rowania blachy, cukier puder 
do posypania
Wykonanie: 
• Włącz piekarnik na 356°F. Przy-
gotuj okrągłą formę do pieczenia 
– natrzyj ją tłuszczem i osyp buł-
ką tartą.
• Utrzyj masło, cukier puder i cu-
kier waniliowy. 
• Oddziel białka od żółtek. W trak-
cie ucierania dodawaj po kolei 
żółtka. 
• Gdy masa będzie jednolita, do-
daj stopniowo ser cały czas ucie-
rając. 
• Następnie przesiej przez sitko 
mąkę i budyń i dodaj je do masy.
• Białka ubij na sztywno i powoli 
dodaj je do masy, delikatnie mie-
szając.
• Dodaj do masy rodzynki i skór-
kę pomarańczową i całość wy-
mieszaj. Wylej masę na przygoto-
waną formę. 
• Wstaw sernik do nagrzanego 
piekarnika i piecz przez około 
80 min.
• Zimny sernik posyp cukrem pu-
drem. ◘
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WIGILIA

Sebastian Adamkiewicz 

W 2003 roku Konfe-
rencja Episkopatu 
Polski wprowa-
dziła wierzących 

(i tych mniej też) w osłupie-
nie. W liście odnoszącym się 
do przykazań kościelnych wska-
zano bowiem, że dniami post-
nymi i pokutnymi są jedynie 
piątki i okres Wielkiego Postu. 
Czy w Wigilię Bożego Narodze-
nia będzie można zjeść kurcza-
ka? – pytały sensacyjnym tonem 
media. Na nic zdały się wyja-
śnienia, że w tym samym liście 
apelowano o zachowanie postu 
także w dzień poprzedzający 
święta Bożego Narodzenia. Wi-
zja golonki spożywanej 24 grud-
nia wystarczająco pobudzała 
zmysły i wyobraźnię. Skąd jed-
nak w ogóle pomysł na przedbo-
żonarodzeniową ascezę?

Zacznijmy od tego, że dla na-
szych przodków post nie był 
niczym szczególnym czy wy-
jątkowym. Z dniami postnymi 
żyli na co dzień do tego stopnia, 
że wedle wyliczeń historyków 
tych związanych z obowiązkiem 
postu było w kalendarzu około 
200. Częściej więc poszczono, 
niż nie poszczono, podchodząc 
zresztą do obowiązków asce-
tycznych z ogromną powagą. 
Częściowo wynikało to z czy-
sto pragmatycznych okoliczno-
ści. W okresie średniowiecza 
czy czasów wczesnonowożyt-
nych pokarmów, które określić 
moglibyśmy niepostnymi, często 
brakowało. Stoły suto zastawio-
ne mięsiwem były albo domeną 
zamożnych domów, albo rozsta-
wiano je przy okazji świąt.

Życie naszych przodków prze-
biegało więc między okresami 
świątecznymi a postną ascezą, 
która do tych świąt miała przy-
gotować. Podobnie jak post nie 
był dla nich wyjątkiem, a ra-
czej elementem codzienności, 
tak wigilia nie stanowiła bynaj-
mniej wydarzenia wyjątkowe-
go. W okresie staropolskim nie 
możemy bowiem mówić o jed-
nej Wigilii (jak dziś nazywamy 
dzień przed Bożym Narodze-
niem), ale o wielu wigiliach po-
przedzających święta kościelne. 
Ich liczba sięgała czasem kilku-
dziesięciu, choć liczba ta była 
zmienna. Poszczono przed 
świętami maryjnymi, przed ce-
lebracjami świętych ważnych 
dla danej diecezji oraz przez 
poszczególnymi świętami ogól-
nokościelnymi.
Skąd jednak pomysł postów? 
Pierwotnie wigilia oznaczała 
tyle co nocne nabożeństwo, 
które przygotowywać miało 
do uroczystości właściwej. Mia-
ło ono mieć charakter pokutny, 
wprowadzać w nastrój modli-
tewny, być przypomnieniem 
prawd właściwych dla danego 
święta. Odwoływano się tym 

samym do starożytnych jeszcze 
idei misteriów odbywanych no-
cami. Noc była bowiem tajemni-
cą, przestrzenią łączącą dzień, 
porą duchów i zjaw. Szybko 
poszerzono ten obyczaj wycho-
dząc z nim poza rzeczywistość 
sakralną, obejmując także to, 
co było zwyczajne i codzienne, 
np. jedzenie. Dzień wigilii miał 
być w rzeczywistości czymś 
w rodzaju zintegrowanego przy-
gotowania do świąt duszy i cia-
ła, a raczej tylko duszy poprzez 
poświęcenie ciała, miało być 
całkowitym wejściem człowieka 
w świat absolutu. To oczywiście 
wiązać miało się z postem, któ-
ry nie tylko odrzucał pokarmy 
mięsne, ale także znacznie ogra-
niczał liczbę posiłków, zazwy-
czaj do jednego spożywanego 
wieczorem bądź dwóch – jedne-
go skromnego rano i drugiego 
po zachodzie słońca. Czasem 
nakazywano, aby w ogóle po-
rzucić jedzenie, np. jeśli chcia-
ło się przyjąć komunię świętą 
(wiązało się to zresztą z ogólną 
wstrzemięźliwością, także od ja-
kichkolwiek kontaktów intym-
nych, nawet w małżeństwie). Je-
śli przyjrzymy się, co na stołach 
w dni postne lądowało choćby 
na dworze Władysława Jagieł-
ły, to w istocie nie były to dania 
obfite – dominowały ryby, groch, 
kasza jaglana i, od czasu do cza-
su, jajka.
Ważne było więc to, co się 
w te dni jadło. 
Jeśli spojrzymy na nasz stół wi-
gilijny, to z pozoru dominują 

Dlaczego pościmy?
W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA RODZIMY ZWYCZAJ NAKAZUJE ZACHOWAĆ WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ OD POKARMÓW MIĘSNYCH. STOI ZA TYM 

WIELOWIEKOWA TRADYCJA POSTÓW WIGILIJNYCH, W CZASIE KTÓRYCH UZMYSŁAWIANO SOBIE, ŻE BOGACTWO JEST TYLKO STANEM PRZEJŚCIOWYM.

WIGILIA: 

na nim potrawy smaczne, za któ-
rymi tęsknimy cały rok i które 
z lubością pochłaniamy. Post 
dla naszych przodków oznaczał 
jednak zupełnie co innego. Po-
karmy wystawiane na stół z oka-
zji wigilii nie należały w tamtej 
rzeczywistości do rarytasów. 
Można bez większej przesa-
dy stwierdzić, że dla możnych 
były to dania biedoty, a czasem 
wręcz nędzarzy. Najgorsze ka-
sze, groch lub inne warzywa 
strączkowe, kapusta (często ki-
szona), ryby, polewki zbożowe, 
owoce lasu przypominać miały 
o ulotności dóbr materialnych 
i kruchości życia. Ludzie zamoż-
ni żyć mieli ze świadomością 
istnienia świata nędzy, pozba-
wionego radości smaków. Miała 
to być wspaniała lekcja przed 
właściwymi świętami, w czasie 
których na stoły wystawiano 
dania pełne najrozmaitszych 
przypraw z najbardziej egzo-
tycznych krajów. To zaś zachę-
cać miało do jałmużny, będącej 
kiedyś integralną częścią postu. 
Jeśli na własnym żołądku ktoś 
poczuć mógł smak nędzy, tym 
chętniej – jak myślano – dzielił 
się własnym bogactwem. Oczy-
wiście ta idea szybko została 
wypaczona poprzez „licytacje” 
na liczbę pokarmów postnych, 
jakie jedzono w czasie kolacji 
wigilijnych. I tak magnaci pod-
kreślali, że na ich stołach po-
winno wystawiać się dwanaście 
lub trzynaście potraw, natomiast 
zwykły szlachcic miał ich jeść 
dziewięć.

Oczywiście w kontekście jedze-
nia wigilia miała też znaczenie 
bardziej przyziemne. Tuż przed 
świętami gromadzono wszak 
jedzenie na właściwe święta, 
stąd dzień przed starano się uni-
kać opróżniania spiżarni. Dzień 
świąteczny miał być bowiem 
wyjątkowym czasem niczym 
niepohamowanego obżarstwa 
i zabawy, który po prostu po-
przedzić miał czas duchowo 
tłumaczonej diety. Warto tutaj 
nadmienić, że w dawnej Polsce 
nie przyjął się znany na Zacho-
dzie obyczaj ścisłego postu (po-

dobnego do Wielkiego Postu) 
w okresie Adwentu. To wigilia 
miała być centrum przygotowa-
nia do nadchodzących świąt.
Współczesna Wigilia Bożego Na-
rodzenia jest pozostałością daw-
nych tradycji. Nie obchodzimy 
już innych postów wigilijnych, 
ten przybrał zresztą szczególny 
charakter. Zasiadając jednak 
przy wigilijnym stole warto pa-
miętać o pierwotnym znacze-
niu tych wieczerzy, które więcej 
miały w sobie ascezy i pokory, 
niż nadziei na wypchanie żołąd-
ków.

Z wigilią wiąże się wiele przesą-
dów. Ważne jest, aby na stole wi-
gilijnym nie zabrakło niektórych 
potraw. Należą do nich: 
▸ Ryba – ma przypominać 
o chrzcie, zmartwychwstaniu 
i nieśmiertelności Jezusa, ma za-
pewniać spokój i harmonię do-
mownikom. 
▸ Karp – symbol długowieczno-
ści, każdy, kto go skosztuje, bę-
dzie żył długo.
▸ Barszcz czerwony - ten kto 
spożywa buraki doczeka sędzi-
wego wieku, ciesząc się przy 
tym nieskazitelną urodą.
▸ Grzyby – symbolizują płody zie-
mi, uleganie pokusom oraz połą-
czenie ze światem zmarłych, są po-
karmem dla duchów, zjednują 
przychylność tych, którzy odeszli.
▸ Mak – symbol obfitości, chrze-
ścijaństwa i płodności, jego 
jedzenie ma zapewnić gospo-
darstwu dostatek, a brak maku 
może ściągnąć na domostwo 
nieszczęście.
▸ Kapusta – zawiera życiodajną 
siłę, dzięki której wszystko bu-
dzi się do życia.
▸ Czosnek – symbol zdrowia, 
a w połączeniu z chlebem i solą 
gwarantuje domostwu obfitość.
▸ Fasola – symbol płodności, 
urodzaju oraz przyciągania pie-
niędzy, ma wpływać na zgodę 
i miłość.
▸ Pszenica – symbol płodności 
i dostatku, najczęściej dodawa-
na jest do kutii.
▸ Orzechy – ze względu na sko-
rupę symbolizują tajemnicę, 
wróżbę, płodność. Orzechy 
leszczyny uchodzą za symbol 
mądrości i witalności. Orzech 
bardzo często jest uznawany 
za symbol Chrystusa - jego gorz-
ka powłoka odpowiada ciału Je-
zusa, które doświadczyło gorz-
kiej męki, skorupę porównuje 
się do drzewa krzyża, a jądro, 
które żywi ludzi, jest utożsamia-
ne z boską naturą Chrystusa. 

▸ Jabłko – większość ludzi koja-
rzy go z kuszeniem Ewy w raju, 
a tymczasem jest symbolem Zie-
mi i wieczności. 
▸ Śliwki – symbol długowieczno-
ści i pomyślności, ochrony przed 
złem i przeszkodami. Najczęściej 
podawane są w kompocie.
Pamiętajmy także, że na stole 
powinno znaleźć się 12 potraw. 
Dla naszych przodków oznacza-
ło to bogactwo, ale także liczba 
12 symbolizuje liczbę apostołów, 
którzy razem z Jezusem zasia-
dali do ostatniej wieczerzy.

histmag.org: na licencji CC BY-SA 3.0.
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Dla naszych przodków post nie był niczym 
szczególnym czy wyjątkowym. Wyliczono, 
że dni związanych z obowiązkiem postu 
było wówczas w kalendarzu około 200.
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HISTORIA ZABAW 
SYLWESTROWYCH W POLSCE
Chociaż wydawać by się mogło, 
że zwyczaj uroczystego żegnania 
starego roku i witania nowego po-
siada na ziemiach polskich długą 
tradycję – nic bardziej mylnego. 
Tradycja świętowania nocy syl-
westrowej przywędrowała do Pol-
ski dopiero na przełomie XIX i XX 
wieku z Niemiec i początkowo 

popularna była jedynie w du-
żych miastach, wśród zamożnych 
warstw społeczeństwa. Dopiero 
z czasem rozpowszechniła się 
także w mniejszych miasteczkach 
i na wsiach, na stałe wpisując 
się do polskiej kultury – 1 stycz-
nia uczyniono dniem wolnym 
od pracy w 1924 r., rozporządze-
niem prezydenta Rzeczypospo-
litej z dnia 15 listopada 1924 r. 
o dniach świątecznych.
Początkowo świętowanie wie-
czora sylwestrowego nie przy-
pominało w niczym dzisiejszych 
obchodów tego dnia. Pierwsze 
zabawy sylwestrowe pojawiły się 
dopiero w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym na Śląsku, a w in-
nych regionach Polski nawet póź-

ZACZĘŁO SIĘ W DNIU, 
W KTÓRYM WSZYSTKO 
MIAŁO SIĘ SKOŃCZYĆ

Początków organizowania za-
baw sylwestrowych należy do-
patrywać się w 999 roku – wtedy 
to właśnie odbył się pierwszy syl-
wester w dzisiejszym rozumieniu 
tego słowa. Mimo że był to nie-
wątpliwie radosny dzień, nie 
wyczekiwano go z taką radością 
jak dzisiaj. Wręcz przeciwnie. 
31 grudnia 999 roku Rzymianie 
powitali z ogromnym strachem 
i bojaźnią. Dlaczego? W owym 
czasie rozpowszechniona była 
bowiem legenda opierająca się 
na proroctwie Sybilli, wedle któ-
rego w 1000 roku miał nastąpić 
koniec świata. Jego sprawcą miał 
być uwięziony w lochach Waty-
kanu przez papieża Sylwestra 
I potwór Lewiatan, który pozo-
stając dotąd w uśpieniu, w roku 
1000 miał się przebudzić, wydo-
stać z więzienia i ziejąc ogniem, 
spalić niebo i ziemię. Gdy więc 
rok 999 dobiegał końca, w Rzy-
mie oraz w sąsiednich krajach za-
panowało prawdziwe przeraże-
nie, określone przez historyków 
„kryzysem milenium”. Wierzący 
legendzie ludzie oddawali się 
modlitwie, pokucie oraz ze stra-
chem oczekiwali nadejścia koń-
ca świata i Sądu Ostatecznego. 
W naturalny sposób nasiliło się 
to w ostatni dzień roku, mający 
zwiastować zagładę. 

Kiedy jednak ów dzień dobiegł 
końca i wybiła północ, a w Rzy-
mie nic się nie zmieniło – Lewia-
tan się nie pojawił i świat się nie 
skończył - powszechny strach 
zmienił się w żywiołową radość. 
Rozradowani ludzie wybiegli 
na ulice, składając sobie życze-
nia i świętując w świetle pochod-
ni, a urzędujący wówczas papież 
Sylwester II udzielił błogosła-
wieństwa „urbi et orbi” („miastu 
i światu”) na nowy rok, wiek i ty-
siąclecie. W taki sposób radość 
z przetrwania świata i rozpo-
częcia nowego tysiąclecia zapo-
czątkowała zwyczaj uroczystego 
świętowania nadejścia nowego 
roku, nazwanego od imienia pa-
pieża sylwestrem.

WRÓŻBY, PRZEPOWIEDNIE 
I PSIKUSY

Wróżby, po jakie sięgano w syl-
westra, przypominały te znane 
z zabaw andrzejkowych i doty-
czyły praktycznie wszystkiego. 
Panny na wydaniu wylewały 
do wody roztopiony wosk, ołów 
lub cynę, doszukując się w ten 
sposób informacji o przyszłym 
zamążpójściu. Dorośli wróżyli 
z bąbelków szampana – unoszą-
ce się spokojnie do góry miały 
przepowiadać spokojny rok 
wśród najbliższych, poruszające 
się nierównomiernie – zwiasto-
wać zmiany. Przeróżne wróżby 
miały również pomóc przewi-
dzieć pogodę, czego dowód 
możemy odnaleźć w licznych 
przysłowiach ludowych, jak 
na przykład: „Dzień sylwestrowy 
pokaże czas lipcowy”, „W noc 
sylwestrową łagodnie, będzie 
kilka dni pogodnie” czy „Jak 

Nowy Rok jasny i chłodny – cały 
roczek pogodny i płodny”.
Poza wróżbami ostatniemu 
dniu w roku towarzyszyło wiele 
przesądów, często charaktery-
stycznych dla różnych regionów 
kraju. Przykładowo powszechne 
było mniemanie, że jeśli komuś 
powiedzie się żartem okraść 
inną osobę, wówczas cały 
nowy rok będzie dlań szczęśli-
wy, wobec czego dopuszczano 
się symbolicznych kradzieży. 
Na obszarze Karpat starano się 
nie zaczynać w sylwestra żad-
nej pracy, gdyż miało to ozna-
czać, że nigdy nie zostanie ona 
skończona. Na ziemiach zaboru 
rosyjskiego i w Galicji strzela-
no z batów, co miało przynieść 
szczęście i urodzaj. W podob-
nym celu na Podhalu i w oko-
licach Rzeszowa wypiekano 
chlebki zwane „bochniaczkami” 
lub „szczodrakami” oraz obda-
rowywano nimi domowników 
i bydło, by dobrze się chowało. 
Mieszkańcy Pomorza obwiązy-
wali zaś drzewa słomą z wigilij-
nego snopka oraz umieszczali 
w nich małe, pieczone krzyżyki, 
co miało zwiastować urodzaj. 
Powszechnie wierzono również 
w to, że należy zakończyć stary 
rok w zgodzie i pokoju, aby w ta-
kim samym nastroju powitać 
nowy.
Sylwestrowy wieczór przebie-
gał zwykle w radosnej atmos-
ferze, stąd nie mogło braknąć 
również młodzieńczych żartów 
i psikusów. Wyciąganie narzę-
dzi rolniczych z gospodarstw, 
zatykanie kominów, wykra-
danie wozów czy wynoszenie 
bram – chociaż dzisiaj praktyki 
te można by uznać za akt wan-
dalizmu, najczęściej uchodziły 
one młodym rozbójnikom pła-
zem – w końcu wierzono, że jak 
się zacznie nowy rok, tak będzie 
on wyglądał w całości.

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

niej. Wszelkie bale czy spotkania 
odbywały się też często w Nowy 
Rok, uznawany za ważniejszy 
od sylwestra. Sposób święto-
wania tego dnia przypominał 
bardziej kompilację zwycza-
jów bożonarodzeniowych i an-
drzejkowych. Wraz z nastaniem 
zmierzchu Polacy udawali się 
do kościołów, gdzie odprawia-
no nieszpory, po czym wracali 
do swoich domostw i zasiadali 
do uroczystej kolacji. W wielu 
przypadkach przypominała ona 
wieczerzę wigilijną, z tym, że nie 
ograniczała się ona do najbliż-
szej rodziny gospodarzy i nie 
miała charakteru postnego – 
na stołach królowały potrawy 
mięsne, ale i przeróżne słodkości 
oraz alkohole. To wszystko miało 
zapewnić powodzenie i pomyśl-
ność w nowym roku. Żeby zaś 
przewidzieć, co się w nim wyda-
rzy, odwoływano się do wróżb.

Skąd wziął się zwyczaj 
ŚWIĘTOWANIA SYLWESTRA?

WIELKIE BĄDŹ MNIEJSZE BALE, ELEGANCKIE STROJE, KIELISZEK SZAMPANA W DŁONI – TO ZWYKLE PIERWSZE SKOJARZENIA, KTÓRE PRZYCHODZĄ 
NAM DO GŁOWY, GDY POMYŚLIMY O SYLWESTRZE. SKĄD JEDNAK WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ TAK RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA TEGO DNIA ORAZ JAK NASI 

PRZODKOWIE ŻEGNALI STARY ROK?

Natalia Pochroń
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ROZMOWA NOWEGO DZIENNIKA

Jak długo prowadzi Pan 
praktykę na Greenpo-
incie i dlaczego właśnie 
tutaj?
Z polską dzielnicą jestem 
związany od blisko 20 lat. 
Chociaż jestem urodzony 
w Stanach Zjednoczonych, 
czuję się Polakiem i nie 
wyobrażam sobie prowa-
dzenia praktyki w żadnym 
innym miejscu. Mam tutaj 
wielu pacjentów, a także 
liczne grono przyjaciół 
i znajomych. Właściwie 
od chwili, kiedy ukoń-
czyłem studia, pracuję 
na Greenpoincie. W róż-
nych miejscach. Przyjmo-
wałem pacjentów w Park 
Plaza Dermatology, a także 
w Vanguard Dermatology, 
jednak podczas pandemii 
wiele klinik lekarskich 
przestało istnieć albo prze-
niosły się gdzie indziej. Ja 
nie chciałem opuszczać 
Greenpointu, dlatego otwo-
rzyłem tutaj kolejną prak-
tykę i obecnie prowadzę 
gabinet przy 134 Greenpo-
int Ave. Cieszę się, że tutaj 
jestem i ciągle mogę poma-
gać Polonii i służyć jej swo-
im doświadczeniem.

W jakiej dziedzinie der-
matologii się Pan specja-
lizuje i z jakimi dolegli-
wościami zjawiają się 
pacjenci najczęściej?
Od początku zajmuję się 
przede wszystkim derma-
tologią medyczną i este-
tyczną. Jeśli chodzi o kwe-
stie medyczne, trafiają 
do mnie pacjenci z róż-
nymi schorzeniami skóry. 
W przypadku Polaków 
jest to najczęściej łupież 
i trądzik różowaty, niekie-
dy łuszczyca. Codziennie 
wykonuję też wiele badań 
skóry pod kątem wykry-
cia nowotworów, w tym 
złośliwych, czyli tzw. skin 
cancer screening. W przy-

padku nowotworów pro-
filaktyka jest kluczowa 
i takie badania trzeba 
powtarzać regularnie. 
Sprawdzam też pieprzyki 
oraz różne zmiany skórne 
i jeśli istnieją jakiekolwiek 
podejrzenia, kieruję prób-
ki do dalszych badań hi-
stopatologicznych. W każ-
dym wypadku wdrażam 
też odpowiednie procedu-

POMAGAM KOLEJNEMU 
pokoleniu Polaków

ROZMOWA Z DERMATOLOGIEM MARKIEM PALIWODĄ, PA

ZD
JĘ

C
IA

: A
RC

H
. M

. P
A

LW
O

DY

Marek Paliwoda: „Cieszę się, że  jestem na  Greenpoincie 
i  ciągle mogę pomagać Polonii i  służyć jej swoim 
doświadczeniem”

Jedną z klientek Marka Paliwody jest mająca polskie korzenie Magda Ziomek, gwiazda 
reality show „Below Deck Down Under”

Marek Paliwoda jest znany 
na Greenpoincie także ze względu 
na dokonania w zakresie medycyny 
estetycznej.

ry leczenia, więc pacjent 
nigdy nie jest pozostawio-
ny sam sobie.  

Jacy pacjenci trafiają 
do Pana gabinetu?
Przychodzą do mnie osoby 
w każdym wieku, zarów-
no młodzież i dorośli, jak 
też dzieci i ludzie starsi. 
Z uwagi na fakt, że przyj-
muję na Greenpoincie, 
ponad połowę moich pa-
cjentów stanowią Polacy. 
Swoją praktykę prowadzę 
już na tyle długo, że ro-
dzice, którzy kiedyś sami 
leczyli się u mnie, przypro-
wadzają teraz swoje dzieci, 
a niekiedy nawet i wnuki. 
Można więc powiedzieć, 
że leczę trzy pokolenia 
Polaków. Nie ukrywam, 
że daje mi to dużą satys-

fakcję, a także pokazuje, 
że dobrze wywiązuję się 
ze swojej pracy. 

Jednak w polskiej dzielni-
cy znany jest Pan przede 
wszystkim ze względu 
na dokonania w zakresie 
medycyny estetycznej. 
Jakie zabiegi Pan wyko-
nuje i które cieszą się naj-
większą popularnością?

Obecnie trzy najpopular-
niejsze zabiegi to lifting 
twarzy z wykorzystaniem 
nici (PDO Thread Lift), róż-
ne formy Botoxu, a także 
wypełnienia kwasem hia-
luronowym. Oczywiście 
stosuję też inne formy li-
ftingu, wykonuję korekty 
twarzy, a także przepro-
wadzam zabiegi z użyciem 
lasera i plazmy. Bardzo 
popularna, szczególnie 
wśród ludzi młodych, jest 
obecnie korekta ust. Li-
sta zabiegów jest tutaj 
naprawdę bardzo długa, 
a wszystkich potencjal-
nych chętnych zapraszam 
na osobistą konsultację. 
W tym miejscu chciałbym 
również przestrzec, aby 
osoby, które naprawdę 
dbają o swoje zdrowie 
i urodę, udawały się tylko 
w sprawdzone miejsca 
i korzystały z usług praw-
dziwych fachowców. Nie-
stety, wykonuję bardzo 
dużo poprawek po nieuda-
nych zabiegach kosme-
tycznych, gdzie często ktoś 
chciał zaoszczędzić parę 
dolarów, a w rezultacie 
nie dość, że nie jest zado-
wolony ze swojego wyglą-
du, to ostatecznie kosztuje 
go to znacznie więcej. 

W Pana gabinecie poja-
wiają się bardzo popu-
larne osoby, gwiazdy 
znane z programów te-
lewizyjnych i pierwszych 
stron gazet.
To prawda. Moimi klienta-
mi są na przykład osoby 

z reality show The Real Ho-
usewives, a także modelki 
Victorii Secret, a także zna-
ni aktorzy. Jedną z nich jest 
mająca polskie korzenie 
Magda Ziomek, gwiazda 
reality show Below Deck 
Down Under. Personaliów 
wielu osób nie mogę zdra-
dzić, gdyż w mojej profe-
sji dyskrecja jest również 
bardzo ważna. Mogę jed-
nak zapewnić, że wszyst-
kich swoich klientów 
traktuję tak samo. Każda 
pojawiąjąca się w moim 
gabinecie osoba może li-
czyć na fachową poradę 

i profesjonalną opiekę za-
równo przed, w trakcie, 
jak i po zabiegu. Mam po-
czucie odpowiedzialności 
i świadomość, że dbam 
zarówno o urodę, jak 
i przede wszystkim o zdro-
wie pacjentów, a często 
od mojej właściwej dia-
gnozy zależy nie tylko ich 

wygląd, ale niekiedy i ży-
cie. Jest to wbrew pozorom 
bardzo odpowiedzialna 
praca, ale nie zamieniłbym 
jej na żadną inną. Uwiel-
biam to, co robię, praca 
to moja pasja. Podobnie jak 
uwielbiam miejsce, w któ-
rym pracuję, czyli polski 
Greenpoint. ◘

Kontakt i informacje:
DermPointNYC Dermatology Marek Paliwoda, PA

 134 Greenpoint Ave. Brooklyn 11222
Tel. 718-635-3100

www.instagram.com/skinfixnyc/
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PrzyJdŹ i PrzekonaJ się 
o naszycH WielkicH zniŻkacH!

schmalz’s european Provisions
66 FADEM ROAD, SPRINGFIELD, NJ 07081   |   TEL. (973) 379-4662  FAX (973) 379-4933

GODzINy OTwARcIA: wTOREk, śRODA, czwARTEk, PIąTEk: 11AM – 3PM, SObOTA 7AM – 1PM

Wędzona kiełbasa  •  kabanosy  •  krakoWska  •  Wędzony boczek  •  smoked butts  •  salceson  •  mortadela

kiszka kielbasy polędwica parówki

Bogaty wybór wędlin własnego
wyrobu, przygotowanych 
codziennie w naszej masarni!

Promocyjne ceny czekają na Ciebie!

sales@schmalzs.com www.schmalzs.com

Pomijamy Pośredników! 
u nas najniższe ceny!
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POLONIA

Elżbieta Popławska

dzin ze swoimi dziećmi. Mar-
ta Wesołowski witając gości 
przypomniała o świątecznej 

tradycji św. Mikołaja, czyli nie 
tylko o otrzymywaniu prezen-
tów, ale również o dzieleniu się 
z potrzebującymi. Organizacja 
Polonia of Long Island kon-
tynuuje świąteczną tradycję 
„Zostań św. Mikołajem” i sys-
tematycznie zbiera różne po-
trzebne rzeczy dla potrzebują-
cych. Również w tym roku nie 
zabrakło podarunków od przy-
byłych rodzin. Zebrane dary 
w najbliższym czasie zostaną 
wysłane do Polski dla senio-
rów i dzieci do domu dziecka.
W oczekiwaniu na przyby-
cie świętego Mikołaja czas 
dzieciom wypełniła zabawa 
pod kierunkiem wyjątkowych 
liderek, czyli Marty Wesołow-
skiej i Uli Brożek. Dzieci nie 
tylko skupiły się na pracach 
plastycznych, ale także tańczy-
ły i śpiewały i właśnie ten ich 
śpiew usłyszał święty Mikołaj, 
który nieco spóźniony przybył 
na spotkanie z najmłodszymi. 
Oczywiście Mikołaj pojawił 
się z workiem pełnym prezen-
tów i każde dziecko otrzymało 
świąteczną niespodziankę. Ra-
dościom nie było końca.

Organizacja Polish Friends of 
Copiague powstała w 1994 
roku z inicjatywy niewiel-
kiej grupy Polaków – państwa 
Zimnochów, Składanków, Ma-
karewiczów, Mikuckich, Kar-
wowskich, Jolanty Lipskiej 
i ks. Romana Karpiela. Od po-
czątku swego istnienia dążyła 
do utrzymania tradycji i kultu-
ry polskiej, języka polskiego, 
a tym samym do jednoczenia 
Polonii, ukazania jej siły i pre-
stiżu w amerykańskim środo-
wisku. W roku 2012 organiza-
cja zmieniła nazwę na Polonia 
of Long Island, Inc., aby zwięk-
szyć zasięg działania na inne 
okolice z Long Island. Organi-
zacja liczy około 2500 człon-
ków.

Zarząd Organizacji Po-
lonia of Long Island 
słynie z perfekcyjnego 
przygotowania polonij-

nych uroczystości, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
w polsko-amerykańskim środo-
wisku. Tegoroczne spotkanie 
z Mikołajem odbyło się w jed-
nej ze sal w oddziale Polsko-
-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej w Copiague. Salę 
pięknie udekorowały Urszu-
la Brożek – prezes organizacji 
i Marta Wesołowski – wicepre-
zes wraz z członkami zarządu 
w składzie: Jolanta Sykora - Sy-
gnarowicz, Elżbieta Jaworska, 
Elżbieta Popławska, Małgorza-
ta Pawełko, Małgorzata Zelkow-
ski i Agnieszka Kapelewska. 
W przygotowaniach do wigilij-
nego śniadania z Mikołajem po-
magali także Arek Szczypior, 
który wcielił się w postać Mi-
kołaja, Mirosław Bąk, Sara i So-
nia Bąk, a o pyszności zadbała 
Crumbs Bakery.
Tradycyjnie, jak to dawniej 
w polskich domach bywało, 
na gości czekały elegancko 
nakryte stoły, półmiski ze świą-
tecznymi smakołykami i pięk-
nie ozdobiona choinka. W tle 

można było usłyszeć świątecz-
ną muzykę, która przypomina-
ła o zbliżających się świętach 

Bożego Narodzenia. 
Na spotkanie z Mikołajem 
przybyło wiele polonijnych ro-

Wigilijne śniadanie z Mikołajem
OD WIELU LAT POLONIA OF LONG ISLAND, NAJWIĘKSZA POLONIJNA ORGANIZACJA NA WYSPIE, ORGANIZUJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW WIGILIJNE 

ŚNIADANIE I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM. W TYM ROKU SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W NIEDZIELĘ, 11 GRUDNIA. 

Członkinie Zarządu: od lewej Ula Brożek, Marta Wesołowski, dr Jolanta Sygnarowicz, Małgorzata Zelkowski, 
Agnieszka Kapelewska, Elżbieta Jaworska

ŚNIADANIE Z MIKOŁAJEM TO TRADYCJA KULTYWOWANA OD LAT W POLONIA OF LONG ISLAND
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W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci tańczą wspólnie z Martą Wesołowski i Ulą Brożek

Mikołaj rozmawia z dziećmi i Martą Wesołowski o mijającym 
2022 roku

Każde dziecko miało sesję zdjęciową 
z Mikołajem

Zabawy plastyczne pod  kierunkiem Sary 
i  Sonii Bąk, które od  najmłodszych lat 
wspomagają swoją mamę Ulę Brożek w pracy 
charytatywnej dla Polonii of Long Island

Od  lewej: Justyna Ornowska z  córką Klarą, Gabrysia, Victoria z  mamą 
Moniką Zietek
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OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

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

Nadziei na to, że kiedyś na-
dejdzie wiosna, a zimno 
i mrok przeminą. W pło-
mykach tańczących jak 

niesforne dzieci i powolnym umie-
raniu rzuconego im drwa jest coś, 
co od zawsze fascynowało Canta-
rię. W tym jednym żywiole spla-
tają się wieczność i przemijanie, 
nadzieja i piękna groźba. Czasem 
zastanawia się, jak to by było rzu-
cić się w ogień, a potem odgania 
te myśli, niedorzeczności zawsze 
zbyt ciekawskiego umysłu. Mimo 
to ogień przyciąga jej uwagę dużo 
bardziej niż tocząca się obok roz-
mowa. Kobieta nie rozumie, czemu 
każde rodzinne spotkanie musi się 
skończyć dyskusjami o polityce 
i przekrzykiwaniem się lub prze-
rzucaniem coraz bardziej bez-
sensownymi argumentami. Tym-
czasem trwające właśnie zimowe 
przesilenie to największy zjazd ro-
dzinny – więc i największa kłótnia. 
Na szczęście główna uroczystość 
miała miejsce dwa dni wcześniej, 
a teraz w domu przebywa tylko 
kilkoro gości, którym najbardziej 
zależy na kontakcie z rodziną lub 
którzy najbardziej nie chcą wra-
cać do własnego życia. I chociaż 
jest ich niewielu, rozmowa o poli-
tyce wydaje się tak samo irytująca 
jak w poprzednich dniach. Mimo 
to Cantaria uparcie siedzi z nimi 
w salonie, zdesperowana, by po-
zostać wśród światła i ludzi.

Wtem rozlega się głos, który wyry-
wa ją z niedostępnego dla innych 
świata przemyśleń:
– Moja droga, a czemu nie przyjeż-
dżasz do nas częściej?
Odwraca się w kierunku wuja 
Ridanta. Jest mężczyzną przypo-
minającym nieco mumię, jednak 
mimo zbyt chudych członków 
i wysuszonej skóry jego oczy 
błyszczą niespodziewaną roztrop-
nością. Ta ostatnia czasami kobietę 
przeraża.
– Z dziesięć lat cię nie widzieliśmy, 
jeśli nie dłużej.
– Wiecie, jak to jest. – Cantaria zmu-
sza się do sztucznego uśmiechu, 
świetnie wyćwiczonego przez lata 
użerania się z klientami. – Tu pra-
ca, tam własny dom i człowiek 
zapomina nawet, jak się nazywa, 
a co dopiero, że trzeba czasem 
przyjechać do rodziny. Ostatnie 
święta złapały mnie na drugim 
końcu świata i nawet nie zauważy-
łam, kiedy nadeszły.
Pozostałe osoby zebrane w poko-
ju kiwają głowami z udawanym 
zrozumieniem, choć kobieta nie 
ma wątpliwości, że w głębi duszy 
nadal ją oceniają – może nawet su-
rowiej niż wcześniej.
– A czym się tak zajmujesz w tej 
pracy? – dopytuje wujek.
– Co to za pytanie! – wcina się obu-
rzona babcia Mari, najbardziej 
żywotna osoba w towarzystwie. – 
Przecież Cantaria prowadzi tę fer-
mę po ciotce Alsev. Tę, co prawie 
splajtowała trzydzieści lat temu, 
jak ten opijus, mąż ciotki, gdzieś 
„podział” roczny urobek.
– Ciotka Alsev była siostrą twojej 

STRAŻNICZKA SERCA ZIMY
W POMIESZCZENIU ZALEGA PÓŁMROK; Z CIEMNOŚCIĄ ZIMOWEJ NOCY WALCZĄ TYLKO RÓŻNOKOLOROWE ŚWIATEŁKA ROZWIESZONE POD SUFITEM, KILKA 

NA WPÓŁ WYPALONYCH ŚWIEC I OGIEŃ TAŃCZĄCY W KOMINKU. TEN OSTATNI PRZYNOSI NAJWIĘCEJ NADZIEI. 

Barbara Granops

matki, prawda? – pyta kolejna oso-
ba, wyraźnie starając się sobie coś 
przypomnieć.
Cantaria kiwa tylko głową. Czuje 
jednak, że tornado pytań dopie-
ro zaczyna się rozpędzać. Wstaje 
więc, nim zdąży paść jeszcze cho-
ciaż jedno. Jest w stanie znieść naj-
gorsze dyskusje o polityce, ale pry-
watne rozmowy ją przerastają.
– Pójdę sprawdzić, co z dziećmi 
– mówi zaskoczonej rodzinie, do-
brze wiedząc, że wtedy nikt nie 
spróbuje jej zatrzymać.

Odprowadzana niezadowolony-
mi spojrzeniami wychodzi na ko-
rytarz. Chociaż zapaliła światło, 
wydaje się dziwnie ciemny i nie-
przyjazny. Z jednej strony zbyt cia-
sny, z drugiej usiany zamkniętymi 
drzwiami, za którymi nigdy nie 
wiadomo, co się czai. Na szczęście 
spod jednych z nich wypływa po-
marańczowe, delikatne światło. 
Cantaria zmierza prosto w tamtym 
kierunku i chociaż nigdy by się 
do tego nie przyznała, jakaś głębo-
ko ukryta część niej czuje ulgę, gdy 
wreszcie wchodzi do pokoju.
Panuje tam zupełnie inna atmosfera 
niż w reszcie domu. Okien i drzwi 
strzegą skrzydlate wróżki z gwiezd-
nymi różdżkami rozpalanymi ma-
gią elektryczności. Ściany są w ko-
lorze pastelowej zieleni i ozdobione 
naklejkami dinozaurów. Wszędzie 
walają się najróżniejsze przedmio-
ty – ubrania, książki, klocki, plu-
szaki – tworząc przyjazny, potulny 
chaos. Nawet pourywane z choinki 
plastikowe bombki wpasowują się 
w ten nieład. Na środku, na dywa-
nie, siedzi dwójka dzieci. Paroletni 
chłopiec Revi ubrany jest w pele-
rynę, której pochodzenia Cantaria 
domyśla się dopiero, gdy dostrzega 
na ziemi kawałki zasłony i kuchen-
ne nożyczki. Jego siostra, starsza 
o kilka lat Serii, pochyla się nad 
nim, przeczesując mu włosy.
– Jak się bawicie? – pyta kobieta, 
zamykając za sobą drzwi.
Dzieci natychmiast się podrywają. 

Dopiero teraz Cantaria zauważa, 
że dziewczynka ma czerwone 
całe dłonie, a chłopiec – część wło-
sów.
– Ciociu! – krzyczy Serii, nieporad-
nie starając się ukryć rączki za ple-

cami, zapewne brudząc przy oka-
zji ubranie. – To nasz pokój! Pukaj, 
jak wchodzisz!
– Dobrze, dobrze. Następnym ra-
zem zapukam.
Dziewczynka patrzy na nią ocza-

mi wielkimi z zaskoczenia. Przypo-
mina nieco postać z jednej z ksią-
żeczek, które leżą rzucone gdzieś 
obok łóżka.
– To nie jesteś zła?
Cantaria delikatnie, niemal nie-
zauważalnie wzrusza ramionami. 
Wierzy, że dzieci pozostaną dzieć-
mi, w jakkolwiek rygorystycznym 
domu będą dorastały. Zresztą, 
to nie jej zasłony.
– Pomyślałam, że może chcecie, 
żeby opowiedzieć wam bajkę.
Dzieci kiwają głowami i już 
po chwili siedzą grzecznie na dy-
wanie. Zabawa w superbohatera 
może poczekać. Nowa bajka jest 
ważniejsza. Mają w końcu całą 
noc. Młodszy pełną uwagę po-
święca ssaniu palców, podczas 
gdy siostra obejmuje go opiekuń-
czo. Cantaria przez chwilę patrzy 
na nich z rozbawieniem, przy 
okazji zastanawiając się, którą hi-
storię powinna dla nich wybrać. 
W końcu uznaje, że tego wieczoru 
tylko jedna zasługuje na to, by ją 
opowiedzieć
 

***
Dawno, dawno temu w niezdo-
bytych górach mieszkała młoda 
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Najlepsza rosyjska sauna w Ameryce od 
12 lat świadcząca najwyższej jakości usługi. 
Szczególnie polecamy:
■ prywatne pokoje dla 8 do 10 osób 
■ basen i jaccuzi
■ restauracja i bar z napojami ze świeżych 

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

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

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

BRC Day Spa & Sauna Resort

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

dziewczyna. Nadano jej imię Ley-
ta, od nazwy wiejącego ze wscho-
du, wczesnowiosennego wiatru 
przynoszącego ciepło i nadzie-
ję na resztę roku. Mimo mrozu, 
trudów i osamotnienia w małej 
wiosce żyło jej się dobrze. Znała 
wszystkich, którzy zamieszkiwa-
li tę okolicę, i ze wszystkimi żyła 
w zgodzie. Mieszkańcy wielokrot-
nie wspierali się nawzajem, gdy 
życie wśród górskich wichrów da-
wało się we znaki i nikt nigdy nie 
odmawiał innym pomocy, inaczej 
bowiem nie przetrwaliby mocy 
zimy. I tak nie bez trosk, lecz mimo 
to szczęśliwie, mijały Leyti dni, 
miesiące i całe lata.
Nadszedł jednak czas, gdy jej ży-
cie wywróciło się do góry noga-
mi. Pewnego dnia bowiem matka 
dziewczyny poważnie zachoro-
wała. Zaczęło się niewinnie, lecz 
już po kilku dniach kobieta leżała 
w łóżku niezdolna do wstania ani 
nawet samodzielnego jedzenia. 
Leyta starała się pozostać silna, 
opiekowała się nią najlepiej, jak 
umiała i sama prowadziła gospo-
darstwo, nie potrafiła jednak od-
pędzić od siebie demonów lęku. 
Noce spędzała na płakaniu, nim 
nie usnęła za zmęczenia. Poza mat-
ką bowiem nie miała nikogo praw-
dziwie bliskiego.
Zdarzyło się, że pewnego dnia, 
gdy stan chorej pogorszył się 
bardziej niż dotąd, tak że nie po-
trafiła wydobyć z siebie nawet 
słowa, dziewczyna zatrzymała 
się na chwilę u starszej kobiety 
mieszkającej w pobliżu. Od wie-
lu miesięcy przynosiła jej mleko 
i ser, w zamian dostając chleb, 
a latem świeże – warzywa. Tego 
dnia staruszka, widząc jej minę 
i nienaturalną bladość, zaprosiła 
ją do środka i wysłuchała wszyst-
kich problemów i trosk. Starała się 
pocieszyć dziewczynę, nie potrafi-
ła jednak znaleźć słów, które zała-
godziłyby jej ból. Postanowiła więc 
spróbować, chociaż starą baśnią 
– a znała ich wiele i często miesz-
kańcy przychodzili do niej szukać 
dawnej mądrości – na moment od-
gonić strach od złamanego serca.
– Powiadają – mówiła – że gdzieś 
wśród lodowych szczytów, gdzie 
nie sięgają ani moc słońca, ani 
lato, a skały przypominają kły 
starożytnych bestii, rosną kwiaty 
kwitnące tylko wśród najsroższej 
zimy. Wywar z jednego z nich 
zdolny jest odegnać każdą choro-
bę i zawrócić z drogi nawet samą 
śmierć. Strzeże ich jednak potężna 
i straszna istota, Strażniczka, która 
samym spojrzeniem jest w stanie 
zmienić człowieka w sopel lodu 
lub odebrać mu zmysły. Jako karę 
za swe niecne czyny musi całą 
wieczność trwać wśród zawiei, 
nie dbając o nikogo ani o nic poza 
tymi kwiatami.
– Za co została tak ukarana? – spy-
tała Leyta, a jej oczy błyszczały nie-
zdrowo z podekscytowania.
Staruszka nie zwróciła na to jed-
nak większej uwagi, przekonana, 
że to jej historia tak wciągnęła 
i ożywiła dziewczynę. Kontynu-
owała więc swoją opowieść:
– Nie wiadomo. Jedni mówią, 
że poszła po kwiat, by zyskać 
nieśmiertelność i zapewnić so-
bie wieczną młodość. Drudzy – 
że to ona stworzyła te rośliny i te-
raz strzeże ich zazdrośnie przed 
wzrokiem innych. Są też tacy, 
którzy uważają, że wbrew bo-

skim nakazom odnalazła kwiaty 
i chciała powiedzieć o nich świa-
tu, by każdy mógł korzystać z ich 
dobrodziejstw. Prawdy jednak nie 
poznamy nigdy, a tylko nieliczni 
śmiałkowie, którzy odnaleźli tę do-
linę, powrócili do domu bezpiecz-
nie. Żaden jednak nigdy nie zdobył 
nawet jednego kwiatu.
– To miejsce znajduje się wśród 
najwyższych szczytów, tak?
Staruszka zamilkła natychmiast 
i przyjrzała się uważnie swojej 
słuchaczce. Dopiero teraz zauwa-
żyła wypieki na twarzy, zaciśnięte 
szczęki i tę śmiałość bijącą od wy-
prostowanej sylwetki, znaczące, 
że determinacja zastąpiła rozpacz. 
Zrozumiała, co uczyniła, i podej-
rzewała, że zapewne nie ma już 
sposobu, by zmienić decyzje Ley-
ty. Jednak nie mogła pozwolić, 
by dziewczyna ruszyła samotnie 
walczyć z siłą bezwzględnej zimy. 
Mimo tego, że spędziła w górach 
całe życie, wędrówka mogła oka-
zać się zgubna.
– Taka wyprawa jest niebezpiecz-
na, a góry nie wybaczają nawet 
najmniejszego błędu – upomniała 
młodszą kobietę. – Nikt z naszej 
wioski, kto wybrał się między naj-
wyższe szczyty, nigdy nie powró-
cił.
– To jednak nie znaczy, że to nie-
możliwe!
– Kwiaty to tylko opowieść, stara 
legenda – spróbowała staruszka, 
choć sama nie wierzyła w swe sło-
wa; dobrze wiedziała, że legendy 
mogą zmieniać prawdę, lecz za-
wsze na niej wyrastają. – Po co ry-
zykować życie dla bajań?
Leyta pokiwała głową, udając, 
że rozumie, jednak żadne słowa 
nie potrafiły zmienić jej duszy. 
Postanowiła za wszelką cenę ura-
tować matkę. Kilka dni po usłysze-
niu historii o kwiatach pożegnała 
rodzicielkę – opatuloną licznymi 
kocami i ledwie przytomną – i ru-
szyła szlakiem między szczyty. Nie 
wzięła ze sobą wiele, jedynie naj-
potrzebniejsze rzeczy oraz chustę, 
którą matka wyhaftowała dla niej, 
gdy Leyta była małym dzieckiem. 
Sąsiadom powiedziała, że idzie 
do pobliskiej wioski, i poprosiła 
o zajęcie się przez ten czas mat-
ką. Patrzyli na nią z politowaniem, 
kręcili głowami lub próbowali po-
wstrzymać, jednak te próby tylko 
zwiększały determinację dziew-
czyny.
Tego roku nawet w jej nisko poło-
żonej wiosce panowała wyjątkowo 
sroga zima. Śnieg niemal co dzień 
zasypywał ścieżki, a nocami wiatr 
przenosił z miejsca na miejsce 
szybko rosnące zaspy. Im wyżej 
dziewczyna się wspinała, tym 
warunki były gorsze. Zdarzało się, 
że wichura niemal ją przewraca-
ła, a śnieg sięgał do pasa. W koń-
cu zgubiła drogę lub może trafiła 
do miejsca, gdzie nie dotarli przed 
nią żadni ludzie. Mimo tego nie tra-
ciła wiary, a determinacja popy-
chała ją wciąż wyżej i wyżej. I tak 
trzeciego dnia dotarła na szczyt 
góry. Powitała ją rozległa prze-
strzeń, z której być może byłoby 
widać cały świat, gdyby nie ukry-
wał go tnący śnieg i szare, grube 
jak koc chmury. Przez tę pogodę 
dziewczyna w pierwszej chwili 
nie dostrzegła sterczących wokół 
skał. Dopiero gdy niemal odbiła się 
od jednej, zauważyła, że ta kształ-
tem przypomina trójkątny, sterczą-
cy ku górze ząb. To odkrycie po-
krzepiło ją, wlewając nowe ciepło 
do serca. Jeszcze bardziej pewna 

swego, ruszyła dalej, choć wiatr 
z każdą chwilą wzmagał się, jak 
gdyby chciał dać jej ostatnią dobrą 
radę, by zawróciła i skierowała się 
do domu.
Parła jednak naprzód. Skały wyra-
stały coraz gęściej, aż stworzyły la-
birynt. Przemierzając go, nie była 
pewna, czy nie kręci się w kółko. 
Mróz stawał się bardziej i bar-
dziej dotkliwy, choć zdawało się 
to już niemożliwe. Pomimo wielu 
warstw ciepłej odzieży z ust ula-
tywała jej para, a całe ciało trzęsło 
się tak, że z trudem stawiała kolej-
ne kroki. Zdało jej się, że z oddali 
dosłyszała wycie, szybko jednak 
uznała, że to niemożliwe. Musiał 
to być jedynie wiatr, jak ona zagu-
biony między skałami, od dawna 
bowiem nie widziała śladu żadne-
go zwierzęcia. Gdy już zaczynała 
tracić siły, a jej umysł pierwszy raz 
nawiedziła myśl o zwróceniu, do-
strzegła błysk wśród śniegu. Popę-
dziła w tamtym kierunku tak szyb-
ko, jak pozwalało na to zmęczenie 
i padła na kolana obok zaspy.
Przed nią rozkwitał niezwykły 
kwiat. Niewielki i niemal tak bia-
ły jak otaczający go śnieg. Byłby 
pewnie niezauważalny, gdyby nie 
świecił delikatnie tajemniczym 
wewnętrznym blaskiem. Wśród 
szarości i burzy wydawał się 
promieniem słońca, który spadł 
na ziemię i przyniósł ze sobą nieco 
ciepła i radości. Leyta ujęła płatki 
w dłonie. Czuła, jak w oczach zbie-
rają jej się łzy, nie miały jednak 
szansy wypłynąć, natychmiast bo-
wiem zamarzały na rzęsach. Z po-
mocą noża ostrożnie rozkopała 
zamarzniętą ziemię wokół rośliny. 
Następnie schowała kwiat do szka-

tułki, podniosła się i odwróciła 
w poszukiwaniu drogi powrotnej. 
Już miała ruszać, gdy nagle za-
wieja przed nią zaczęła wzmagać 
się, gęstnieć, a wreszcie formować 
w ludzki kształt. Przestraszona 
dziewczyna ukryła się za jedną 
ze skał, w niczym jej to jednak nie 
pomogło. Ze śniegu wyłoniła się 
kobieca postać i patrzyła wprost 
na nią wzrokiem, który zdawał się 
przebijać głazy.
Ubrana była w luźną, białą szatę 
o szerokich rękawach, którymi 
wiatr targał bez litości. Mimo tak 
lekkiego stroju nie wydawała się 
zmarznięta. Wysoka, nienatural-
nie chuda, o idealnie białej cerze 
i czarnych, rozpuszczonych wło-
sach wzbudzała w dziewczynie 
niewysłowiony strach. Przypomi-
nała jej nieco trupa, zakonserwo-
wanego przez mróz wiecznej zimy. 
Spoglądała wprost na Leytę całko-
wicie czarnymi oczyma tak inten-
sywnie, jakby nie patrzyła na nią, 
lecz wprost w jej duszę.
– Odebrałaś mi jeden z moich kwia-
tów – powiedziała głosem, przy 
którym ukłucia lodu wydawały się 
ciepłe i przyjazne. – Teraz ja odbio-
rę ci to, co kochasz najbardziej.
Leyta przeraziła się i jeszcze bar-
dziej skuliła za osłoną. Zamknę-
ła oczy, modląc się, by wszystko 
to okazało się złym snem. W prze-
strachu wyobraziła sobie posza-
rzałą twarz matki, a ten przykry 
obraz wywołał nagłą falę spokoju, 
spływającą ciepłem po jej ciele. 
W tej chwili bowiem zdała sobie 
sprawę z czegoś bardzo ważne-
go. Otworzyła oczy, wstała wy-
prostowana i pierwszy raz spoj-
rzała wprost w twarz Strażniczki. 

W ręku ściskała chustkę od matki 
– jak talizman, który miałby obro-
nić ją przed złem.
– W takim razie nie możesz mnie 
ukarać – rzekła pewnie. – Kocham 
bowiem jedynie moją matkę, ona 
jednak umiera i już niedługo i tak 
mnie opuści. Nie ma nic innego, 
co mogłabyś mi odebrać.
Zdało jej się, że twarz Strażnicz-
ki złagodniała, a oczy wypełniło 
dziwne ciepło, tak niepasujące 
do reszty postaci. Być może jednak 
było to tylko złudzenie, w następ-
nej bowiem chwili istota była tak 
samo wyniosła i odległa jak na po-
czątku. Milczała długo, a w tym 
czasie wiatr zelżał, chmury zaś 
rozjaśniły się lekko. Przez chwilę 
Leycie zdawało się, że jest ocenia-
na, jakby Strażniczka sobie tylko 
znanymi sposobami sprawdzała 
prawdziwość jej słów.
– Mam całą wieczność – powie-
działa w końcu. – Mogę zaczekać, 
lecz wtedy kara będzie surowsza.
I tak samo nagle, jak się zjawiła, 
rozwiała się w śnieżny pył. Nie 
wierząc w swoje szczęście, dziew-
czyna powróciła do wioski. Tym 
razem bez trudu odnalazła dro-
gę, jak gdyby same góry chciały, 
by jak najszybciej opuściła prze-
klęty szczyt i trafiła do domu. Tam 
czekała na nią matka, a gdy została 
napojona wywarem z magicznego 
kwiatu, szybko odzyskała zdrowie 
i siły. Życie Leyty wróciło do nor-
malności, a ona sama niemal za-
pomniała o kwiecie i groźnej za-
powiedzi Strażniczki. Nikomu też 
nigdy nie opowiedziała swojej hi-
storii, starając się przekonać samą 
siebie, że matka wyzdrowiała tyl-
ko dzięki dobrej opiece.

ciąg dalszy  ze strony 33
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Tak minął jej rok przepełniony ra-
dością i nadzieją. W końcu nade-
szła jednak kolejna zima, a ta oka-
zała się jeszcze sroższa i cięższa 
od poprzedniej. Pomimo wytrwa-
łości wszystkich mieszkańców 
wioski z czasem głód stawał się 
coraz bardziej dotkliwy, a zapa-
sy kurczyły się z dnia na dzień. 
Wreszcie postanowiono, że część 
mieszkańców wyruszy na drugą 
stronę gór, do wiosek, z którymi 
często handlowali, by za wełnę 
i zioła zdobyć więcej pożywienia. 
Ścieżki były jednak zasypane, 
a doliny nieprzebyte, dlatego wy-
brano najsilniejszych i najbardziej 
doświadczonych w górskich po-
dróżach. Leyta sama zgłosiła się 
do tej grupy, przekonana, że je-
śli pokonała drogę na przeklęty 
szczyt, żadna nie będzie jej strasz-
na.
Wyruszyli o świcie, żegnani rzew-
nie przez rodziny i przyjaciół. Każ-
dy życzył im szczęścia i szybkiego 
powrotu, wierząc, że te dobre sło-
wa i modlitwy choć trochę pomo-
gą podróżnikom. Leyta ze łzami 
w oczach żegnała matkę, a na dro-
gę, tak jak i ostatnio, wzięła haftowa-
ną chustę i schowała ją do kieszeni 
blisko serca. Jednak mimo wszyst-
kich życzeń i modlitw pierwszego 
dnia podróżników dopadła strasz-
liwa burza. Niebo pociemniało bez 
żadnego ostrzeżenia, błyskawice 
nie rozświetlały drogi, a wiatr 
niósł śnieg tak gęsty, że nie widać 
było przez niego wyciągniętej ręki. 
Dziewczyna starała się iść zaraz 
obok swojej grupy, szybko jednak 
zorientowała się, że została sama. 
Krzyczała, lecz grzmoty zagłusza-
ły jej głos. Szukała śladów, lecz 
te natychmiast przysypywał śnieg. 
Chciała zawrócić, lecz nie widzia-
ła żadnej drogi. W końcu ruszyła 
przed siebie, nie przejmując się, 
dokąd trafi. Choć bowiem rozsąd-
niej byłoby zostać, czuła, że zamar-
znie samotnie na szlaku. Wierzyła, 
że jeśli będzie szła, znajdzie jakie-
kolwiek schronienie lub choćby 
ślad po towarzyszach.
Podczas tej wędrówki nie potrafiła 
ocenić czasu. Każdy krok przy-
chodził jej z ogromnym trudem. 
Zmęczenie zamykało oczy nawet 
mimo zimna i ruchu. Nie widziała 
nawet ziemi, po której stąpała, nie 
potrafiła więc powiedzieć, gdzie 
się znajduje. Nagle burza zaczęła 
ustępować. Nie zniknęła komplet-
nie, lecz chmury z czarnych stały 
się szare, a wiatr osłabł na tyle, 
że Leyta przestała obawiać się, 
by jej ze sobą nie porwał. W końcu 
dziewczyna zatrzymała się i rozej-
rzała wokół. Oniemiała. Choć była 
przekonana, że wciąż szła w dół, 
wokół dostrzegła znajomy szczyt 
i kamienie wystające ku niebu ni-
czym potworne kły. Między nimi 
stała już Strażniczka, wyraźnie 
czekająca pojawienia się Leyty. 
Ta zatrzęsła się przerażona, gdy 
wróciły do niej wszystkie wspo-
mnienia i groźna zapowiedź kary.
– Minął rok. Teraz pożrę wszystkie 
twoje wspomnienia i doświadcze-
nia, by chociaż nimi uprzyjemnić 
sobie życie wśród mrozu i śniegu. 
Ty zaś już na zawsze pozostaniesz 
pustą skorupą, niezdolną, by co-
kolwiek poczuć, i włóczącą się bez 
snu i marzeń aż do śmierci.
– Poczekaj! – pisnęła dziewczyna, 
której ściśnięte gardło dopiero 
teraz zgodziło się przepuścić ja-
kikolwiek dźwięk. Strażniczka ją 
przerażała, lecz bardziej jeszcze 
przerażała ją wizja utraty uczuć. 

– Nie nasycisz się moimi wspo-
mnieniami na długo. Jestem młoda 
i niewiele przeżyłam. Nigdy nie wi-
działam świata poza tymi górami, 
nikogo poza matką nie kochałam 
i nie znam niczego poza ciężką 
pracą. Na niewiele przydadzą 
ci się moje doświadczenia. Proszę, 
pozwól mi żyć dłużej, bym mogła 
wrócić do ciebie z większą licz-
bą wspomnień, które dostarczą 
ci więcej przyjemności.
Istota również i tym razem milcza-
ła długo, jak gdyby rozważając sło-
wa dziewczyny. Wreszcie skinęła 
głową, a jej czarne oczy zdawały 
się świecić dziwnym blaskiem.
– Mam całą wieczność. Mogę cze-
kać i sto lat, lecz wtedy kara będzie 
surowsza.

***
Ktoś puka do drzwi. Cantaria prze-
rywa historię i nasłuchuje, żaden 
z domowników nie spieszy się jed-
nak, by otworzyć. Być może sami 
zmęczeni dyskusjami o polityce 
i rodzinnych kłótniach posnęli 
w fotelach przed kominkiem.
– Ciooociuuu – krzyczy tymcza-
sem niecierpliwie Serii. – Co było 
dalej?
Jej brat wydaje się mniej zmar-
twiony przerwaniem opowieści; 
niemal zasypia w ramionach sio-
stry i dopiero nagła cisza, a po niej 
niecierpliwy okrzyk wyrywają 
go z powrotem ku rzeczywistości. 
Wygląda, jakby miał się zaraz roz-
płakać, lecz siostra szybko zaczy-
na przytulać go mocniej i kołysać.
– Zaraz wam opowiem – obiecuje 
Cantaria, z trudem wstając z mięk-
kiego dywanu. Zasiedziała się. – 
Sprawdzę tylko, kto przyszedł.
Korytarz wydaje jej się mniej groź-
ny i nieprzyjazny niż wcześniej, 
jak gdyby moc wróżek-lampek to-
warzyszyła jej, by ochronić przed 
ciemnością i strachem. Uśmiecha 
się na tę myśl. Tymczasem puka-
nie powtarza się, silniejsze, bar-
dziej niecierpliwe, wręcz natar-
czywe. Wreszcie kobieta dociera 
do drzwi wejściowych i otwiera 
je. Po drugiej stronie, wśród mro-
ku zimowej nocy, stoi ona sama. 
Z tymi identycznymi jasnymi wło-
sami upiętymi w kok, takimi samy-
mi rysami twarzy i w koszuli nie 
do odróżnienia. Jedynie jej oczy 
są ciemniejsze i zdaje się, że w ich 
głębi czai się coś niezwykłego i na-

raz przerażającego. Mimo lekkie-
go stroju nie widać, by dokuczał 
jej mróz.
– Więc to już czas? – wzdycha Can-
taria.
Nie uzyskuje odpowiedzi. Druga 
ona, nie czekając na zaproszenie, 
wchodzi do przedsionka i rozglą-
da się z zaciekawieniem. Potem za-
gląda przez korytarz w głąb domu.
– Pozwól mi tylko pożegnać się 
i dokończyć bajkę.
Tamta kiwa głową, po czym siada 
na stołku w pobliżu drzwi. Nie wy-
gląda na zniecierpliwioną – raczej 
jak ktoś gotowy czekać nawet i ko-
lejne sto lat.
Cantaria tymczasem wraca na ko-
rytarz. Dostrzega na jego końcu 
plamę światła znaczącą salon. Tam 
siedzi cała jej rodzina, lecz czy chce 
do niej wrócić? Co by im powie-
działa? Wątpi, by ktokolwiek zrozu-
miał. W głowie już słyszy wszystkie 
„Chyba, dziecko, oszalałaś” i „Czas 
iść spać, dość masz już na dzisiaj”. 
Kręci głową. Wśród tych obcych 
ludzi nie ma czego szukać. Zamiast 
tego wraca do pokoju dzieci. Revi 
śpi już, rozłożony plackiem na dy-
wanie, ale Serii wciąż jej wyczekuje.
– Ciociu, kto to?
– Nikt, nikt. – Kobieta siada wygod-
nie na dywanie, przesuwa po nim 
ręką. Miękkość materiału sprawia 
jej zadziwiającą przyjemność. – 
Zbłąkany wędrowiec. To jak, koń-
czymy bajkę?

***

– Mam całą wieczność. Mogę cze-
kać i sto lat, lecz wtedy kara będzie 
surowsza – powiedziała Strażnicz-
ka, a Leycie krew zamarzła w ży-
łach. Zrozumiała wtedy, że nie 
ma już odwrotu. – Zachowasz ży-
cie i młodość, a równo za sto lat 
przyjdę do ciebie, by zabrać twoje 
życie i wszystko, co do tego czasu 
zyskasz. Ty zaś zajmiesz moje miej-
sce i już na wieczność będziesz 
strzegła tych przeklętych kwiatów, 
a za towarzystwo będziesz mieć 
jedynie zimno, śnieg i wiatr prze-
szywający całe ciało.
Leyta padła na kolana, błaga-
jąc o inny los, lecz Strażniczka 
była niewzruszona. Za nic miała 
wszystkie łzy, zapewniania, a na-
wet obietnice, że Leyta zdobędzie 
dla niej dowolne bogactwa świa-
ta. Wreszcie dziewczyna zrozu-
miała, że nie ma wyjścia. Musiała 
zaakceptować karę istoty i mimo 
tego żyć jak dawniej, chociaż już 
zawsze miała trząść się ze strachu 
na myśl o przeklętym szczycie i ro-
snących tam kwiatach.
Koniec.

***
– Jak to koniec? – pyta Serii 
szeptem, by nie obudzić brata. – 
A co było z Leytą? Została nową 
Strażniczką?
Cantaria uśmiecha się delikatnie, 
choć pytanie sprawia, że jej serce 
ściska się ze strachu i niewysło-
wionego smutku.

– Leyta po dziś dzień stara się nie 
dać straszliwej wizji i żyć swoim 
życiem, jak tylko potrafi najlepiej. 
No, czas spać.
– Ale ciociu, są święta! – próbuje 
jeszcze kłócić się Serii, choć prze-
szkadza jej w tym ziewnięcie. – 
Mama zawsze pozwala nam kłaść 
się później.
Dyskusja trwa jeszcze chwilę, 
w końcu jednak dziewczynka się 
poddaje. Cantaria przenosi Re-
viego do łóżka, podczas gdy jego 
siostra okrywa się grubą, pucho-
wą kołdrą. Następnie kobieta gasi 
światło i wychodzi. Wie, że dzieci 
tylko stwarzają pozory i zapewne 
wcale nie pójdą spać. Zaraz znów 
znajdą jakąś firankę do pocięcia 
lub dywan do pobrudzenia far-
bą. To jednak nigdy nie będzie jej 
problem. Wraca do przedsionka, 
w którym ta druga czeka nieru-
choma i posągowa. Na widok 
wchodzącej uśmiecha się, nie jed-
nak z zadowoleniem lub wyższo-
ścią, a raczej jakby żegnała przy-
jaciela.
– Zrób z tego życia najlepszy uży-
tek, jaki potrafisz, dobrze?
Cantaria z trudem wypowiada 
te słowa. Gardło ma ściśnięte, jak 
gdyby już zadomowiła się w nim 
śnieżna gula, a ciało zdaje się 
nie słuchać jej rozkazów. Patrzy 
wprost w te ciemne oczy, w któ-
rych nie znajduje ani radości, ani 
nadziei.
– Tego możesz być pewna.
To jedyne pocieszenie, jakie po-
zostaje kobiecie. Jeszcze raz pa-
trzy na nową siebie. Kiwają sobie 
głowami, żegnając się jak równa 
z równą, po czym Cantaria wy-
chodzi. Gdy drzwi zamykają się 
za nią, odwraca się, lecz nie wi-
dzi już domu. Zniknęły wszyst-
kie światła, ludzkie głosy i ciepło 
kominka. Nie ma drogi do miasta 
ani żadnej żywej istoty. Wokół 
są tylko ciemność i śnieg. Kobieta 
bierze głęboki oddech, a mroź-
ne powietrze pali płuca i gardło. 
Spogląda na swoje dłonie, któ-
re nagle stały się nienaturalnie 
blade i na wpół przezroczyste. 
Po chwili nie pamięta już, jak wy-
glądały wcześniej; jej wygląd, po-
dobnie jak całe życie, zaczyna się 
zacierać, aż pozostaje tylko ulotne 
uczucie snu, który bezpowrot-
nie przeminął. I zew dochodzący 
gdzieś z bezlitosnych szczytów 
gór. Bez zwłoki rusza przed siebie, 
ku wiecznej zimie.

Opowiadanie pochodzi z książki

 pt. „Z choinki urwane, antologia”, 

Wydawnictwo Osobliwe, 2021.
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SŁAWY DAWNYCH LAT

LEON FUKS
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

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

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

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

KSIĘGOWYMÓWI POPOLSKU

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

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

 szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty.

 4820  5 Ave. Brooklyn, NY 11220        718.439.7070

Sinatra pozostał jednym 
z największych idoli przez 
ponad 60 lat, utrzymując 
wysoki poziom nie tylko 

swoich występów, ale przede 
wszystkim produkcji muzycz-
nych. Z łatwością znajdował fa-
nów wśród przedstawicieli kolej-
nych „młodych pokoleń”.
Karierę Sinatra rozpoczął 
na przełomie lat 30. i 40. ub. 
wieku, w „epoce swingu”. W la-
tach 50. reinterpretował utwory 
Jeroma Kerna, Irvinga Berlina, 
Cole’a Portera i George’a Ger-
shwina, odkrywając mistrzów 
„amerykańskiego śpiewnika” 
dla nowego pokolenia Ameryka-
nów. Jeszcze w latach 90., w epo-
ce Nirvany i Metalliki, koncerty 
Sinatry wciąż przyciągały wie-
lotysięczne tłumy, a jego płyty 
sprzedawały się w milionowych 
nakładach.
Choć jednym z jego najwięk-
szych przebojów jest „New York, 
New York”, oda do „miasta, które 
nigdy nie śpi”, Sinatra wycho-
wał się w miasteczku Hoboken 
w stanie New Jersey. Przyszedł 
na świat w kuchni swoich ro-
dziców, włoskich imigrantów, 12 
grudnia 1915 r. Postanowił zo-
stać śpiewakiem, gdy usłyszał 
w radiu Binga Crosby’ego, a jego 
talent wokalny odkrył dla świata 
trębacz jazzowy Harry James. 
Na początku lat 40. Sinatra opu-
ścił zespół Jamesa, by przyłączyć 
się do popularniejszej grupy 
Tommy’ego Dorseya.
W 1942 r. młody wokalista zde-
cydował się sprawdzić, czy może 
zacząć karierę pod własnym na-
zwiskiem. Nagrał cztery piosen-

ki Cole’a Portera, w tym „Night 
and Day”, która miała stać się 
jego pierwszym przebojem. Na-
tychmiast oznajmił Dorseyowi, 
że odchodzi z zespołu. Stał się 
pierwszym amerykańskim ido-
lem nastolatek, które gromadziły 
się pod sceną i wpadały w histe-
ryczny płacz na widok Sinatry.
Zaczął też karierę aktorską, któ-
rej najważniejszymi momentami 
były rola w filmie „Stąd do wiecz-
ności”, za którą otrzymał Oscara, 
a także rola w „Złotorękim”. Sina-
tra nie miał opinii zdolnego akto-
ra; braki warsztatowe nadrabiał 
charyzmą i kreowaniem męskich, 
niewzruszonych postaci, roman-
tycznie zdystansowanych wobec 
otaczającej rzeczywistości.

W 1955 r. ukazał się jeden z naj-
ważniejszych albumów woka-
listy „In the Wee Small Hours”, 
zbiór nostalgicznych ballad 
miłosnych zaśpiewanych z per-
spektywy porzuconego kochan-
ka. Płyta była reakcją na roz-
stanie piosenkarza z aktorką 

Avą Gardner. Kilka lat później, 
w 1966 roku, Sinatra poślubił 
inną aktorkę, znacznie od niego 
młodszą Mię Farrow.
W nowej dekadzie Sinatra mu-
siał mierzyć się z „inwazją bar-
barzyńców”, The Beatles i The 
Rolling Stones, którzy wygry-
wali walkę o „rząd dusz” wśród 
amerykańskich nastolatków. 
Ale nawet wśród nowych idoli 
byli tacy, którzy – jak Jim Morri-
son, wokalista The Doors – uzna-
wali Sinatrę na wzór wokalisty. 
Dziennikarz jazzowy Terry Te-
achout wspomina, że podziwiali 
go także Miles Davis i Duke El-
lington.
Razem z Deanem Martinem, 
Jerrym Lewisem i Sammym 

Davisem Jr. założył „supergru-
pę” nazywaną „Rat Pack”, która 
angażowała się też w sprawy 
polityczno-społeczne, związane 
z problemem rasizmu w USA. 
Grupa odmawiała pojawiania 
się w kasynach czy salach kon-
certowych, do których organiza-
torzy nie chcieli wpuścić czar-
noskórego Davisa Jr.
Biografia Sinatry pełna jest nie-
dopowiedzeń i tajemnic. FBI 
prowadziło przeciw niemu 
śledztwo, podejrzewając o ko-
munistyczne sympatie, mówio-
no, że piosenkarz jest na usłu-
gach włoskiej mafii. Nigdy nie 
usłyszał jednak zarzutów.
W latach 90., mimo kłopotów 
z zapamiętywaniem słów pio-
senek, 80-letni wokalista nagrał 
płytę duetów. Na największym 
przeboju z krążka – „I’ve Got 
You Under My Skin” – zaśpiewał 
z liderem U2, Bono. Był to jego 
ostatni przebój. W 1995 r. ogłosił, 
że kończy z występami.
Zmarł trzy lata później, w wie-
ku 82 lat. Jego ostatnie słowa 
to: „Przegrywam”. W jednej 
ze swoich najsłynniejszych pio-
senek, „My Way”, wyśpiewywał 
jednak dumnie: „Gdy przycho-
dziło zwątpienie/ Przeżuwałem 
je i wypluwałem/ Zmierzyłem 
się ze wszystkim z podniesioną 
głową/ Zrobiłem to, jak chcia-
łem”. 

JW (PAP)

„NIEBIESKOOKI”, JAK NAZWANY BYŁ SINATRA, TO IKONA AMERYKAŃSKIEJ KULTURY 
POPULARNEJ – JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH WOKALISTÓW I UZNANY AKTOR. JEGO 
JEDYNYMI RYWALAMI W WYŚCIGU O MIŁOŚĆ AMERYKAŃSKIEJ WIDOWNI BYLI BING 

CROSBY, ELVIS PRESLEY I THE BEATLES.

Wielki SINATRA
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Sinatra był pierwszym amerykańskim idolem nastolatek, które 
gromadziły się pod sceną i wpadały w histeryczny płacz na jego widok

30 grudnia 1942 roku, czyli 80 lat temu, Frank Sinatra po raz pierwszy wystąpił jako 
samodzielny piosenkarz, po odejściu z zespołu Tommy’ego Dorseya. Swoją solową 
karierę rozpoczął koncertem w Paramount Theatre w Nowym Jorku.

Franka Sinatrę określano przydomkiem 
„The Voice”. Jego muzyka jest uznawana 
za ponadczasową, zaś on sam za najwybitniejszego 
amerykańskiego piosenkarza XX wieku.
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POLONIA

Organizatorką wy-
darzenia i konty-
nuatorką tradycji 
zainicjowanej 7 

lat temu jest pani Danuta 
Lisowska, nauczycielka 
ze Szkoły im. Karola Wojtyły 
w Linden, od lat związana 
i działająca na rzecz Polonii 
w USA. Uczniowie szkoły 
zaprezentowali niezwy-
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Uczniowie Polskiej Szkoły im. Karola Wojtyły w Linden
Organizatorka kiermaszu Danuta Lisowska ze swoją 
wnuczką Vivien

W DNIACH 16-18 GRUDNIA AUDYTORIUM POLSKIEJ SZKOŁY IM. KAROLA WOJTYŁY W LINDEN ZAMIENIŁO SIĘ W BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ. 
W PIĘKNIE UDEKOROWANEJ SALI MOŻNA BYŁO NABYĆ ORYGINALNE PREZENTY ŚWIĄTECZNE, A TAKŻE OBEJRZEĆ WIDOWISKO ARTYSTYCZNE 

PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, KOLĘDOWANIE ORAZ ŻYWA SZOPKA W POLSKIEJ SZKOLE W LINDEN

Magiczny weekend w Linden
Joanna Macioszek 

kle dynamiczny program 
artystyczny. Kolędy i pa-
storałki w ich wykonaniu 
zachwyciły publiczność. 
W wypełnionej po brzegi, 
świątecznie udekorowanej 
sali można było usłyszeć 
klasyczne polskie kolędy, 
jak również amerykańskie 
pastorałki zaśpiewane w ję-
zyku polskim.

Trwający przez trzy dni 
kiermasz cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. 
Była to wyjątkowa okazja 
do zakupów świątecznych, 
w tym kartek przygotowa-
nych przez uczniów szkoły, 
a także oryginalnych ka-
lendarzy z wizerunkiem 
poszczególnych klas. Nie 
zabrakło również biżuterii 

z bursztynów, olejków ete-
rycznych, stroików świą-
tecznych i pierniczków.

Gościem honorowym kier-
maszu był oczywiście 
święty Mikołaj, który swo-
ją obecnością nie tylko 
uatrakcyjnił wydarzenie, 
ale przede wszystkim wy-
wołał uśmiech na buziach 

najmłodszych uczestników 
spotkania. W czasie kier-
maszu nie zabrakło róż-
nych atrakcji, a jedną z nich 
był konkurs na najdłuższy, 
ręcznie wykonany łańcuch 
choinkowy. Odbyła się tak-
że loteria fantowa z atrak-
cyjnymi nagrodami. 

W niedzielę, w ostatnim 
dniu kiermaszu uczestni-

cy mogli podziwiać „żywą 
szopkę bożonarodzeniową”, 
przygotowaną przez Parafię 
Kościoła św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w Linden.

Szkoła im. Karola Wojtyły 
w Linden pod dyrekcją p. 
Agnieszki Czajkowskiej ist-
nieje od roku 2015 i z roku 
na rok stale się rozwija i po-
większa.◘
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Elżbieta Popławska

na kolejnego prezesa Aleksandra 
Rębisz, który przez te wszystkie lata 
był czynnie pomagającym człon-
kiem. Państwo Rębiszowie wspie-
rani byli przez córkę Polę z rodziną 
i syna Severyna z rodziną. PACA 
może pochwalić się wieloma takimi 
rodzinami, które chętnie angażują 

się w społeczną pracę, wspierają 
organizację i tym samym Polonię. 
Wśród nich są Marzena i Wojciech 
Świętek, Aneta i Piotr Bednarski 
z Oliwią i Damianem, Ewa i Tomasz 
Sztaba z córką, Marzanna i Jarosław 
Bożek czy Józef Strzałka.

DO SIEGO ROKU!

Na spotkaniu pojawiły się 
trzypokoleniowe rodzi-
ny, dziadkowie, rodzice 

i najmłodsi uczestnicy, być może 
przyszli członkowie PACA. Przyby-
li również dostojni goście, a wśród 
nich Jadwiga Kopala – Marszałek 
Parady Pułaskiego 2020-21, od 30 
lat współpracująca z Polonią i Komi-
tetem Parady Pułaskiego wraz z mę-
żem Stanisławem oraz Anna i Piotr 
Walentowicz - wieloletni członkowie 
tej organizacji. 
Tradycyjnie Wigilię rozpoczęto mo-
dlitwą, którą poprowadził zaproszo-
ny przez organizatorów uroczysto-
ści ks. Joseph J. Deponai. Następnie 
prezes PACA Aleksander Rębisz 
przywitał z radością grupę człon-
ków, która reprezentowała PACA 
na 85 Paradzie Pułaskiego na czele 
z Wojciechem Świętkiem - Mar-
szałkiem Rockland County, Jr Mar-
szałkiem - Sebastianem Śliweckim. 
Na spotkanie przybyły także Miss 
Polonia Oliwia Bednarski oraz Maja 
Cios, Laura Such i Kristina Brooks. 
Po wspólnej modlitwie prezes 
Rębisz zaprosił wszystkich zgro-
madzonych do przełamania się 
opłatkiem. Jak podkreślił w swojej 
mowie, tradycja dzielenia się opłat-
kiem jest najmilszym polskim zwy-
czajem kultywowanym przy wspól-
nym stole. 

dy uczestnik otrzymał mały śpiew-
nik z kolędami. 
W tak magicznej, świątecznej at-
mosferze podano tradycyjne, staro-
polskie, domowej roboty potrawy 
wigilijne, a wśród nich: pierogi, ka-
pustę z grzybami, wszystkie odmia-
ny ryb, ziemniaki, pieczywo, owoce 
i słodkości. Był też czas na rozmowy 
i wspomnienia. 

Rębiszowie są tego najlepszym przy-
kładem. Kiedy skończyła się kaden-
cja Zofii Rębisz członkowie wybrali 

Wigilia w Rockland County 
SPOTKANIE WIGILIJNE POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO KULTURALNEGO STOWARZYSZENIA (PACA) W ROCKLAND COUNTY ODBYŁO SIĘ W NIEDZIELĘ, 

11 GRUDNIA W KAWIARNI PRZY KOŚCIELE ŚW. ANTONIEGO Z NANUET W NOWYM JORKU. 

Od  lewej: Maggie Page, Anna Walentowicz, Zosia Rębisz, Marzena 
Świętek, Jadwiga Kopala              

W oczekiwaniu na Mikołaja

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ZAPREZENTOWANO PODCZAS 
WIGILII W ROCKLAND COUNTY
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Od lewej: prezes Aleksander Rębisz, Jr. Marszałek Sebastian Śliwecki, 
Miss Polonia: Maja Cios, Oliwia Bednarski i  Kristina Brooks oraz 
Marszałek Rockland County Wojciech Świętek

„Łamiąc się opłatkiem pamiętajmy, 
że człowiekowi do szczęścia potrzebny                                                                                                         
jest drugi człowiek” - prezes Aleksander Rębisz        

A następnie złożył życzenia: „W imie-
niu Zarządu PACA życzę Polonii We-
sołych Świąt, a nadchodzący Nowy 
Rok niech będzie kolejnym rokiem 
życia z pasją, czasem pomyślności, 
serdeczności i międzyludzkiej życz-
liwości”. 
Wieczór tego dnia uświetnił występ 
umuzykalnionej rodziny Lisiecki 
z Pensylwanii, w składzie Sławomir 
- akordeon, Andrzej - bęben, Józio - 
kontrabas, Cecylia - skrzypce i Mar-
celina - skrzypce. Muzycy nie tylko 
stworzyli wyjątkową, świąteczną 
oprawę muzyczną, ale także zachę-
cili do wspólnego kolędowania. Każ-

Najradośniejszą jednak niespo-
dzianką dla dzieci było przybycie 
Mikołaja z workiem prezentów. 
Uśmiech i radość maluchów były 
największym podziękowaniem 
dla Mikołaja, rodziców, a także orga-
nizatorów tego wyjątkowego wigilij-
nego spotkania.
Polsko-Amerykańskie Kulturalne 
Stowarzyszenie (PACA) w Rockland 
County od lat cieszy się ogromnym 
uznaniem w polonijnym środowi-
sku Nowego Jorku. Jest przykładem 
rodzinnej działalności i współpracy 
w lokalnym środowisku i w organi-
zacji, a państwo Zofia i Aleksander 
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CO, GDZIE, KIEDY

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

CZWARTEK, 22 GRUDNIA
GREENPOINT, NY - Klub Seniora "Krakus" zapra-
sza do Centrum Polsko-Słowiańskiego na doroczne 
Jasełka. Świąteczne przedstawienie zostanie zapre-
zentowane przez chór "Krakus" prowadzony przez 
Kasię Drucker. Wykonawcom będzie akompaniowa-
ła pianistka Ola Watras. Gościem specjalnym będzie 
legenda polskiej piosenki - Stan Borys. Wstęp wolny. 
Początek o 11 AM.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 176 Java Street, Bro-
oklyn, NY 11222

SOBOTA, 31 GRUDNIA
BERLIN, CT - Baltic Restaurant zaprasza na zabawę 
sylwestrową. Początek o godz. 6 PM. Do tańca gra 
polski DJ. Bilety w cenie $125 do nabycia pod tel.: 
(860) 828 9967. Organizatorzy zapewniają: przeką-
ski, obiad, kolację, ciasto i kawę, a także otwarty bar. 
Można przynieść ze sobą własny alkohol.
237 New Britain Road, Berlin, CT  06037

BOROUGH PARK, NY - Parafia Świętej Franciszki 
De Chantal zaprasza na Bal Sylwestrowy. Początek 
o godz. 8 PM. Bilety w cenie $140 do nabycia w biu-
rze parafialnym oraz po każdej mszy św. Do tańca 
zagra zespół Effect. W cenie biletu organizatorzy 
zapewniają: szampan o północy, dwa gorące dania 
i zimne przekąski, ciepłe i zimne napoje, ciasto, owo-
ce oraz atrakcyjną loterię fantową. Info: (718) 436 
6407.
Audytorium parafii Świętej Franciszki de Chantal, 
1273 58th Street, Brooklyn, NY 11219

FLORAL PARK, NY - Parafia Świętej Jadwigi zapra-
sza na zabawę sylwestrową. Do tańca zagra zespół 
Windstar. Bilety w cenie $150 do nabycia pod num. 
tel.: (516) 424 0782 (Bożena) oraz (516) 354 0042 
(Magda). W cenie biletu organizatorzy zapewnia-
ją gorącą kolację i zimne przekąski, a także gorące 
i zimne napoje.
309 Jericho Turnpike, Floral Park, NY 11001

GREENPOINT, NY - Centrum Polsko-Słowiańskie 
zaprasza na szampańską zabawę sylwestrową. 
Do tańca będzie grał DJ Tomasz Chmielewski. Bile-
ty w cenie $185 do nabycia pod num. tel. (646) 597 
2743 oraz (347) 277 6459. Organizatorzy zapewnia-
ją: pyszne przystawki i obiad serwowany do stołów 
(3 dania z dodatkami), gorący barszcz z krokietem 
po północy, napoje i butelka wódki, wina i szampan 
na każdym stole. Poza tym do dyspozycji gości bę-
dzie dobrze zaopatrzony bezpłatny bar.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 Kent Street, Bro-
oklyn, NY 11222

LONG ISLAND, NY - Polski Dom Narodowy w Glen 
Cove zaprasza na Bal Sylwestrowy. Do tańca zagra 
zespół Milano. Bilety w cenie $135 od osoby, studen-
ci $100 są do nabycia pod num. tel. (516) 435 6683 
(Stanisław). W cenie biletu organizatorzy zapewnia-
ją: butelkę alkoholu na stole, szampana, godzinę kok-
tajlową, gorący obiad, kawę, herbatę, ciasto, zimny 
bufet oraz sylwestrowe akcesoria.   
Polski Dom Narodowy, 10 Hendrick Avenue, Glen 
Cove, NY 11542

OZONE PARK, NY - W sali parafialnej kościoła św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika odbędzie się za-
bawa sylwestrowa. Do tańca zagra DJ Jacek. Bilety 
w cenie $125 od osoby do nabycia w Ranczo Deli 
oraz pod num. tel.: (347) 963 0549 (Ewa). 
Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 88-10 
102nd Avenue, Ozone Park, NY 11416 

PORT JEFFERSON, NY - Polski Klub w Port Jefferson 
zaprasza na zabawę sylwestrową. Do tańca zagra 
DJ Tadeusz. Bilety w cenie $125 od osoby zawiera-
ją gorący bufet, zimne przekąski, napoje, szampana 
o północy oraz bezpłatny bar. Rezerwacja miejsca 
pod num. tel.: (631) 365 1212.
Polski Klub w Port Jefferson, 35 Jayne Blvd., Port Jef-
ferson Station, NY 11776

RIDGEWOOD, NY - Komitet Parafialny działający przy 
parafii św. Macieja zaprasza na Bal Sylwestrowy. Im-
preza odbędzie się w szkolnym audytorium. Orga-
nizatorzy zapewniają: gorące potrawy, wyśmienite 
przystawki, obfity bufet i tzw. open bar, a także pysz-
ne 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 num. tel.: (917) 
803 0953 (Kasia), (646) 262 6413 (Frania). Wśród 
uczestników zostanie rozlosowany telewizor.
Audytorium Akademii św. Macieja, 58-25 Catalpa 
Avenue, Ridgewood, NY 11385

WILLIAMSBURG, NY - Parafia Matki Bożej Pociesze-
nia zaprasza do swojego Igloo na przywitanie No-
wego Roku. Gości przywita Królowa Śniegu w towa-
rzystwie Mikołaja i elfów. Organizatorzy zapewniają 
wspaniałą zabawę, wyśmienitą kuchnię oraz wiele 
atrakcji. Szampańska zabawa przy znakomitej mu-
zyce. Bilety w cenie $150 są dostępne pod tel.: (347) 
243 4273 (Małgosia) i (718) 388 1942 (Ewa).
Audytorium parafii Matki Bożej Pocieszenia, 184 Me-
tropolitan Ave., Brooklyn, NY 11249

CZWARTEK, 5 STYCZNIA
MANHATTAN, NY - Chór Angelus zaprasza do Kon-
sulatu Generalnego RP na koncert kolęd. Początek 
o godz. 7 PM. Wstęp wolny, wymagana wcześniejsza 
rezerwacja miejsc. Info: (917) 224 8831 (Bogdan) 
oraz (347) 419 2084.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madi-
son Ave., New York, NY 10016

NIEDZIELA, 8 STYCZNIA
GREENPOINT, NY - Chór Angelus zaprasza do Pol-
skiego Domu Narodowego "Warsaw" na koncert ko-
lęd. Początek o godz. 7 PM. Wstęp wolny. Info: (917) 
224 8831 (Bogdan) oraz (347) 419 2084.
Polski Dom Narodowy "Warsaw", 261 Driggs Avenue 
Brooklyn, NY 11222

NIEDZIELA, 15 STYCZNIA
BOROUGH PARK, NY - Chór Angelus zaprasza do ko-
ścioła Świętej Franciszki de Chantal na koncert ko-
lęd. Początek o godz. 10:30 AM. Wstęp wolny. Info: 
(917) 224 8831 (Bogdan) oraz (347) 419 2084.
Kościół Świętej Franciszki de Chantal, 1273 58th 
Street, Brooklyn, NY 11219
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mi finansowymi. Aby im pomóc, 
musimy poświęcić wiele uwagi 
i czasu. Każdy dzień jest inny i każ-
dy klient jest inny. Przychodzą nie 
tylko z problemami finansowymi. 
Niektórzy uważają, że my wszyst-
ko wiemy i możemy, więc trafiają 
się niekiedy zadziwiające pytania. 
Ale każdy klient jest mile widziany.

Czy miała Pani rozmowę z klien-
tem, która szczególnie utkwiła 
Pani w pamięci z jakiegoś kon-
kretnego powodu?
– Kiedyś przyszedł do mnie pan 
i zapytał, o której godzinie jest 
w niedzielę msza w kościele świę-
tej Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Linden. Kościół ten stoi nieda-
leko od naszej siedziby. Byłam 
zaskoczona, bo spodziewałam się 
innego pytania, ale byłam w stanie 
udzielić tej informacji. Powiedzia-
łam mu, że może udać się na mszę 
o godzinie 10:30 rano. 

Unia jest oczywiście instytucją 
finansową, która musi zarabiać, 
aby funkcjonować. Ale to dzię-
ki Unii istnieją i dobrze działają 
liczne polonijne organizacje. 
Z jakimi organizacjami współ-
pracuje wasz oddział?
– Współpracujemy z polskimi szko-
łami, które z reguły działają przy 
kościołach. Najbliżej współpracu-
jemy – ze względu na geografię 
– z Polską Szkołą imienia Karola 
Wojtyły, która działa przy koście-
le św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Linden. Wielu uczniów otwie-
ra u nas konta. Otrzymują potem 
specjalne certyfikaty z okazji roz-
poczęcia nauki w pierwszej klasie 
czy zakończenia nauki w klasie 
ósmej. Maturzyści, którzy kończą 
szkołę średnią, również otrzymu-
ją od nas certyfikaty o określonej 
wartości. Potem uczeń wpłaca ten 
certyfikat na swoje konto w naszej 

Unii. Przy okazji wspomagamy 
parafie w organizacji polskich 
festiwali i pikników, na przykład 
Polsko-Amerykańskiego Festiwalu 
w sanktuarium w Amerykańskiej 
Częstochowie w stanie Pensylwa-
nia. Wspomagamy również or-
ganizatorów Polskiego Festiwalu 
w Linden. Festiwal ten cieszy się 
dużą popularnością i my, jako od-
dział Unii w tym mieście, zawsze 
jesteśmy obecni na głównej alei 
Wood Avenue. 

Polish & Slavic Federal Credit 
Union skupia aktualnie 112,145 
członków. Ile osób korzysta 
z usług oddziału w Linden?
– Obsługujemy ponad 6 tysięcy 
osób. Wielu klientów wciąż otrzy-
muje wynagrodzenie za pracę 
w formie czeków, które wpłacają 
na swoje konto. Coraz więcej osób 
otrzymuje już wynagrodzenie bez-
pośrednio na konto, zachęcamy 
więc naszych klientów do korzy-
stania z usługi tzw. Direct Deposit. 
Informacje o tej usłudze można 
uzyskać w naszym oddziale. Za-
praszamy! Nasi klienci używają 
kart debetowych, ale także kredy-
towych. Sporo jest jeszcze takich 
klientów, którzy bardzo lubią przy-
chodzić do oddziału i korzystać 
z naszej bezpośredniej obsługi. 
Osoba, która przychodzi, aby za-
łatwić płatności, z reguły ma kilka 
pytań i szuka rozwiązania kon-
kretnego problemu. Ten bezpo-
średni kontakt bardzo to ułatwia. 

Mamy za sobą okres pandemii. 
Czy w tym okresie wasz od-
dział funkcjonował normalnie, 
czy były jakieś zawirowania?
– Wszystkie banki wokół były za-
mknięte, ale nasz oddział nie był 
zamknięty nawet na chwilę. Pra-
cowaliśmy jednak krócej i załoga 
była podzielona na dwie grupy. 
Chodziło o to, że gdyby ktoś za-
chorował to był potencjalny za-
stępca. To był bardzo trudny czas 
chociażby dlatego, że na początku 
nie było żadnych konkretnych in-
formacji, nie wiedzieliśmy co się 
dzieje, co to za choroba. Nasi klien-
ci dostosowali się do wymogów, 
zachowywali dystans między 
sobą, zakładali maseczki i ręka-
wiczki. Zdarzyły się przypadki, 
że nasi pracownicy zachorowa-
li, ale mimo to byliśmy w stanie 
utrzymać otwarty oddział i konty-
nuować obsługę klientów. 

Na pewno w obsłudze klientów 
bardzo wam pomogła banko-
wość internetowa i mobilna, któ-
ra jest dostępna przez całą dobę.
– Liczba klientów korzystających 
z tej bankowości gwałtownie 
wzrosła właśnie w okresie pande-
mii, gdyż wielu z nich bało się wy-
chodzić z domów, nie chcieli mieć 
styczności z ludźmi. Bankowość 
internetowa jest w miarę prosta 
i bardzo pomocna, ale trzeba jej 
się nauczyć. Pomagamy w tym 
wszystkim osobom, które mają 

W najnowszym biuletynie Polish 
& Slavic Federal Credit Union 
„Nasza Unia” wyczytałem, 
że złożono Pani oraz Pani Alinie 
Krukowskiej, pracującej w Dzia-
le Kredytów Biznesowych, spe-
cjalne gratulacje, gdyż świętują 
Panie 35-lecie pracy w Unii. My 
też jako redakcja, gratulujemy. 
Taka rocznica skłania do głę-
bokich refleksji, jak wyjątkowa 
jest Unia i jak wyjątkowi ludzie 
w niej pracują. 
– Z Unią Kredytową jestem związa-
na od 15 października 1987 roku. 
Mieszkałam wówczas na Greenpo-
incie. Funkcjonował tam jedyny 
oddział Unii przy Greenpoint 
Avenue. W pewnym momencie 
stwierdziłam, że dobrze by było 
w takim miejscu pracować. Złoży-
łam aplikację i... zostałam zatrud-
niona przez pana Marcina Sara, 
ówczesnego głównego menadże-
ra, jako kasjerka. I tak się zaczęła 
moja przygoda z Unią. W związ-
ku z przeprowadzką do New 
Jersey, w kwietniu 1988 roku zo-
stałam przeniesiona do oddziału 
w Union. To był pierwszy oddział 
Unii w stanie New Jersey – powstał 
we wrześniu 1987 roku. W 1995 
roku zostałam menadżerem tego 
oddziału. Zawdzięczam dużo Unii 
Kredytowej. Dała mi szansę rozwo-
ju i podnoszenia kwalifikacji. Prze-
szłam różne szkolenia, które w tej 
pracy są niezbędne. Skończyłam 
szkołę bankowości – The Center 
For Financial Training Atlantic Sta-
tes. Kierownictwo obdarzyło mnie 
ogromnym zaufaniem. 

Jak to się stało, że trafiła Pani 
do oddziału Unii w Linden? Jak 
długo kieruje Pani tym oddzia-
łem?
– W lutym 2003 roku otrzymałam 
propozycję objęcia kierownictwa 
nowo powstającego oddziału Unii 
w Linden. Zgodziłam się i jestem 
tutaj do dziś. 

Być menadżerem takiej firmy 

to duże wyzwanie. Obowiąz-
ków jest zapewne wiele, jak 
chociażby kierowanie zespołem 
pracowników i dbanie o to, aby 
oddział sprawnie funkcjonował. 
– To istotnie jest duże wyzwanie. 
Menadżer to jest osoba, która nie 
tylko zarządza oddziałem i nad-
zoruje pracowników. Misją me-
nadżera jest przede wszystkim 
zapewnienie członkom rozwiązań 
i usług finansowych, aby pomóc 
im osiągnąć ich cele. Oczywiście 
menadżer musi być też liderem 
pracowników i dbać o ich rozwój 
zawodowy. Muszę się również 
upewnić, że nasz oddział pracuje 
zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami prawnymi bankowości. 

Jak wygląda dzień pracy me-
nadżera w oddziale w Linden?
– Nasz oddział ma świetną lokali-
zację, mieści się bowiem w dużym 

centrum handlowym przy drodze 
1-9, gdzie jest ShopRite, Home De-
pot, Marshalls i duży Liquor Store. 
Klienci zaglądają do nas, a potem 
odwiedzają sklepy i robią zakupy. 
W poniedziałki jesteśmy otwar-
ci od godziny 9 do 19; od wtorku 
do piątku – od godziny 11 do 19, 
a w soboty od 9 do 14. My jako pra-
cownicy, jesteśmy tutaj około pół 
godziny wcześniej, aby odpowied-
nio przygotować się przed napły-
wem klientów. Najpierw organi-
zuję krótkie spotkanie, podczas 
którego pracownicy zdają relację, 
co działo się poprzedniego dnia 
i jakie mamy wytyczne na dziś. 
Potem otwieramy oddział i zapra-
szamy klientów, którzy z reguły już 
czekają przy drzwiach, aby wejść 
do środka. Staramy się spełnić 
oczekiwania klientów, bo to jest 
przecież nasze zadanie. A klienci 
przychodzą z różnymi problema-

Moja długa przygoda z Unią
„Z UNIĄ JESTEM ZWIĄZANA OD 15 PAŹDZIERNIKA 1987 ROKU. TO JEST DŁUGA I PIĘKNA PRZYGODA” – MÓWI BARBARA ZAWŁOCKA, 

KIEROWNIK ODDZIAŁU POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ (PSFCU) W LINDEN, NJ.

Barbara Zawłocka, menadżer oddziału Unii w Linden, NJ
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ZAWDZIĘCZAM DUŻO UNII KREDYTOWEJ. DAŁA MI SZANSĘ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Siedziba Unii w Linden, NJ
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WYWIAD
taką potrzebę. Wystarczy przyjść 
do naszego oddziału. 

Praca z ludźmi to nie tylko same 
sukcesy, są też i problemy. Z jaki-
mi problemami ma Pani do czy-
nienia na co dzień?
– Jest ich wiele, oczywiście głównie 
dotyczą finansów. Problemy te sta-
ramy się rozwiązywać jak naj-
szybciej. Zależy nam na tym, aby 
klient był z tego zadowolony. Musi 
to być oczywiście zgodne z obo-
wiązującym prawem. Na przykład 
klient, który ubiega się o pożycz-
kę, musi kwalifikować się finan-
sowo, czyli musi być wypłacalny. 
Dla mnie praca z klientami jest 
naprawdę przyjemnością. Cieszę 
się, że mogę im pomóc, że klient 
wychodzi zadowolony. W więk-
szości przypadków są to napraw-
dę bardzo mili ludzie, potrafią 
podziękować za obsługę. No i to, 
że mówimy po polsku, jest dla nich 
bardzo ważne. Także dla tych 
klientów, którzy mówią bardzo 
dobrze po angielsku, a to dlatego, 
że o finansach lubią rozmawiać 
po polsku. 

Rozumiem, że przede wszystkim 
Polacy korzystają z waszych 
usług. Ale macie również klien-
tów innych narodowości. Proszę 
powiedzieć, z których krajów 
jest ich najwięcej. 
– Mamy klientów różnych naro-
dowości. W ostatnich miesiącach 
zaczęło nam przybywać dużo 
klientów, którzy przylecieli do USA 
z Ukrainy. W Linden mieszka dużo 
Słowaków i oni też chętnie ko-
rzystają z naszych usług. Muszę 
podkreślić, że dla ludzi, którzy 
przybywają z Europy do Stanów 
Zjednoczonych i zaczynają tutaj 
swoją finansową przygodę, Nasza 
Unia jest bardzo pomocna. Dotyczy 
to wydania pierwszej karty kredy-
towej czy też udzielenia kredytu 
na samochód lub dom. Po prostu 
staramy się ułatwić tym osobom 
start w nowym dla nich kraju. Bar-
dzo dużo osób z tego korzysta. Ja 
moją pierwszą kartę kredytową 
otworzyłam w Unii Kredytowej 
na Greenpoincie. Obsługujemy 
też klientów, którzy korzystali 
z naszych usług, ale w pewnym 
momencie opuścili Stany Zjedno-
czone. Większość z nich zamiesz-
kała w Polsce, ale też i w innych 
krajach. Mają z nami kontakt tele-
foniczny, mailowy bądź za pośred-
nictwem poczty i w dalszym ciągu 
korzystają z naszych usług. Mamy 

też klientów w USA w stanach, 
w których nie ma oddziałów na-
szej Unii, ale korzystają z naszych 
usług: na Florydzie, w Karolinie 
Północnej, Arizonie i Kalifornii.  

To oczywiste, że zajmujecie się 
na bieżąco liczeniem pieniędzy, 
ale też w waszym oddziale mia-
ło miejsce wiele interesujących 
wydarzeń i spotkań z ciekawymi 
osobami. Proszę przypomnieć 
przynajmniej o tych ostatnich.
– Nasi klienci spotkali się ze zna-
nym aktorem Cezarym Pazurą. 
Robili sobie z nim wspólne zdję-
cia. To było wspaniałe spotkanie, 
wszyscy byli bardzo zadowoleni. 
Gościliśmy znanych sportowców: 
znakomitego skoczka narciarskie-
go Kamila Stocha i trzykrotną zło-
tą medalistkę olimpijską w rzucie 
młotem Anitę Włodarczyk. Kiedy 
tylko pani Anita przebywa w Sta-
nach Zjednoczonych, chętnie od-
wiedza nasz oddział.  Ostatnim 
ważnym wydarzeniem w naszym 
oddziale była wystawa zorganizo-
wana przez Fundację Kazimierza 
Górskiego w Warszawie, poświę-

cona „trenerowi tysiąclecia” Kazi-
mierzowi Górskiemu. Pamiętam 
trenera Górskiego jeszcze z Polski, 
pamiętam, co zrobił dla polskiej 
reprezentacji piłki nożnej, więc 
ta wystawa dla mnie też była 
szczególna. Wiem, że powstała 
z okazji 100. rocznicy urodzin Ka-
zimierza Górskiego. Była prezento-
wana w wielu naszych oddziałach. 
Inicjatorem pokazania jej Polonii 
był Jerzy Karwowski, były prezes 
Związku Polonijnych Klubów Pił-
karskich i założyciel klubu piłkar-
skiego Olympia Stamford. 

Jest Pani jedną z osób najdłużej 
pracujących w Unii, z ogrom-
nym doświadczeniem. Zapew-
ne nie raz myśli Pani o tym, 
a co to będzie za 5 czy 10 lat. Jak 
Pani widzi przyszłość Unii?
– Kiedy zaczynałam pracę w Unii 
były tylko dwa oddziały. Aktualnie 
powstaje 7. oddział w stanie Illino-
is – w Algonquin, w pobliżu Chi-
cago. Będzie to 22. oddział Naszej 
Unii w Stanach Zjednoczonych. 
Unia jest bardzo prężną instytucją 
finansową i odgrywa ważną rolę 

w życiu Polonii. Jest to największa 
polska instytucja finansowa poza 
granicami Polski, która powsta-
ła w 1976 roku. Przyczyniło się 
do tego wielu ludzi, poczynając 
od założyciela ojca Longina Toł-
czyka. Unia rozwija się przede 
wszystkim dzięki klientom, którzy 
mają do nas zaufanie i powierzają 
nam swoje życiowe oszczędności. 
Są tacy klienci, którzy mają swoje 
konta od początku istnienia PSFCU. 
I mamy takich w naszym oddziale. 
Pragnę podkreślić, że członkami 
Unii są przede wszystkim Polacy, 
którzy przyjechali do USA kilka 
czy kilkadziesiąt lat temu z Polski. 
Są to również osoby urodzone tu-
taj w polskich rodzinach, ale są też 
tacy członkowie, którzy nie mają 
nic wspólnego z Polską. Znam ta-
kich klientów, którzy przychodzili 
do nas jako dzieci z rodzicami, 
a teraz przychodzą założyć konto 
swoim dzieciom. To już jest trzecie 
lub czwarte pokolenie, które po-
siada konto w Naszej Unii. Cieszy 
mnie to, że mamy tak oddanych 
klientów. 

Jonasz Kofta napisał kiedyś 
w swoim wierszu, że „aby coś 
się zdarzyło – trzeba marzyć”. 
Czy zechce Pani zdradzić, 
o czym zdarza się Pani ma-
rzyć?
– Moim marzeniem jest, aby Unia 
Kredytowa rozwijała się wciąż 
tak, jak rozwija się do tej pory, aby 
wciąż dobrze służyła Polonii i aby 

każdy Polak, który mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych, posiadał 
konto w Naszej Unii. Przy okazji 
pragnę podziękować moim współ-
pracownikom za to, że rzetelnie 
wykonują swoją pracę i świetnie 
mi się z nimi współpracuje. Jest 
to 8-osobowa załoga, bardzo od-
dana Unii i klientom. Potrafią dać 
z siebie dużo, zrobić krok do przo-
du, wykonać coś nietypowego, 
aby pomóc klientowi. Wszyscy 
są otwarci na współpracę z polo-
nijnymi organizacjami i chętnie 
podejmują się społecznej, charyta-
tywnej działalności.
Zarówno moim współpracowni-
kom, jak i wszystkim klientom Unii 
życzę radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz tylko dobrych dni 
w Nowym 2023 Roku, no i aby byli 
jeszcze bliżej nas.

Dziękuję Pani za rozmowę. Ja też, 
w imieniu zespołu redakcyjnego 
„Nowego Dziennika” życzę Pani 
i pracownikom wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia i o wiele lep-
szego Nowego Roku od tego, który 
powoli odchodzi. 

Rozmawiał: Janusz M. Szlechta

PSFCU Oddział w Linden
619 West Edgar Road

Linden, NJ 07036
Tel. 908-862-6448

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?

Pracownicy oddziału PSFCU w Linden, od lewej: Lucyna Surowiecka, Arkadiusz Stokłosa, Barbara Zawłocka, Marzena Czerwińska, Bernadetta 
Opar, Bożena Kowalczyk, Agata Świder-Nędza, Aneta Florczyk

Klienci przychodzący do oddziału Unii w Linden od razu czyją, że święta tuż, tuż
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OGŁOSZENIA DROBNE

Classified Ad Receipt

(For Info Only - NOT A BILL)

Customer:

HACKENSACK NJ 07601-5401

  USA

2 BERGEN STAddress: InvoicePymt Method

0005508410Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 347.20Net Amount

12/21/22, 12/28/22, 01/04/23, 01/11/23Run Dates:

Run Times:  4 No. of Affidavits:  1

Text of Ad: 

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

Classified Ad Receipt

(For Info Only - NOT A BILL)

Customer:

HACKENSACK NJ 07601-5401

  USA

2 BERGEN STAddress: InvoicePymt Method

0005506625Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 242.80Net Amount

12/21/22, 12/28/22, 01/04/23, 01/11/23Run Dates:

Run Times:  4 No. of Affidavits:  1

Text of Ad: 

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

Classified Ad Receipt

(For Info Only - NOT A BILL)

Customer:

HACKENSACK NJ 07601-5401

  USA

2 BERGEN STAddress: InvoicePymt Method

0005493178Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 224.80Net Amount

12/14/22, 12/21/22, 12/28/22, 01/04/23Run Dates:

Run Times:  4 No. of Affidavits:  1

Text of Ad: 

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

Classified Ad Receipt

(For Info Only - NOT A BILL)

Customer:

HACKENSACK NJ 07601-5401

  USA

2 BERGEN STAddress: InvoicePymt Method

0005493178Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 224.80Net Amount

12/14/22, 12/21/22, 12/28/22, 01/04/23Run Dates:

Run Times:  4 No. of Affidavits:  1

Text of Ad: 

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

Classified Ad Receipt

(For Info Only - NOT A BILL)

Customer:

HACKENSACK NJ 07601-5401

  USA

2 BERGEN STAddress: InvoicePymt Method

0005506625Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 242.80Net Amount

12/21/22, 12/28/22, 01/04/23, 01/11/23Run Dates:

Run Times:  4 No. of Affidavits:  1

Text of Ad: 

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

3600 Highway 66, Neptune, NJ 07753

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)

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.

NOWY DZIENNIK 
zatrudni dziennikarza 

do pracy 
w społeczności polonijnej 

na terenie 
Nowego Jorku i New Jersey.

Resume: jw@dziennik.com

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.

Part time English and Math 
Teacher Wanted

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

Call 718-576-3541.

Duża 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 two-
rzeniu  dokumentacji projektowej, 
raportowanie zarządowi statusu pro-
jektów 
Nasze wymagania:  
doświadczenie nie wymagane 
ale mile widziane, umiejętność pla-
nowania pracy i zarządzania cza-
sem, język angielski.

tel: 973-575-5200 

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 ruski sklep. Budynek 
znajduje sie w parku. 

Marianna 803-883-2018.
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SPORT

TENIS
▸ Liderka rankingu WTA Iga Świą-
tek oraz Hiszpan Rafael Nadal zo-
stali uznani mistrzami świata 2022 
roku przez Międzynarodową Fede-
rację Tenisową (ITF). Nagrody od-
biorą na tradycyjnej Gali ITF, która 
odbędzie się w londyńskim Victoria 
and Albert Museum 8 lipca 2023 
roku. Świątek jest pierwszą Polką 
wyróżnioną przez ITF. Polska teni-
sistka otrzymała także wyróżnienie 
za najlepsze zagranie w kobiecym 
tourze w 2022 roku. Nagrodzona 
przez WTA akcja miała miejsce pod-
czas meczu III rundy turnieju WTA 
1000 na kortach twardych w Mia-
mi. Świątek zmierzyła się wówczas 
z Amerykanką Madison Brengle 
(6:0, 6:3).
▸ Iga Świątek wygrała z Francuzką 
Caroliną Garcią 6:3, 6:4 w swoim 
pierwszym meczu w pokazowym 
turnieju tenisowym World Tennis 
League w Dubaju, w którym uczest-
nicy zostali podzieleni na cztery 
drużyny. Polka reprezentuje zespół 
The Kites - razem z Kanadyjczy-
kiem Felixem Augerem-Aliassime, 
Duńczykiem Holgerem Rune, Sanią 
Mirzą z Indii i Eugenie Bouchard 
z Kanady. Garcia broni natomiast 
barw ekipy The Eagles, w której wy-
stępują także Nick Kyrgios, Rohan 
Bopanna, Bianca Andreescu i An-
dreas Seppi. W Dubaju startują też 
The Hawks (Jastrzębie): Alexander 
Zverev, Dominic Thiem, Jelena Ry-
bakina i Annett Kontaveit oraz The 
Falcons (Sokoły): Novak Djoković, 
Grigor Dimitrow, Aryna Sabalenka 
i Paula Badosa. Spotkania składają 
się z dwóch pojedynków singlo-
wych oraz rywalizacji w grze mie-
szanej. Do zaplanowanego na sobo-
tę finału awansują dwie najlepsze 
ekipy. 

SIATKÓWKA
▸ Zespół reprezentantki Polski Joan-
ny Wołosz Imoco Volley Coneglia-
no wygrał klubowe mistrzostwa 
świata siatkarek w Antalyi. W finale 
włoska drużyna pokonała turecki 
VakifBank Stambuł 3:1 (25:18, 23:25, 
25:21, 25:21). W "drużynie marzeń" 
turnieju znalazła się Wołosz - została 
wybrana najlepszą rozgrywającą.
▸ Siatkarze Jastrzębskiego Węgla, 
Aluronu CMC Warty Zawiercie 
i Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle 
udanie rozpoczęli rundę rewanżo-
wą Ligi Mistrzów, wygrywając swo-
je spotkania po 3:0. Pierwsze dwie 
ekipy niezmiennie są liderami swo-
ich grup. Jastrzębianie (4-0) zwycię-
żyli w grupie A francuski Montpel-
lier HSC VB 3:0 (25:23, 27:25, 25:20) 
i pozostają niepokonani w tej edycji 
Ligi Mistrzów. Zawiercianie (3-1), 
również w trzech setach (26:24, 
25:15, 25:17), odprawili w grupie B 
bułgarski Hebar Pazardżik. Równie 
łatwo (25:16, 25:17, 25:21) poradzili 
sobie we własnej hali z belgijskim 
Decospanem VT Menen siatkarze 
z Kędzierzyna-Koźla. Do tej pory 
obrońcy trofeum odnieśli trzy zwy-
cięstwa, a raz przegrali i zajmują 
drugie miejsce w grupie D. 
▸ Siatkarze PGE Skry pokonali 
w Bełchatowie francuskie Narbon-
ne Volley 3:2 (25:19, 22:25, 22:25, 
25:20, 15:11) w rewanżowym meczu 
1/8 finału Pucharu CEV i awanso-
wali do ćwierćfinału. W pierwszym 
spotkaniu polski zespół zwyciężył 
w Narbonie 3:0. Kolejnym rywalem 
bełchatowian będzie turecki Galata-
saray Stambuł.
▸ Siatkarki Grot Budowlanych po-
konały w Łodzi CSO Voluntari 3:0 
(25:21, 25:16, 25:11) w pierwszym 
meczu 1/16 finału Pucharu CEV. 
Zwycięzczynie dwumeczu w kolej-
nej rundzie zagrają z hiszpańskim 
CV Gran Canaria.
▸ Siatkarki Legionovii odpadły 
w 1/16 finału Pucharu Challenge. 
przegrywając dwukrotnie z wło-
skim Chieri ’76 Volleyball 0:3 (14:25, 
18:25, 16:25) i 0:3 (12:25, 18:25, 15:25). 

KOSZYKÓWKA
▸ Koszykarki BC Polkowice sprawiły 
kolejną sensację w tym sezonie Eu-
roligi pokonując we francuskim Bo-
urges miejscowy Basket 63:62 w me-
czu 6. kolejki grupy A. Mistrzynie 
Polski są samodzielnymi liderkami 
tabeli z bilansem pięciu wygranych 
i jednej porażki. 
▸ Koszykarki InvestInTheWest 
Enea Gorzów Wlkp. rozgromiły 
po raz drugi, tym razem we własnej 
hali, Slavię Bańska Bystrzyca 103:59 
w meczu 6. kolejki Pucharu Euro-
py i jako jedyna polska drużyna 
awansowały do II etapu, czyli fazy 
pucharowej z pierwszego miejsca 
w grupie (bilans 5-1). W playoffs za-
grają również wicemistrzynie kra-
ju - zawodniczki AZS UMCS Lublin 
(bilans 6-2 i drugie miejsce w gr. A) 
oraz brązowe medalistki VBW Arka 
Gdynia (bilans 6-2 i drugie miejsce 
w gr. D), które swoje mecze ostatniej 
kolejki rozegrały w środę (lublinianki 
wygrały u siebie z izraelskim Ramat 
Hasharon 62:53, a gdynianki z ru-
muńskim FCC UVV Arad 87:53).
▸ Anwil Włocławek pokonał u sie-
bie cypryjski Keravnos BC 92:63 
w meczu 1. kolejki grupy L drugiego 
etapu Pucharu Europy FIBA koszy-
karzy. Rywalami Anwilu w grupie 
będą ponadto rumuński CSM CSU 
Oradea oraz niemiecki Brose Bam-
berg.

PIŁKA RĘCZNA
▸ Piłkarze ręczni Łomży Industrii 
Kielce wygrali we własnej hali ze sło-
weńskim Celje Pivovarna Lasko 36:28 
(18:15) w meczu 10. kolejki grupy B 
Ligi Mistrzów. To dziewiąte zwy-
cięstwo polskiego zespołu w tych 
rozgrywkach. Nie powiodło się ko-
lejny raz piłkarzom ręcznym Orlenu 
Wisły, którzy w grupie A przegrali 
przed własną publicznością z mi-
strzem Chorwacji RK Zagrzeb 26:30 
(13:14). To siódma porażka w tych 
rozgrywkach płocczan, którzy pozo-
stali na siódmym miejscu w tabeli.
▸ Obrotowy reprezentacji Polski 
w piłce ręcznej Kamil Syprzak do-
znał poważnej kontuzji i jego występ 
w styczniowych mistrzostwach 
świata w Polsce i w Szwecji jest wy-
kluczony. Zawodnik Paris Saint-Ger-
main urazu nabawił się podczas śro-
dowego meczu Ligi Mistrzów z SC 
Magdeburg. 

HOKEJ NA LODZIE
▸ Hokejowa reprezentacja Polski 
do lat 20 pokonała Koreę Południo-
wą 11:2 (3:0, 4:1, 4:1) w swoim piątym 
i ostatnim meczu zakończonych 
w Bytomiu mistrzostw świata Dywi-
zji 1B w tej kategorii wiekowej. Biało-
-Czerwoni utrzymali się na tym po-
ziomie, awans wywalczyła Japonia, 
która w decydującym meczu wygra-
ła z Ukrainą 7:4, a spadła Korea Płd. 
Wcześniej podopieczni trenera Artu-
ra Ślusarczyka wygrali po dogrywce 
z Estonią 4:3, przegrali z Ukrainą 2:5, 
Japonią 3:7 i Włochami 1:2. Osta-
teczna kolejność: 1. Japonia 13 pkt, 2. 
Ukraina 12, 3. Włochy 8, 4. Polska 5, 5. 
Estonia 4, 6. Korea Pld. 3.

SPORT MOTOROWODNY
▸ Bartłomiej Marszałek zajął w nie-
dzielę w Szardży w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich drugie miejsce 
w ostatniej, szóstej eliminacji moto-
rowodnych mistrzostwach świata 
F1H20 Grand Prix Szardży. W fina-
łowym wyścigu najszybszy okazał 
się trzykrotny mistrz świata Fran-
cuz Philippe Chiappe, dystansując 
zawodnika Orlen Team o 2,73 oraz 
Włocha Alberto Comparato o 17,48. 
W piątek Polak był trzeci (triumfował 
Szwed Jonas Andersson). Prowa-
dzący w klasyfikacji Amerykanin 
Shawn Torrente nie ukończył wy-
ścigu, ale zdobyte wcześniej punkty 
pozwoliły mu utrzymać pozycję lide-
ra równoznaczną z tytułem mistrza 
świata. Marszałek zajął ostatecznie 
siódme miejsce w cyklu.

W SKRÓCIE
SKROMNY WKŁAD 
SOCHANA 
Dwie kolejne porażki w  lidze 
NBA ponieśli San Antonio Spurs 
z  Polakiem Jeremy Sochanem 
w składzie.
Po ubiegłotygodniowej serii trzech 
zwycięstw, tym razem Spurs mu-
sieli dwukrotnie przełknąć go-
rycz porażki. Najpierw przegrali 
przed własną publicznością z Por-
tland Trail Blazers 112:128. 25 pkt 
dla miejscowych uzyskał Keldon 
Johnson.
Sochan przebywał na parkiecie 
przez 21 minut i w tym czasie uzy-
skał cztery punkty. Ponadto Polak 
zapisał na swoim koncie pięć zbió-
rek oraz trzy asysty.
W kolejnym meczu Spurs prze-
grali w Mexico City z Miami Heat 
101:111. Wśród pokonanych po-
nownie najlepszy był Johnson - 22 
oczka.
Sochan przebywał na parkiecie 
przez 16 minut i w tym czasie zdo-
był dwa punkty. Ponadto miał czte-
ry zbiórki i cztery asysty.
Spurs z bilansem 9-20 zajmują 
czwarte miejsce w Southwest Di-
vision oraz 14. w Konferencji Za-
chodniej. Liderami na zachodzie 
są Memphis Grizzlies (19-10).

NETS I KNICKS 
WCIĄŻ WYGRYWAJĄ
Z kompletem zwycięstw zakoń-
czyli miniony tydzień Brooklyn 
Nets i New York Knicks.
Serią sześciu kolejnych wygra-
nych mogą pochwalić się Bro-
oklyn Nets, którzy z bilansem 19-12 
są wiceliderami Atlantic Division, 
a w Konferencji Wschodniej zaj-
mują czwarte miejsce. W ostatnim 
tygodniu Nets pokonali na wyjeź-
dzie Toronto Raptors 119:116 oraz 
Detroit Pistons 124:121.
Jeszcze lepszą serią zaimpono-
wali New York Knicks, którzy 
wygrali siedem spotkań z rzędu 
i z bilansem 17-13 są na czwartej 
pozycji w Atlantic Division oraz 
szóstej w Konferencji Wschodniej. 
W ostatnim tygodniu Knicks dwu-
krotnie pokonali w Chicago tam-
tejszych Bulls - najpierw 128:120 
po dogrywce, a dwa dni później 
114:91. Na koniec tygodnia nowo-
jorczycy wygrali 109:106 wyjaz-
dowy pojedynek z Indiana Pacers.
Najlepsi w Konferencji Wschod-
niej oraz całej lidze są Milwaukee 
Bucks (21-8).

NBA

DIABELSKA ZADYSZKA
Pięć meczów z  rzędu w  NHL 
przegrali liderujący w Metropo-
litan Division New Jersey Devils.
„Diabły”, które jeszcze niedaw-
no wygrały 13 meczów z rzędu, 
tym razem notują serię porażek. 
W ostatnim tygodniu hokeiści 
z New Jersey przegrali przed wła-
sną publicznością z Dallas Stars 1:4, 
Philadelphia Flyers 1:2 oraz Florida 
Panthers 2:4. Mimo to z dorobkiem 
44 punktów utrzymali pozycję lide-
ra Metropolitan Division, a w Kon-
ferencji Wschodniej są na drugim 
miejscu, sześć punktów za najlep-
szymi w lidze Boston Bruins.
Już siedem zwycięstw z rzędu od-
nieśli New York Rangers, którzy 
mają na swoim koncie 41 punktów, 
co daje im trzecią lokatę w Metro-
politan Division oraz szóstą w Kon-
ferencji Wschodniej. W ostatnim 
tygodniu „Strażnicy” wygrali u sie-
bie z Toronto Maple Leafs 3:1 oraz 
w Filadelfii z Flyers 6:3 i w Chicago 
z Blackhawks 7:1.
Cztery punkty mniej mają w do-
robku New York Islanders, którzy 
zajmują piąte miejsce w Metropo-
litan Division oraz ósme w Kon-
ferencji Wschodniej. „Wyspiarze” 
przegrali w Bostonie z tamtejszymi 
Bruins 3:4 po rzutach karnych oraz 
w Phoenix z Arizona Coyotes 4:5, 
by wygrać w Las Vegas z Golden 
Knights 5:2. Hokeiści z Las Vegas 
z dorobkiem 45 punktów są naj-
lepszą drużyną w Konferencji Za-
chodniej.

ZEBRAŁ: TW

NHL

Dominacja USA
Z DWOMA MEDALAMI – SREBRNYM KATARZYNY WASICK 

I BRĄZOWYM KACPRA STOKOWSKIEGO – WRÓCIŁA 
Z ZAKOŃCZONYCH W NIEDZIELĘ W MELBOURNE 

MISTRZOSTW ŚWIATA W PŁYWANIU NA KRÓTKIM BASENIE 
REPREZENTACJA POLSKI.

Przeprowadzenie finału 50 m 
stylem grzbietowym napotkało 
niespodziewane problemy. Błąd 
popełnił starter i wyścig został 
przerwany, a po godzinie powtó-
rzony.
Stokowski był ponadto szósty 
w finale na 100 m stylem grzbie-
towym. Złoty medal wywal-
czył Murphy wynikiem 48,50 
s. Na drugiej pozycji dopłynął 
do mety Mora – 49,04, a na trze-
ciej Cooper – 49,52.
Stokowski osiągnął czas 49,74. 
Popłynął wolniej niż dzień wcze-
śniej w półfinale, gdzie miał obie-
cujący drugi rezultat (49,33), 
ustępując tylko Murphy'emu.
Siódme miejsce w finale 200 m 
stylem grzbietowym zajął Ra-
dosław Kawęcki. Tym samym 
zakończyła się niesamowita se-
ria Polaka, który medale w tej 
konkurencji na mistrzostwach 
świata na krótkim basenie zdo-
bywał nieprzerwanie od 2012 
roku. W Stambule (2012), Dausze 
(2014), Windsorze (2016) i Abu 
Zabi (2021) nie miał sobie rów-
nych, a w Hangzhou (2018) wy-
walczył brązowy krążek.
W niedzielę rywale okazali się 
jednak znacznie szybsi. W eli-
minacjach 31-latek miał ósmy 
rezultat, a w finale zdołał się po-
prawić o jedną lokatę notując 
czas 1.50,33. Zwyciężył Murphy 
– 1.47,41, drugi był jego rodak Sha-
ine Casas – 1.48,01, a trzeci Mora 
– 1.48,45.
Niesamowity przebieg miała 
ostatnia konkurencja mistrzostw, 
czyli męska sztafeta 4x100 m sty-
lem zmiennym. Pierwsze miejsce 
ex aequo zajęły ekipy Australii 
oraz USA, które czasem 3.18,98 
ustanowiły rekord świata. Tylko 
0,08 s wolniejsi byli Włosi.
W sumie w ciągu sześciu dni po-
prawiono 12 rekordów świata, 
w tym dwa indywidualne (25,25 
na 50 m st. grzbietowym i 54,05 
na 100 m st. motylkowym), któ-
rych autorką była Kanadyjka 
Margaret MacNeil.
W klasyfikacji medalowej mi-
strzostw triumfowały Stany 
Zjednoczone, które zdobyły 17 
złotych, 13 srebrnych oraz 6 brą-
zowych medali. ◘

30-letnia Polka po raz 
drugi w karierze sta-
nęła na podium im-

prezy tej rangi. W ubiegłorocz-
nych MŚ w Abu Zabi była w tej 
konkurencji trzecia.
Tym razem szybsza od Polki była 
tylko Australijka Emma McKeon, 
która wynikiem 23,04 ustanowi-
ła rekord mistrzostw. To czwarty 
złoty medal Australijki na tej im-
prezie. Wcześniej była najlepsza 
na 100 m kraulem oraz z kole-
żankami w sztafetach 4x100 m st. 
dowolnym i 4x50 stylem zmien-
nym.
Wasick popłynęła nieco słabiej 
niż w piątkowym półfinale, w któ-
rym miała najlepszy czas – 23,37. 
W finale była o 0,18 wolniejsza. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęła Brytyjka Anna Hopkin – 
23,68.
"Cieszę się z tego, co mam. To był 
srebrny rok, bo z każdych zawo-
dów w tym roku wracam z me-
dalem w tym kolorze. Zakończy-
łam rok naprawdę fajnie i mam 
powody do radości" – podsumo-
wała Polka.
Na trzecim miejscu finałowy wy-
ścig na 50 m stylem grzbietowym 
ukończył Stokowski z czasem 
22,74 s, dokładnie takim samym, 
co w czwartkowym półfinale, 
kiedy ustanowił rekord kraju. 
Szybsi od Polaka byli tylko Ame-
rykanin Ryan Murphy – 22,64 
oraz Australijczyk Isaac Cooper – 
22,73. To pierwszy w seniorskiej 
karierze 23-letniego zawodnika 
G-8 Bielany Warszawa indywi-
dualny medal w imprezie rangi 
mistrzowskiej.
Po pierwszej długości basenu 
Polak był czwarty. Świetny finisz 
pozwolił mu wyprzedzić Włocha 
Lorenzo Morę, a do drugiego Co-
opera zabrakło mu tylko 0,01 s.
"Myślę, że ten medal jest dla mnie 
wisienką na torcie. Jedna setna 
do srebra, jedna dziesiąta do zło-
ta. Dostałem komentarz od swoje-
go trenera, że miałem długi finisz. 
Gdyby był perfekcyjny, to kto 
wie, jakby się to skończyło. Ale ja 
bardzo cieszę się z tego brązowe-
go medalu, bo wiem, że na niego 
zasłużyłem" – powiedział Stokow-
ski.

Katarzyna Wasick po raz drugi w karierze stanęła na podium imprezy 
tej rangi 
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Dwa medale polskich pływaków w MŚ na krótkim basenie
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SPORT

Zamienili srebro na brąz
PIŁKARZE REPREZENTACJI CHORWACJI W SWOIM SZÓSTYM WYSTĘPIE W MISTRZOSTWACH 
ŚWIATA PO RAZ TRZECI ZDOBYLI MEDAL. W SOBOTĘ POKONALI W AR-RAJJAN REWELACJĘ 

TURNIEJU MAROKO 2:1, USTALAJĄC WYNIK JUŻ DO PRZERWY.

W 1998 roku zaję-
li trzecie miejsce, 
a w 2018 – drugie.
Dla Marokańczy-

ków, mimo porażek w dwóch ostat-
nich meczach turnieju (w półfina-
le ulegli Francji 0:2), to historyczny 
wynik. Są bowiem pierwszym 
afrykańskim krajem, który dotarł 
do półfinału mistrzostw świata. 
W przeszłości na etapie ćwierćfi-
nałów odpadły Kamerun (1990), 
Senegal (2002) i Ghana (2010).
Selekcjoner "Lwów Atlasu" Walid 
Regragui zaledwie trzy miesiące 
przed mundialem zastąpił kryty-
kowanego za decyzje personalne 
Bośniaka Vahida Halilhodzicia 
i szybko znalazł wspólny język 
z nowymi podopiecznymi. Efek-
tem były m.in. sensacyjne zwycię-
stwo nad Belgią 2:0 w fazie grupo-
wej, wyeliminowanie (po rzutach 
karnych) Hiszpanii w 1/8 finału 
oraz wygrana 1:0 z Portugalią 
w ćwierćfinale.
W sobotę dokonał kilku zmian 
w składzie. Po części wymuszo-
nych – kontuzje wyeliminowały 
bowiem kapitana Romaina Saissa 
oraz Nayefa Aguerda i Noussaira 
Mazraoui. Musiał więc przemeblo-
wać defensywę.
Ponadto już wcześniej Regragui 
zapowiadał, że w meczu o brąz 
da również szansę piłkarzom, 
który wcześniej grali niewiele lub 
wcale.

Oba zespoły doskonale się znały, 
bowiem zmierzyły się już ze sobą 
w Katarze. 23 listopada w grupie F 
padł wynik bezbramkowy.
W sobotnim meczu na Khalifa In-
ternational Stadium w Ar-Rajjan 
szybko wiadomo było, że ten wy-
nik się nie powtórzy.
Chorwaci już w siódmej minucie 
objęli prowadzenie. Po bardzo wi-
dowiskowej akcji gola uderzeniem 
głową strzelił obrońca Josko Gvar-
diol, któremu – także głową – asy-
stował doświadczony Ivan Perisić.
Grający na mundialu w masce 
Gvardiol, obrońca RB Lipsk, ma za-
ledwie 20 lat, ale w Katarze spisy-
wał się znakomicie. Jego pozyska-
niem interesują się już czołowe 
kluby świata. Wymienia się kwotę 
ponad 100 milionów euro.
Radość Chorwatów z gola trwała 
jednak bardzo krótko. Już w 9. mi-
nucie Maroko wyrównało po ude-
rzeniu głową Achrafa Dariego.
W pierwszej połowie oba zespoły 
grały odważnie, nie kalkulowały. 
Krótko przed przerwą Chorwaci 
ponownie wyszli na prowadzenie 
– tym razem technicznym strza-
łem w długi róg popisał się Mi-
slav Orsić. Piłka odbiła się jeszcze 
od słupka i wpadła do siatki.
Na to trafienie Marokańczycy, któ-
rzy w miarę upływu czasu opadali 
z sił i mieli coraz większe proble-
my mięśniowe, już nie znaleźli od-
powiedzi. Druga połowa nie była 

tak ciekawa jak pierwsza, choć 
oba zespoły miały swoje szanse.
W doliczonym czasie gry blisko 
powodzenia był Youssef En-Ne-
syri, lecz piłka poleciała nad po-
przeczką. Wkrótce potem katarski 
sędzia Abdulrahman Al-Jassim 
zakończył mecz i Chorwaci mogli 
zacząć świętować.
"Gdyby przed turniejem w Katarze 
ktoś powiedział nam, że zagramy 
o brąz, zgodzilibyśmy się. To i tak 
ogromny sukces naszego małego 
kraju" – mówił już wcześniej trener 
Chorwatów Zlatko Dalić. ◘

Niewidoczny na zdjęciu Mislav Orsić technicznym strzałem w długi róg zapewnia Chorwatom trzecie 
miejsce w turnieju
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Chorwacja ponownie na podium mistrzostw świata

Jak w kalejdoskopie
PIŁKARZE REPREZENTACJI FRANCJI PO RAZ CZWARTY 

AWANSOWALI DO FINAŁU MISTRZOSTW ŚWIATA, 
POKONUJĄC W ŚRODĘ W DRUGIM PÓŁFINALE 

MAROKO 2:0 (1:0). 
wał się Jawad El Yamiq, ale bram-
karz Tottenhamu instynktownie 
odbił piłkę jedną ręką.
Od początku drugiej połowy 
"Lwy Atlasu" osiągnęły przewa-
gę, a kontrataki Francuzów nie 
były już tak szybkie i groźne 
jak przed przerwą. Francuscy 
obrońcy mieli sporo pracy, 
ale wywiązywali się ze swoich 
zadań bez zarzutu. 
W miarę upływu czasu piłkarze 
z Afryki tracili jednak siły, a Fran-
cuzi – po zmianach przeprowa-
dzonych przez Deschampsa – 
złapali drugi oddech.
W 79. minucie świetną akcję 
przeprowadził Kylian Mbappe, 
a skutecznym strzałem z bli-
ska zakończył ją wprowadzony 
chwilę wcześniej na boisko Ran-
dal Kolo Muani, który poleciał 
na mundial w zastępstwie kontu-
zjowanego Christophe'a Nkunku.
Drugi gol dla Francji praktycznie 
zakończył emocje w środowym 
półfinale, choć ambitni Marokań-
czycy do końca starali się zmniej-
szyć rozmiary porażki.
To pierwszy mecz "Trójkoloro-
wych" w tegorocznym turnieju 
bez straconej bramki.
Dzień wcześniej Argentyna wy-
grała z aktualnym jeszcze wi-
cemistrzem świata z 2018 roku 
Chorwacją 3:0. ◘

Zespołowi Maroka, które-
go 14 piłkarzy urodziło 
się poza granicami kraju, 
na pocieszenie pozostał 

fakt, że był pierwszym w histo-
rii afrykańskim półfinalistą mi-
strzostw świata. 
W dziewięciu poprzednich me-
czach Maroko straciło tylko jed-
nego gola, na dodatek samobój-
czego (2:1 w grupie F z Kanadą), 
ale w środowym półfinale ich 
bramkarz Bono z Sevilli wyciągał 
piłkę z siatki już w piątej minucie. 
Strzelcem był Theo Hernandez, 
który dopadł do przypadkowo 
odbitej piłki i w ekwilibrystycz-
ny sposób kopnął ją obok słupka 
do siatki.
Ten gol sprawił, że w kolejnych 
minutach spotkanie było bar-
dzo ciekawe i otwarte. Maro-
kańczycy nie mogli skupiać się 
tylko na obronie, z której słynęli 
dotychczas na mundialu. Mu-
sieli zaatakować, narażając się 
na kontrataki rywali.
W efekcie wydarzenia na boisku 
zmieniały się jak w kalejdosko-
pie. Najpierw mocno z dystan-
su strzelił Azzedine Ounahi, 
ale świetnie obronił rozgrywa-
jący 144. mecz w reprezenta-
cji Hugo Lloris. W odpowiedzi 
– w 17. minucie – Olivier Giroud 
trafił w słupek. Wkrótce potem 
doświadczony obrońca Milanu, 
w innej dogodnej sytuacji, pomy-
lił się jeszcze bardziej.
W 27. minucie doszło do incy-
dentu, który długo jeszcze będzie 
wywoływać dyskusje. W walce 
o piłkę w polu karnym Francu-
zów starli się Hernandez i So-
fiane Boufal. Obrońca próbował 
wybić piłkę, ale źle obliczył tor 
jej lotu i jedynie ją musnął, wpa-
dając na rozpędzonego Maro-
kańczyka. Ten padł na murawę, 
a grę przerwał gwizdek arbitra. 
Prowadzący spotkanie Cesar Ar-
turo Ramos orzekł, że gracz "Trój-
kolorowych" nie faulował. Ukarał 
za to żółtą kartką... Boufala.
Tuż przed przerwą Maroko 
mogło zdobyć jedną z najpięk-
niejszych bramek tego turnieju. 
Na strzał przewrotką zdecydo-
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Theo Hernandez (z lewej) w ekwilibrystyczny sposób posyła piłkę 
do marokańskiej bramki

Obrońcy tytułu poskromili "Lwy Atlasu"

PÓŁFINAŁ
Francja – Maroko 2:0 (1:0)
Bramki: Theo Hernandez (5), Randal Kolo 
Muani (79).
Żółte kartki: Sofiane Boufal (Maroko). Sędzia: 
Cesar Ramos (Meksyk). Widzów 68 294.
Francja: Hugo Lloris - Jules Kounde, Raphael 
Varane, Ibrahima Konate, Theo Hernandez 
- Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, 
Youssouf Fofana - Ousmane Dembele (78. 
Randal Kolo Muani), Olivier Giroud (65. Mar-
cus Thuram), Kylian Mbappe.
Maroko: Bono - Achraf Hakimi, Jawad El 
Yamiq, Achraf Dari, Romain Saiss (21. Selim 
Amallah, 78. Abde Ezzalzouli), Noussair Ma-
zraoui (46. Yahia Attiat-Allal) - Hakim Ziyech, 
Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Sofiane 
Boufal (66. Zakaria Aboukhlal) - Youssef En-
-Nesyri (66. Abderrazak Hamdallah).

MŚ 2022

O III MIEJSCE
Chorwacja – Maroko 2:1 (2:1)
Bramki: Josko Gvardiol (7-głową), Mislav 
Orsić (42) – Achraf Dari (9-głową). 
Żółte kartki: Azzedine Ounahi, Selim Amallah 
(Maroko). Sędzia: Abdulrahman Al-Jassim 
(Katar). Widzów 44 137.
Chorwacja: Dominik Livaković - Josip Stani-
sić, Josip Sutalo, Josko Gvardiol - Mislav Or-
sić (90+5. Kristijan Jakic), Lovro Majer (66. 
Mario Pasalić), Luka Modrić, Mateo Kovacić, 
Ivan Perisić - Marko Livaja (66. Bruno Petko-
vić), Andrej Kramarić (61. Nikola Vlasić).
Maroko: Bono - Achraf Hakimi, Achraf Dari 
(64. Badr Benoun), Jawad El Yamiq (66. Se-
lim Amallah), Yahia Attiat-Allal - Abdelhamid 
Sabiri (46. Ilias Chair), Sofyan Amrabat, Bilel 
El Khanouss (56. Azzedine Ounahi) - Hakim 
Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal 
(64. Anass Zaroury).

MŚ 2022

Jakie wynagrodzenie dostali za swo-
ją pracę?
FIFA ustaliła, że począwszy od MŚ 
w Rosji w 2018 r., każdy sędzia me-
czowy otrzymuje podstawowe wyna-
grodzenie za udział w mistrzostwach 
świata w wysokości 70 tys. dol., a każ-
dy sędzia asystent, po raz pierwszy 
w historii tych zawodów, 25 tys. dol.
Ponadto sędzia główny, najbardziej 
wpływowa osoba na boisku i przede 
wszystkim odpowiedzialna za prze-

bieg meczu, otrzymywał za jego pro-
wadzenie w fazie grupowej 3 tys. dol., 
a w playoffach i finale – 10 tys. dol.
Marciniak sędziował grupowe spo-
tkanie Francja – Dania oraz mecz 1/8 
finału Argentyna – Australia. Oznacza 
to, że otrzymał 3 tys. dol. za fazę grupo-
wą oraz 10 tys. dol. za fazę pucharową. 
Wraz z podstawą oraz zarobkami za fi-
nał wynagrodzenie polskiego arbitra 
wyniosło zatem łącznie 93 tys. dol.
Dwóch sędziów asystentów po obu 

stronach boiska, Sokolnicki i Listkie-
wicz, oprócz wynagrodzenia podsta-
wowego za udział w turnieju, zarobiło 
2,5 tys. dol. za fazę grupową i po 5 tys. 
dol. za playoffy i finał. 
Najważniejszą zmianą w przepisach 
piłkarskich w ostatnich latach było 
wprowadzenie wideoasystentów sę-
dziowskich. Wybrani na mundial za-
robili w początkowej fazie 3 tys. dol. 
za mecz, a w dalszej części turnieju 
– 5 tys. dol. ◘

Szymon Marciniak jest pierwszym Polakiem, który jako arbiter główny, poprowadził finał piłkarskich mistrzostw 
świata. Poza Marciniakiem spotkanie sędziowali także Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz oraz odpowiedzialny 
za VAR Tomasz Kwiatkowski. 

Ile zarobił Marciniak?
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FINAŁ 
Argentyna – Francja 3:3 (2:2, 2:0), karne 4-2
Bramki: Lionel Messi (23-karny, 109), Angel 
Di Maria (36) – Kylian Mbappe (80-karny, 82, 
118-karny).
Żółte kartki: Enzo Fernandez, Marcos Acuna, 
Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Emiliano 
Martinez – Adrien Rabiot, Marcus Thuram, Olivier 
Giroud (na ławce rezerwowych). Sędzia: Szy-
mon Marciniak (Polska). Widzów: 88 966.
Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina 
(91. Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Nico-
las Otamendi, Nicolas Tagliafico (120+1. Paulo 
Dybala) - Angel Di Maria (64. Marcos Acuna), 
Rodrigo De Paul (102. Leandro Paredes), Enzo 
Fernandez, Alexis Mac Allister (116. German 
Pezzella) - Lionel Messi, Julian Alvarez (102. 
Lautaro Martinez).
Francja: Hugo Lloris - Jules Kounde (120+1. 
Axel Disasi), Raphael Varane (113. Ibrahima Ko-
nate), Dayot Upamecano, Theo Hernandez (71. 
Eduardo Camavinga) - Antoine Griezmann (71. 
Kingsley Coman), Aurelien Tchouameni, Adrien 
Rabiot (96. Youssouf Fofana) - Ousmane Dem-
bele (41. Randal Kolo Muani), Olivier Giroud (41. 
Marcus Thuram), Kylian Mbappe.

MŚ 2022

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza zakończo-
nych w niedzielę w Katarze mistrzostw świata 
otrzymał Argentyńczyk Lionel Messi. To jego 
drugie takie wyróżnienie - poprzednio otrzy-
mał je w 2014 roku.
Złote Rękawice dla najlepszego bramkarza 
zdobył jego rodak Emiliano Martinez, a Złoty 
But dla najlepszego strzelca wręczono zdo-
bywcy ośmiu bramek Francuzowi Kylianowi 
Mbappe.
Za najlepszego piłkarza młodego pokolenia 
uznano innego Argentyńczyka Enzo Fernan-
deza, a nagrodę Fair Play przyznano reprezen-
tacji Anglii.

REKORDOWA LICZBA GOLI
W 64 meczach piłkarskich mistrzostw świata 
w Katarze padły 172 gole (średnio 2,69 na mecz), 
co jest rekordem mundialu. Wcześniej najwięcej 
bramek kibice obejrzeli w 1998 roku we Francji 
i w 2014 w Brazylii - po 171 (średnia 2,67).
Pod względem liczby strzelonych bramek śred-

nio na mecz najlepiej piłkarze zaprezentowali 
się w mistrzostwach globu w Szwajcarii w 1954 
roku, w których w 26 spotkaniach padło 140 
goli, co dało przeciętną 5,38 na mecz. 

WIĘCEJ WIDZÓW TYLKO W USA
W 64 meczach zakończonego w niedzielę tur-
nieju w Katarze na trybunach zasiadło 3 404 
252 widzów, czyli średnio 53 191 na spotkanie.
Rekord pod względem frekwencji na trybu-
nach w piłkarskich mistrzostwach świata padł 
w 1994 roku w USA, gdzie każde spotkanie 
oglądało średnio 68 991 sympatyków futbolu, 
a w sumie na stadionach zasiadło 3 587 538 
osób.

FIFA ROZDAŁA 440 MLN DOLARÓW
440 mln dolarów - tyle wynosi suma, którą FIFA 
rozdysponowała między 32 reprezentacje. 
Nowy mistrz świata zgarnie niemal 10 proc. tej 
kwoty. Na jego konto wpłyną 42 mln - najwięcej 
w historii. Cztery lata temu Francja, która się-

gnęła po główne trofeum, zainkasowała 38 mln.
Francja, która została wicemistrzem świata, 
otrzyma 30 mln w amerykańskiej walucie, 
Chorwacja, która wywalczyła brązowy medal 
- 27 mln, a czwarte Maroko - 25 mln.
Reprezentacja Polski, która dotarła do 1/8 fina-
łu, zakończyła finansowe łowy na 13 mln.
Wszyscy uczestnicy imprezy dostali po 9 mln 
dolarów za udział. 4 mln więcej przypadło 
zespołom, które awansowały do fazy pucha-
rowej. Jeszcze 4 można było dostać za awans 
do ćwierćfinału, a potem 8 za zameldowanie 
się w strefie medalowej.

EUROPA – AMERYKA PŁD. 12:10
W 21 dotychczasowych turniejach finałowych 
piłkarskich mistrzostw świata 12 razy trium-
fowały drużyny z Europy, a dziesięciokrotnie 
z Ameryki Południowej. Tylko reprezentacje 
z tych dwóch kontynentów zdobyły to najważ-
niejsze międzynarodowe trofeum.
Z Europy na liście zwycięzców figurują: Niem-
cy - 1954, 1974, 1990, 2014, Włochy - 1934, 

1938, 1982, 2006, Francja - 1998, 2018, Anglia 
- 1966 i Hiszpania - 2010, natomiast z Ameryki 
Południowej: Brazylia - 1958, 1962, 1970, 1994 
i 2002, Argentyna - 1978, 1986, 2022 oraz Uru-
gwaj - 1930 i 1950.

SZCZĘSNY WYRÓŻNIONY
Wojciech Szczęsny został wyróżniony przez 
analityków portalu WhoScored.com. Polak 
znalazł się w najlepszej jedenastce turnieju mi-
strzostw świata w Katarze.
Szczęsny według WhoScored.com zakończył 
cały turniej ze średnią notą na poziomie 7,9, 
co było największą wartością wśród bramka-
rzy. Jest także jednym z dwóch piłkarzy, którzy 
odpadli w 1/8 finału i trafili do tego zestawienia.
"11" MŚ 2022 wg WhoScored.com: W. Szczęsny 
(Polska, 7,9) - A. Hakimi (Maroko, 7,0) H. Maguire 
(Anglia, 7,4), Rodri (Hiszpania, 7,4), T. Hernan-
dez (Francja, 7,2) - B.Fernandes (Portugalia, 8,2), 
J. Bellingham (Anglia, 7,6), Casemiro (Brazylia, 
7,5), K. Mbappe (Francja, 8,0) – A. Griezmann 
(Francja, 7,5), L. Messi (Argentyna, 8,2). ◘

MUNDIALKI

Poprzednio "Abicelestes" 
triumfowali w 1978 i 1986 
roku. "Trójkolorowi" pozo-
stali z dwoma tytułami – 

z 1998 i 2018 roku.
Królem strzelców imprezy został 
Francuz Kylian Mbappe z ośmio-
ma trafieniami. Siedem bra-
mek zdobył jego rywal z finału, 
a na co dzień kolega z Paris Saint 
Germain – Lionel Messi. Przy oka-
zji słynny Argentyńczyk, któremu 
do bardzo bogatej kolekcji trofeów 
brakowało tylko złotego medalu 
MŚ, ustanowił rekord pod wzglę-
dem występów w mistrzostwach 
świata – 26, wyprzedzając o jeden 
Niemca Lothara Matthaeusa.
Jednocześnie Argentyna powtó-
rzyła wyczyn Hiszpanii z 2010 
roku, która również przegrała 
swój pierwszy mecz (wówczas 0:1 
ze Szwajcarią) w drodze po złoto.
Droga obu drużyn na stadion Lu-
sajl wiodła m.in. przez mecze z re-
prezentacją Polski.
Argentyńczycy rozpoczęli mun-
dial od sensacyjnej porażki 1:2 
z Arabią Saudyjską, ale później 
spisywali się znakomicie, pokonali 
m.in. drużynę Czesława Michnie-
wicza 2:0.
Francuzi też zaliczyli jedną wpad-
kę, z Tunezją 0:1 na koniec fazy 
grupowej, jednak mieli już wów-
czas pewny awans i zagrali w re-
zerwowym składzie. W 1/8 finału 
pokonali Biało-Czerwonych 3:1.

ARGENTYŃSKIE TANGO
Od początku finałowego meczu 
przewagę osiągnęli Argentyńczy-
cy, którzy potwierdzali świetną 
formę demonstrowaną w po-
przednich spotkaniach (licząc 
od wygranego 2:0 z Meksykiem 
drugiego meczu w grupie).
Francuzi w pierwszej połowie 
nie byli w stanie nawiązać rów-
norzędnej walki. W minionym 
tygodniu informowano o wirusie 
w ekipie "Trójkolorowych". Zma-
gali się z nim podstawowi gracze 
Dayot Upamecano, Raphael Va-
rane i Adrien Rabiot oraz rezer-
wowi Ibrahima Konate i Kingsley 

Coman. Ostatecznie jednak trzej 
pierwsi wystąpili od początku 
w finale, a pozostali dwaj weszli 
w trakcie meczu.
W 23. minucie Marciniak podyk-
tował rzut karny – faulowany był 
doświadczony Angel Di Maria, 
wracający do gry po przerwie 
spowodowanej kontuzją. Do piłki 
podszedł Messi i zmylił Hugo Llo-
risa.
"Albicelestes" nie zwalniali tempa, 
stwarzali kolejne okazje i w 36. 
minucie podwyższyli prowadze-
nie. Po szybkiej akcji z udziałem 
m.in. Messiego piłkę dostał Alexis 
Mac Allister i podał na pole karne, 
gdzie skutecznym strzałem popi-
sał się Di Maria.
Do końca pierwszej połowy i przez 
większość drugiej podopieczni 
Lionela Scaloniego kontrolowa-
li przebieg gry. Wydawało się, 
że bez kłopotów zdobędą po 36 
latach przerwy mistrzowski tytuł. 
Francuzi w ogóle nie oddawali 
strzałów na ich bramkę, ale... mieli 
w swoich szeregach Mbappe.

NA KŁOPOTY MBAPPE
W 80. minucie napastnik PSG, 

Najlepszy finał w historii
Argentyna po raz trzeci piłkarskim mistrzem świata • Messi, Mbappe, Martinez i… Marciniak w głównych rolach

PIŁKARZE REPREZENTACJI ARGENTYNY PO RAZ TRZECI W HISTORII ZOSTALI MISTRZAMI ŚWIATA. W NIEDZIELNYM FINALE TURNIEJU W KATARZE, 
PROWADZONYM PRZEZ POLSKICH SĘDZIÓW Z SZYMONEM MARCINIAKIEM NA CZELE, POKONALI NA STADIONIE LUSAJL BRONIĄCĄ TROFEUM FRANCJĘ 

W RZUTACH KARNYCH 4-2. PO 90 MINUTACH BYŁO 2:2, A PO DOGRYWCE 3:3.

który 20 grudnia skończył dopie-
ro 24 lata, wykorzystał rzut karny 
podyktowany za faul na Randalu 
Kolo Muanim. Bramkarz Emiliano 
Martinez rzucił się w dobrą stronę, 
lecz strzał był taki silny, że nie zdo-
łał odbić piłki.
Kilkadziesiąt sekund później 
było już 2:2. Tym razem Mbap-
pe po szybkiej wymianie podań 
z Marcusem Thuramem popisał 
się precyzyjnym strzałem z woleja.
Argentyńscy fani, którzy stano-
wili większość wśród 89 tysięcy 
widzów na trybunach, zamilkli. 
Przez większość meczu nic nie 
zapowiadało takiego obrotu spra-
wy, tymczasem teraz musieli sobie 
przypomnieć ćwierćfinał z Holan-
dią, gdy ich ulubieńcy również 
prowadzili 2:0, a w końcówce 
meczu stracili dwa gole (ostatecz-
nie Argentyna wygrała wówczas 
po rzutach karnych).
Do końca regulaminowego czasu 
wynik już się nie zmienił. Marci-
niak doliczył osiem minut, w koń-
cówce Messi popisał się jeszcze 
mocnym strzałem z dystansu, lecz 
Lloris tym razem nie dał się poko-
nać.

DODATKOWE EMOCJE
Dogrywka też przyniosła ogrom-
ne emocje. W trakcie jej pierwszej 
części dwóch świetnych okazji nie 
wykorzystał wprowadzony wów-
czas z ławki rezerwowych Lautaro 
Martinez.
Przykład skuteczności dał w 109. 
minucie Messi. Kapitan Argentyń-
czyków dopadł do piłki odbitej 
przez Llorisa po strzale z woleja 
Lautaro Martineza i skierował ją 
do bramki. Sytuację ratował jesz-
cze Jules Kounde, wybijał piłkę, 
ale zrobił to już za linią bramkową. 
Chwilę trwało jeszcze sprawdza-
nie, czy wcześniej nie było spalo-
nego, ale półautomatyczny system 
potwierdził zdobycie gola zgodnie 
z przepisami.
Jednak i na to trafienie Argen-
tyńczyków rywale potrafili odpo-
wiedzieć. W 118. minucie pewnie 
prowadzący zawody Marciniak 
podyktował rzut karny za zagra-
nie ręką Gonzalo Montiela. Sku-
tecznym wykonawcą ponownie 
okazał się Mbappe, który ósmą 
bramką zapewnił sobie tytuł króla 
strzelców turnieju.
To drugi hat-trick w historii finałów 

MŚ, a pierwszy od 1966 roku, gdy 
Anglik Geoff Hurst strzelił trzy gole 
Niemcom.
W serii rzutów karnych Argentyń-
czycy byli bezbłędni, m.in. Messi. 
Wśród Francuzów pomylili się 
Kingsley Coman i Aurelien Tcho-
uameni (natomiast skutecznie 
strzelił m.in. Mbappe). Ostatecznie 
podopieczni Scaloniego wygrali 
"jedenastki" 4-2, tę decydującą wy-
korzystał Montiel.
To była czwarta konfrontacja obu 
ekip w MŚ. W przeszłości Argen-
tyńczycy wygrali dwa mecze, 
oba dawno temu (1930 i 1978). 
Natomiast Francja wygrała na po-
przednim mundialu – 4:3 w 1/8 
finału po wspaniałym widowisku.
Wspaniały niedzielny finał przej-
dzie również do historii polskie-
go futbolu. Prawie 42-letniemu 
Marciniakowi pomagali tego 
dnia jako asystenci: syn byłego 
znanego arbitra i prezesa PZPN 
Michała Listkiewicza – Tomasz 
oraz Paweł Sokolnicki. Za ekipę 
VAR odpowiedzialny był Tomasz 
Kwiatkowski. ◘

Lionel Messi (w środku z mistrzowskim trofeum) i jego koledzy w siódmym niebie
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SNOWBOARD
▸ Snowboardzistka Aleksandra Król 
zajęła drugie miejsce w zaliczanym 
do Pucharu Świata slalomie gigancie 
równoległym we włoskiej miejscowo-
ści Carezza. To jej czwarte podium 
w karierze w tym cyklu. Król w finale 
przegrała z Michelle Dekker o 0,25 s. 
Polka awansowała do 1/8 finału z 11. 
czasem eliminacji, a później wyelimi-
nowała kolejno: Ukrainkę Annamarię 
Danchę, Austriaczkę Danielę Ulbing 
i Słowenkę Glorię Kotnik. Na najniż-
szym stopniu podium stanęła Szwaj-
carka Ladina Jenny, która o 0,09 s 
wyprzedziła Kotnik. Wśród męż-
czyzn obiecująco rywalizację zaczął 
Oskar Kwiatkowski, który był drugi 
w kwalifikacjach. Jednak w 1/8 finału 
o 0,17 s przegrał z Austriakiem Benja-
minem Karlem. Triumfował 42-letni 
Austriak Andreas Prommegger, 
który w finale wyprzedził Szwajcara 
Dario Caviezela o 0,1 s. 
▸ Oskar Kwiatkowski zajął piąte 
miejsce, a Aleksandra Król uplaso-
wała się na szóstej pozycji w slalomie 
gigancie równoległym snowboardo-
wego Pucharu Świata we włoskiej 
Cortinie d'Ampezzo. Zwyciężyli brą-
zowa medalistka olimpijska w tej 
konkurencji z Pekinu Słowenka Glo-
ria Kotnik i zawodnik gospodarzy 
Roland Fischnaller. Kwiatkowski 
dobrą dyspozycję zaprezentował już 
w kwalifikacjach, w których uzyskał 
drugi czas. Natomiast Król, która była 
czwarta w kwalifikacjach, w ćwierćfi-
nale przewróciła się i nie ukończyła 
rywalizacji z Kotnik. Król awansowa-
ła na trzecią pozycję w klasyfikacji PŚ 
w tej specjalności. Wyraźną liderką 
jest sobotnia triumfatorka.

NARCIARSTWO ALPEJSKIE
▸ Norweg Aleksander Aamodt Kilde 
po raz trzeci w tym sezonie wygrał 
zjazd alpejskiego Pucharu Świata. 
W Val Gardenie o 0,35 s wyprzedził 
Francuza Johana Clareya i o 0,42 
Włocha Mattię Casse, który w wieku 
32 lat po raz pierwszy w karierze sta-
nął na pucharowym podium.
▸ Lucas Braathen wygrał slalom 
gigant alpejskiego Pucharu Świa-
ta we włoskiej Alta Badii. Norweg 
wyprzedził swojego rodaka Henri-
ka Kristoffersena (+0,02) i Szwajca-
ra Marco Odermatta (+0,10). Ten 
ostatni zrewanżował się rywalom 
na trasie poniedziałkowego slalomu 
giganta. Szwajcar wyprzedził Kris-
toffersena (+0,20) i Słoweńca Zana 
Kranjca (+0,92 s) i z 796 pkt umocnił 
się na prowadzeniu w klasyfikacji 
generalnej. Drugi jest Aamodt Kilde 
(525 pkt).
▸ Podwójnym sukcesem Włoszek 
zakończył się pierwszy z dwóch 
zjazdów alpejskiego Pucharu Świa-
ta w szwajcarskim Sankt Moritz. 
Wygrała Elena Curtoni, przed Sofią 
Goggią (+0,29) oraz reprezentantką 
gospodarzy Corinne Suter (+0,73). 
Dzień później Goggia, mimo złama-
nych dwóch kości śródręcza, nie dała 
szans rywalkom. O 0,43 s wyprzedzi-
ła wracającą do dawnej dyspozycji 
Słowenkę Ilkę Stuhec i o 0,52 Niemkę 
Kirę Weidle. 
▸ Zwycięstwem Mikaeli Shiffrin za-
kończył się supergigant alpejskiego 
Pucharu Świata w St. Moritz. Ame-
rykanka wyprzedziła Curtoni (+0,12) 
i Francuzkę Romane Miradoli (+0,40). 
Jedyna Polka w stawce - Maryna 
Gąsienica-Daniel zajęła 38. miejsce 
ze stratą 2,56 s do triumfatorki. Shif-
frin (575 pkt) umocniła się na pro-
wadzeniu w klasyfikacji generalnej. 
Drugie miejsce zajmuje Goggia (470 
pkt). Gąsienica-Daniel z dorobkiem 
32 punktów plasuje się na 57. pozycji. 

SHORT TRACK
▸ Mający francuskie korzenie Polak 
Diane Sellier zwyciężył w finale 
na 500 m w zawodach Pucharu 
Świata w short tracku w kazachskich 
Ałmatach. Na tym samym dystansie 
Natalia Maliszewska zajęła drugie 
miejsce. 21-letni zawodnik Stoczniow-

ca Gdańsk na mecie zameldował się 
w czasie 41,104. Drugi był Kanadyj-
czyk Steven Dubois (41,153), a trzeci 
Kazach Denis Nikisza (41,267). Sellier 
awansował w klasyfikacji generalnej 
500 m na trzecie miejsce - 260 pkt. 
Prowadzi Nikisza (294) przed Dubo-
isem (288). Maliszewska powtórzyła 
wynik z poprzednich zawodów PŚ 
w Montrealu i Salt Lake City. Zwy-
ciężyła Suzanne Schulting (43,123) 
przed Maliszewską (43,372) i kolej-
ną z Holenderek Yarą van Kerkhof 
(43,420). Historyczny sukces zanoto-
wała polska sztafeta mieszana, która 
startując po raz pierwszy w finale 
A zajęła trzecie miejsce (2.43,228). 
Zwyciężyła drużyny Korei Południo-
wej (2.37,791). W niedzielę w finale 
A wystąpiła tylko sztafeta kobiet 
w składzie: Maliszewska, Nikola Ma-
zur, Kamila Stormowska, Gabriela 
Topolska. Polki zamknęły stawkę 
z wynikiem 4.34,936. Wygrały Ko-
reanki - 4.12,963. W półfinale 500 m 
Maliszewska otrzymała karę za spo-
wodowanie upadku rywalek i została 
sklasyfikowana na 10. pozycji. Mimo 
niepowodzenia nadal prowadzi 
w klasyfikacji generalnej PŚ - 346 pkt. 
Drugie miejsce zajmuje van Kerkhof 
- 274 pkt, która wygrała niedzielny 
bieg.

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
▸ Polska drużyna sprinterska, star-
tująca w składzie Marek Kania, 
Piotr Michalski, Damian Żurek, 
wygrała zawody Pucharu Świata 
w łyżwiarstwie szybkim w Calgary. 
Biało-Czerwoni wynikiem 1.18,90 po-
prawili rekord kraju. Polacy w sprin-
cie minimalnie wyprzedzili Holen-
drów (1.18,93) oraz Kanadyjczyków 
(1.19,40). Polska trójka awansowała 
z 8. na 3. miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej (94 pkt). Prowadzą Holendrzy 
- 108 pkt. Andżelika Wójcik była 9. 
w biegu na 500 m. Polka uzyskała 
wynik 37,51 s. Zwyciężyła, po raz 
czwarty w sezonie, Koreanka Kim 
Min-Sun (36,96). Zawodniczka MKS 
Cuprum Lubin utrzymała 9. miejsce 
w klasyfikacji generalnej tej kon-
kurencji (133 pkt). Liderką jest Kim 
- 240 pkt. Wśród mężczyzn na tym 
dystansie Damian Żurek (34,54) za-
jął 13. miejsce, Piotr Michalski - 14. 
(34,56), a Marek Kania - 15. (34,58). 
Zwyciężył Koreańczyk Kim Jun-Ho 
wynikiem 34,07, wyprzedzając tylko 
o 0,01 s Amerykanina Jordana Stolza 
oraz o 0,03 Kanadyjczyka Laurenta 
Dubreuila. Szóste miejsce w sprin-
cie drużynowym zajęły Karolina 
Bosiek, Wójcik i Martyna Baran. Po-
lki uzyskały czas 1.27,38, co pozwoliło 
im wyprzedzić cztery ekipy. Trium-
fowały Amerykanki z wynikiem 
1.25,68.

KOMBINACJA NORWESKA
▸ Joanna Kil zdobyła pierwsze w hi-
storii punkty dla Polski w zawodach 
kobiecego Pucharu Świata w kombi-
nacji norweskiej. W piątek w Ramsau 
uplasowała się na 19. pozycji. Zwycię-
żyła Norweżka Gyda Westvold Han-
sen, a Polka straciła do niej 3.45,3. 

BIEGI NARCIARSKIE
▸ Justyna Kowalczyk zwyciężyła 
w niedzielę w 32. edycji La Sgam-
beda, czyli biegu narciarskiego tech-
niką dowolną we włoskim Livigno. 
Pięciokrotna medalistka olimpijska 
i czterokrotna triumfatorka Pucharu 
Świata, która w 2019 roku zakończy-
ła profesjonalne starty, 30-kilometro-
wą trasę - wytyczoną na wysokości 
ok. 2000 m n.p.m. - pokonała w cza-
sie 1:26.03. O prawie siedem minut 
wyprzedziła Czeszkę Sandrę Schu-
etzovą oraz o 7.16 Austriaczkę Annę 
Roswithę Seebacher.

ZIMOWY PRZEKŁADANIEC

Polacy potwierdzili, że Gross-
-Titlis-Schanze w Engelber-
gu jest dla nich szczęśliwą 
skocznią. Kamil Stoch wy-

grywał na niej dwukrotnie – w 2013 
i 2019 roku. Triumfowali także 
Adam Małysz (2001) i Jan Ziobro 
(2013).

PO RAZ 21. W HISTORII
W sobotę dwóch Biało-Czerwonych 
stanęło na podium, co zdarzyło się 
po raz pierwszy w tym sezonie, 
a po raz 21. w historii. Kubacki zajął 
drugie, a Piotr Żyła – trzecie miejsce. 
Zwyciężył Słoweniec Anze Lanisek. 
Stoch był ósmy, a Paweł Wąsek za-
kończył zawody na 23. pozycji.
Kubacki prowadził po pierwszej se-
rii z przewagą pół punktu nad Lani-
skiem. W drugiej Słoweniec oddał 
najdłuższy skok w konkursie – 142 
metry. Kubacki lądował dwa metry 
bliżej i ostatecznie przegrał z nim 
o 3,3 pkt.
Bardzo solidnie skakał Żyła, który 
po raz drugi w tym sezonie stanął 
na podium zawodów PŚ. Z konkur-
su na konkurs poprawia się rów-
nież Stoch.
Kubacki przyznał po zawodach, 
że Słoweniec zasłużył na wygra-
ną. "Zawiesił poprzeczkę wysoko 
i wystarczyło mi umiejętności tyl-
ko do tego, by dotknąć jej szpica-
mi nart" – powiedział w rozmowie 
z Eurosportem.
Bardzo zadowolony był natomiast 
trener Biało-Czerwonych Thomas 
Thurnbichler. "Dziś było super, 
choć nigdy nie ma perfekcyjnego 
dnia. Nie wiem, dlaczego Dawid 
musiał czekać tak długo na drugi 
skok, bo wiatr wiał w korytarzu. 
Jeśli chodzi o Piotrka, nigdy jeszcze 
nie widziałem tak dobrego telemar-
ku w jego wykonaniu".
Sam Żyła jak zwykle z humorem 
skomentował konkurs. "Nie patrzy-
łem na to, co inni robią, zrobiłem 
to, co miałem i się udało. Fajnie, 
że z Dawidem stanęliśmy na po-
dium, a dobrze by było, żebyśmy 
w trzech stanęli na podium. Kamil 
już się zbliża" – żartował.
"Moje dwa najlepsze skoki tej zimy" 
– skomentował Stoch.
Po pierwszej serii odpadli 46. Alek-

sander Zniszczoł (118,5 m) oraz 49. 
Jakub Wolny (120,5).

MOCNY AKORD
W niedzielę Kubacki już nie wypu-
ścił z rąk zwycięstwa. Kolejne miej-
sca zajęli Austriak Manuel Fettner 
i Lanisek. Na piątej pozycji uplaso-
wał się Żyła.
Kubacki wygrał przede wszystkim 
dzięki świetnej pierwszej próbie, 
w której uzyskał 141,5 m. W efekcie 
na półmetku wyprzedzał Fettnera 
(138 m) o 6,7 pkt i Żyłę (139,5 m).
W finale próba Kubackiego już nie 
była tak dobra, ale wystarczyła 
do zwycięstwa. Skoczył 135,5 m, 
czyli 2,5 m bliżej od Fettnera i osta-
tecznie okazał się lepszy od Au-
striaka o 3,2 pkt.
"Skok w pierwszej serii dał mi do-
kładnie to, czego potrzebowałem. 
Nie popełniam dużych błędów, 
ale moje skoki wciąż nie są idealne" 
– powiedział Kubacki przed kame-
rą TVN.
37-letni Fettner zanotował w nie-
dzielę swój najlepszy w karierze 
występ w Pucharze Świata. Został 
też trzecim najstarszym skoczkiem 
w historii, któremu udało się stanąć 
na podium – za Japończykami No-
riakim Kasaim (42 lata) i Takanobu 
Okabe (38 lat).
Żyłę spadek na piąte miejsce kosz-
tował skok 134-metrowy. Lanisek 
najpierw miał 135, a następnie 142 m 
i wskoczył na podium. Na czwartym 
miejscu uplasował się Norweg Halvor 
Egner Granerud (135 i 137,5 m).
Po pierwszej serii odpadli 37. Alek-
sander Zniszczoł (119,5 m), 39. Kamil 
Stoch (117,5) oraz 50. Jakub Wolny 
(105,5). Zaskoczeniem było przede 
wszystkim odpadnięcie Stocha, któ-
ry w poprzedzających zawody kwa-
lifikacjach zajął piąte miejsce.

GODNY RYWAL
To była czwarta w sezonie i dzie-
wiąta w karierze pucharowa wy-
grana Kubackiego. W klasyfikacji 
generalnej PŚ ma on 74 punkty 
przewagi nad Laniskiem. Słowe-
niec na koncie ma tylko jedną wy-
graną mniej w obecnym cyklu. Po-
nadto obaj dwukrotnie plasowali 
się na drugiej pozycji i Lanisek raz 

był trzeci. Trzeci w zestawieniu Au-
striak Stefan Kraft traci do lidera już 
183 pkt.
W Pucharze Narodów Polska ustę-
puje jedynie Austrii, do której traci 
178 punktów.
Rywalizacja w Engelbergu była 
ostatnim sprawdzianem przed roz-
poczynającym się 29 grudnia Tur-
niejem Czterech Skoczni.
Po raz trzeci w historii reprezentant 
Polski pojedzie na TCS jako lider 
Pucharu Świata. Poprzednikom nie 
udało się w takich okolicznościach 
wywalczyć Złotego Orła. Małysz 
w sezonie 2001/02 zajął czwarte 
miejsce, a Stoch w 2013/14 był siód-
my. ◘

Dawid Kubacki (z lewej) i Piotr Żyła mają za sobą bardzo udany weekend w Engelbergu

Przymiarka do Złotego Orła
Czwarta w sezonie wygrana Kubackiego • Dwóch Polaków na podium w Engelbergu

DAWID KUBACKI POKAZAŁ MOC W KONKURSACH PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH 
NARCIARSKICH W SZWAJCARSKIM ENGELBERGU. POLAK BYŁ DRUGI W SOBOTĘ 

I PIERWSZY W NIEDZIELĘ I UMOCNIŁ SIĘ NA PROWADZENIU W KLASYFIKACJI GENERALNEJ. 
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PUCHAR ŚWIATA 2022/23 
W SKOKACH NARCIARSKICH
Wyniki sobotniego konkursu w Engelbergu:
1. Anze Lanisek (Słowenia) 320,3 pkt (139,5 m/142,0 m)
2. Dawid Kubacki (Polska) 317,0 (139,0/140,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 312,3 (141,0/139,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 307,4 (136,5/138,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 300,6 (134,5/141,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 295,1 (137,0/139,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 294,1 (141,0/134,0)
8. Kamil Stoch (Polska) 287,8 (130,0/135,5)
9. Timi Zajc (Słowenia) 286,8 (131,5/133,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 284,7 (134,5/134,5)
...
23. Paweł Wąsek (Polska) 270,2 (136,0/129,5)

Wyniki niedzielnego konkursu w Engelbergu:
1. Dawid Kubacki (Polska) 300,4 pkt (141,5 m/135,5 m)
2. Manuel Fettner (Austria) 297,2 (138,0/138,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 293,7 (135,0/142,0)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 293,1 (135,0/137,5)
5. Piotr Żyła (Polska) 292,3 (139,5/134,0)
6. Stefan Kraft (Austria) 283,3 (135,0/130,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 280,2 (138,0/137,0)
8. Giovanni Bresadola (Włochy) 271,7 (132,5/134,0)
9. Robert Johansson (Norwegia) 266,1 (137,5/129,0)
10. Karl Geiger (Niemcy) 265,6 (140,0/136,5)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 8 z 32 zawodów):
1. Dawid Kubacki (Polska)  650 pkt
2. Anze Lanisek (Słowenia)  576
3. Stefan Kraft (Austria)  467
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia)  416
5. Piotr Żyła (Polska)  377
6. Manuel Fettner (Austria)  289
7. Karl Geiger (Niemcy)  194
8. Robert Johansson (Norwegia)  175
9. Michael Hayboeck (Austria)  169
10. Pius Paschke (Niemcy)  154
. Marius Lindvik (Norwegia)  154
...
14. Kamil Stoch (Polska)  122
25. Paweł Wąsek (Polska)  84

Czołówka Pucharu Narodów:
1. Austria  1475 pkt
2. Polska  1297
3. Norwegia  1221

STRONY SPORTOWE REDAGUJE JERZY GIERUSZCZAK
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Zawsze robię dwie 
rzeczy naraz,

 więc przyjęłam 
szczepienie przeciw 
grypie i szczepienie 

przypominające przeciw 
COVID-19 jednocześnie.

PODWÓJNA ochrona. PODWÓJNY spokój ducha.

Otrzymaj szczepienie przeciw grypie i szczepienie lub uaktualnione szczepienie 
przypominające przeciw COVID-19 jednocześnie. To nasza najlepsza ochrona przed 
poważnymi chorobami i powikłaniami.

Zadzwoń pod numer 311 lub wejdź na stronę nyc.gov/vaccinefinder
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Burmistrz
Ashwin Vasan, MD, PhD  
KomisarzHealth
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Czwarta w sezonie wygrana Kubackiego • Dwóch Polaków na podium w Engelbergu

Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia a w 
nadchodzącym Nowym 
Roku 2023 dużo 
Błogosławieństwa od 
Bożej Dzieciny dla 
wszystkich klientów oraz 
całej Polonii
życzą,

Właściciele i Załoga
Tatra Haus



54 50/2022 SOBOTA 24 GRUDNIA 2022 – PIĄTEK 13 STYCZNIA 2023



SOBOTA 24 GRUDNIA 2022 – PIĄTEK 13 STYCZNIA 2023 5550/2022



56 50/2022 SOBOTA 24 GRUDNIA 2022 – PIĄTEK 13 STYCZNIA 2023

POSTMASTER:  Send address changes to „Nowy Dziennik”, 10 Schindler Road, Clark, NJ 07066PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, December 21, 2022  


