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WYDARZENIA 2022 
Koniec pandemii koronawirusa, atak Ro-
sji na Ukrainę, śmierć tysięcy cywilów, 
umocnienie pozycji Polski na arenie świa-
towej, kryzys żywieniowy i energetyczny.

"Jezu, kocham Ciebie" - to ostatnie słowa 
wypowiedziane przez emerytowanego pa-
pieża Benedykta XVI przed śmiercią. Od-
szedł 31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat. 

Najgłośniejsze rozwody, rozstania, śluby 
i narodziny w 2022 roku. Plotkarskie pod-
sumowanie minionego roku i tego, co wy-
darzyło się w życiu gwiazd showbiznesu.

Halvor Egner Granerud w wielkim stylu 
wygrał 71. Turniej Czterech Skoczni. W koń-
cowej klasyfikacji imprezy wyprzedził dru-
giego Dawida Kubackiego o 33 punkty.
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W amerykańskim po-
rządku konstytucyjnym 
przewodniczący Izby Re-
prezentantów jest trzecią 
osobą w państwie – po pre-
zydencie i wiceprezyden-
cie. W przypadku, gdy 
ci dwaj nie są zdolni do peł-
nienia funkcji, to właśnie 
Speaker of the House przej-
muje urząd prezydencki. 
Stąd osoba przewodniczą-
cego izby niższej (podob-
nie jak w Polsce marszał-
ka Sejmu) jest uważana 
za jedną z najważniejszych 
postaci w amerykańskim 
życiu politycznym. Co wię-
cej, House leader decydu-
je o porządku obrad całej 
izby, a więc o tym, jakimi 
ustawami zajmować się 
będzie Kongres, a co wylą-
duje w legislacyjnej “zam-
rażarce”.
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I właśnie świadkami takiego przedsta-
wienia byliśmy w grudniu w Polskiej 
Szkole Dokształcającej im. Aleksan-
dra Janty-Połczyńskiego w Lakewood 

w New Jersey. Bożonarodzeniowe przed-
stawienie to już kilkunastoletnia tradycja 
w tej szkole i co roku sprawia wiele rado-
ści, zarówno aktorom, w których wcielają 
się uczniowie polskiej szkoły, jak także 
publiczności, która każdego roku licznie 
gromadzi się w sali, aby obejrzeć jasełka. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu na sce-
nie pojawiają się wszyscy uczniowie. Mło-
dzi aktorzy postarali się o piękne stroje, 
aby tego wieczoru na scenie błyszczeć jak 

gwiazdki z piosenki Arki Noego. Zwłasz-
cza, że na widowni jak zawsze pojawiły 
się tłumy gości. Wśród nich ojciec Jan Pa-
stuszczak oraz byli marszałkowie Parady 
Pułaskiego i przyjaciele szkoły. To dla nich 
polska szkoła przygotowuje ten wyjątkowy 
wieczór. W tym roku na scenie wystąpił 
dodatkowo zespół „Maki”, który pięknym 
tańcem i choreografią zachwycił publicz-
ność. Po części artystycznej nadszedł czas 
na przełamanie się opłatkiem i życzenia, 
a na zakończenie tego wspaniałego wy-
darzenia w sali pojawił się święty Mikołaj 
z worem pełnym prezentów.

STRONA 15

LEKCJA SZACUNKU
DO WŁASNEJ TRADYCJI
Okres świąt Bożego Narodzenia to  liczne spotkania Polonii 
na wspólnym kolędowaniu oraz jasełkach przedstawiających 
historię narodzin Jezusa.
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JASEŁKA W GLEN HEAD  
Uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. 
I. Paderewskiego w Glen Head, L.I. zaprezen-
towali historię narodzin Jezusa. W jasełkach 
udział wzięli wszyscy uczniowie, począwszy 
od przedszkolaków, a kończąc na najstar-
szych klasach. Przedstawienie spotkało się 
z ogromnym uznaniem publiczności i grom-
kim oklaskom nie było końca. Po zakończeniu 
jasełek na salę wszedł święty Mikołaj z wor-
kiem pełnym prezentów. Radość dzieci była 
ogromna. Organizatorzy zadbali także o cie-
pły poczęstunek, prawdziwie wigilijne potra-
wy, odbyła się także loteria z cennymi fantami 
i sprzedaż świątecznych pierogów, z których 
dochód zasili konto szkoły. 

KORZYSTAJMY Z DWUJĘZYCZNYCH 
PROGRAMÓW NAUCZANIA
Dobiega końca rejestracja dzieci do szkół 
publicznych. Termin zapisów rocznika 2018 
w Nowym Jorku upływa 20 stycznia, w New 
Jersey jest uzależniony od dystryktu. W związ-
ku z tym Fundacja Dobra Polska Szkoła ape-
luje do polonijnych rodziców, żeby zwrócili 
szczególną uwagę na możliwość skorzystania 
z dwujęzycznej polsko-angielskiej edukacji 
oraz by w specjalnej ankiecie informacyjnej 
wpisywali język polski jako tzw. pierwszy ję-
zyk ich pociech.
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Feliks, Radogost
14 dzień roku
KOZIOROŻEC

FROM COVER 
TO COVER

OD DESKI DO DESKI

IDIOM DNIA

SOBOTA

STYCZEŃ

14

1863
– PRZEPROWADZENIE 

BRANKI 
W WARSZAWIE

▸ 7 C (45 F)

Paweł, Piotr
15 dzień roku
KOZIOROŻEC

TO SPILL 
THE BEANS

WYJAWIĆ SEKRET

IDIOM DNIA

NIEDZIELA

STYCZEŃ

15

1908 
– PIERWSZE WYDANIE 

DZIENNIKA 
ZWIĄZKOWEGO

▸ 7 C (45 F)

Marceli, Włodzimierz
16 dzień roku
KOZIOROŻEC

TO GO TO 
THE DOGS

POGARSZAĆ SIĘ

IDIOM DNIA

PONIEDZIAŁEK

STYCZEŃ

16

1968
– ZAWIESZENIE 

„DZIADÓW” 
W REŻ. DEJMKA

▸ 8 C (47F)

Antoni, Teodor
17 dzień roku
KOZIOROŻEC

TO GIVE SOMEONE 
A BUZZ

ZADZWONIĆ DO KOGOŚ

IDIOM DNIA

WTOREK

STYCZEŃ

17

1893 
– KRÓLOWA 
HAWAJÓW 

ZRZEKŁA SIĘ TRONU

▸ 9 C (50F) 

Bogumił, Krystyna
18 dzień roku
KOZIOROŻEC

TO PUT A STOP TO 
SOMETHING

KŁAŚĆ CZEMUŚ KRES

IDIOM DNIA

ŚRODA

STYCZEŃ

18

1993
– OBLĘŻENIE 
SARAJEWA

▸ 11 C (53 F) 

Henryk, Matylda
19 dzień roku
KOZIOROŻEC

WATCH YOUR STEP!
UWAŻJ 

JAK IDZIESZ!

IDIOM DNIA

CZWARTEK

STYCZEŃ

19

1883
– PIERWSZE 

LATARNIE ULICZNE 
W NEW JERSEY

▸ 11 C (53 F) 

Euzebiusz, Sebastian
20 dzień roku
KOZIOROŻEC

TO HAVE AN EARLY 
NIGHT

PÓJŚĆ WCZEŚNIE SPAĆ

IDIOM DNIA

PIĄTEK

STYCZEŃ

20

1993
– ZAPRZYSIĘŻENIE 

CLINTONA 
NA PREZYDENTA USA

▸ 10 C (51 F)

WYBRANI PRZEZ SENAT RP PATRONI ROKU 2023
SENAT RP USTANOWIŁ ROK 2023 ROKIEM PAMIĘCI BOHATEREK I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO ORAZ WŁODZIMIERZA 

PRZERWY-TETMAJERA. IZBA ZDECYDOWAŁA, ŻE PATRONAMI ROKU 2023 BĘDĄ TEŻ MIKOŁAJ KOPERNIK, JAN MATEJKO I WISŁAWA SZYMBORSKA.

Senat w  80. rocznicę 
powstania w  getcie 
warszawskim swoją 
uchwałą oddaje hołd 

poległym oraz tym, którzy 
przeżyli i do końca swoich 
dni podnosili głos protestu 
przeciwko zbrodniczym 
planom zagłady narodu 
żydowskiego. Senatorowie 
przypominają, że w utwo-
rzonym w 1940 r. getcie war-
szawskim Niemcy zamknęli 
ponad 400 tys. Żydów, a 22 
lipca 1942 r. rozpoczęli ich 
deportację do niemieckiego 
obozu zagłady w Treblince, 
gdzie zmarło niemal 300 
tys. Żydów. 19 kwietnia 1943 
r. warszawscy Żydzi podjęli 
walkę zbrojną z Niemcami. 
Powstanie kwietniowe było 
największym zbrojnym zry-
wem Żydów podczas II wojny 
światowej, a zarazem pierw-
szym powstaniem miejskim 
w okupowanej Europie, bez-
precedensową odpowiedzią 
na bestialstwo niemieckich 
nazistów, którzy postawili 
sobie za cel wymordowanie 
całego narodu. Bohaterstwo 
tych, którzy stanęli naprze-
ciwko machiny zbrodni było 
wyjątkowe. „Jako obywatel-
ki i obywatele Polski – kraju 
doszczętnie zniszczonego 
podczas II wojny światowej 
i noszącego po dziś dotkliwe 
ślady okupacji niemieckiej 
w wymiarze społecznym, 
kulturalnym czy infrastruk-
turalnym – mamy obowią-
zek stania na straży pamięci 
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W  tym roku będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin 
Mikołaja Kopernika

ofiar i podejmowania wszel-
kich działań uniemożliwiają-
cych powtórzenie się tej hi-
storii” – napisali senatorowie. 
Jak zaznaczyli, ustanowienie 
roku 2023 Rokiem Pamięci 
Bohaterek i Bohaterów Get-
ta Warszawskiego „stanie 
się okazją do refleksji nad 
powszechnymi w dyskursie 
wartościami, takimi jak: bez-
pieczeństwo, dom, wolność, 
które uznajemy za oczywi-
ste, ale ich prawdziwą wagę 
i znaczenie odkrywamy do-
piero w chwili, gdy stają się 
zagrożone”.
Patron roku 2023 Włodzi-
mierz Przerwa-Tetmajer 
(1861-1923) był przyrodnim 
bratem poety Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera. Studio-
wał w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, następnie 
w Wiedniu, Monachium, 
Paryżu. Ożenił się z Anną Mi-
kołajczykówną i zamieszkał 
w Bronowicach pod Krako-
wem. W ich wiejskiej chacie 
odbyło się słynne wesele Lu-
cjana Rydla z Jadwigą Miko-
łajczykówną, opisane przez 
Stanisława Wyspiańskiego. 
Włodzimierz Tetmajer zna-
ny jest głównie jako malarz 
motywów chłopskich i scen 
wiejskich w stylu młodo-
polskim. W jego dorobku 
są też prace o tematyce pa-
triotyczno-wyzwoleńczej. 
Współpracował z Janem Sty-
ką i Wojciechem Kossakiem 
przy tworzeniu „Panoramy 
Racławickiej”. Jest autorem 

witraży, polichromii, ilu-
stracji, scenografii, a także 
wielu opowiadań, wierszy 
i dramatu „Piast”. Angażo-
wał się w działalność spo-
łeczno-polityczną na rzecz 
utworzenia niepodległego 
państwa polskiego z dostę-
pem do morza. Senatorowie 
w swojej uchwale przypomi-
nają, że w 2023 r. przypada 
100. rocznica śmierci Wło-
dzimierza Przerwy-Tetmaje-

ra – malarza, poety, prozaika, 
dramaturga, scenografa, pu-
blicysty, działacza politycz-
nego, człowieka o ogromnej 
odwadze i sile charakteru. 
W jego dziełach malarskich 
odzwierciedla się znamien-
na dla okresu Młodej Polski 
fascynacja rodzimym folklo-
rem.
Uzasadniając wybór Miko-
łaja Kopernika na patro-
na roku 2023 senatorowie 

przypominają w uchwale, 
że najsłynniejsze jego dzieło 
„De revolutionibus orbium 
coelestium” wywołało jedną 
z najważniejszych rewolu-
cji naukowych od czasów 
starożytnych, nazywaną 
przewrotem kopernikań-
skim. Z tego powodu helio-
centryzm bywa nazywany 
kopernikanizmem, a kosmo-
logiczno-filozoficzny postu-
lat odrzucenia wszelkiego 
geocentryzmu i antropocen-
tryzmu – zasadą kopernikań-
ską. „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej podejmując uchwa-
łę w 550. rocznicę urodzin 
tego Wielkiego Polaka, chce 
po raz kolejny przypomnieć 
jego postać i zasługi, na stałe 
obecne w naszej społecznej 
świadomości. To przypo-
mnienie ma na celu uświa-
domienie światowych zasług 
Polski i Polaków dla nauki 
oraz wzmocnienie współcze-
snych dążeń świata nauki 
i edukacji do podmiotowej 
obecności nauki w polskim 
życiu społecznym, gospodar-
czym i politycznym” – pod-
kreślili senatorowie.
W uchwale ustanawiającej 
Jana Matejkę patronem roku 
2023 senatorowie zwracają 
uwagę, że ten wybitny twór-
ca konsekwentnie realizował 
misję artysty i prezentował 
postawę obywatelskiej służ-
by narodowi. „Jego celem 
było ukazanie w dziełach 
sztuki przyczyn upadku 
I Rzeczypospolitej oraz przy-

pomnienie jej chlubnej prze-
szłości i dawnej potęgi. W ten 
sposób przekonywał Pola-
ków żyjących pod zaborami 
o wartości ich kulturowego 
dziedzictwa i podtrzymy-
wał dążenia do odzyskania 
niepodległości” – czytamy 
w uchwale.
Ustanawiając Wisławę 
Szymborską patronką roku 
2023 senatorzy podkreślają, 
że będzie to nie tylko dosko-
nała okazja do pełniejszego 
zaprezentowania postaci po-
etki, jej twórczości, ale także 
do debaty na temat miejsca 
poetyckiego słowa we współ-
czesnym świecie. W uchwale 
zaznaczono, że poetka wciąż 
inspiruje literaturoznawców, 
kulturoznawców, filozofów, 
krytyków sztuki, a także 
zwykłych czytelników, któ-
rzy znajdują w jej poezji od-
powiedzi na najważniejsze 
pytania. „Tematy, które poru-
szała w swojej poezji, wciąż 
są aktualne. Forma, jaką się 
posługiwała, ciągle zachwy-
ca mistrzostwem” – napisali 
senatorowie. Przypominają 
też, że w 1996 r. Wisława 
Szymborska otrzymała lite-
racką Nagrodę Nobla za – jak 
brzmiało uzasadnienie Aka-
demii Szwedzkiej – „poezję, 
która z ironiczną precyzją 
pozwala historycznemu 
i biologicznemu kontekstowi 
wyjść na światło we frag-
mentach ludzkiej rzeczywi-
stości”.

JW
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1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848)
www.NaszaUnia.com

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 3 stycznia 2023 r. i kończy 18 kwietnia 2023 r. Minimalny bilans otwarcia wynosi 500,00 USD. Maksymalny bilans otwarcia to 
maksymalna dozwolona kwota nowych wpłat za rok podatkowy 2022 i 2023. Opłata za wcześniejsze zamknięcie w wysokości 365 dni dywidendy dotyczy wszystkich certyfikatów 3-letnich 
(36-miesięcznych). Konta biznesowe są wyłączone z tej promocji. PSFCU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub zakończenia promocji w dowolnym momencie bez uprzedze-
nia. Wszystkie produkty i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.
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AMERYKA

W listopadzie Demokratka stanęła do wy-
borów, w których pokonała Republika-
nina Lee Zeldina o 6 pkt. procentowych. 

Od 1 stycznia stała się pierwszą kobietą-gubernato-
rem Nowego Jorku wyłonioną w drodze głosowania.
"Przede wszystkim musimy uczynić i uczynimy na-
sze ulice bezpieczniejszymi" - podkreśliła. Ponadto 
zwracając uwagę na wysokie koszty życia, zaape-
lowała o doprowadzenie do tego, aby stan Nowy 

Jork był bardziej przystępny cenowo. "Nowojor-
czycy po prostu walczą, aby zapłacić czynsz, żyw-
ność i benzynę, aby dojechać do pracy. Oni cierpią" 
- oceniła. Mówiła też o potrzebie zachowania praw 
do aborcji. 
Hochul złożyła przysięgę na dwóch Bibliach: ro-
dzinnej oraz stanowej, wypożyczonej z Biblioteki 
Prezydenckiej Franklina Delano Roosevelta.

Z Nowego Jorku A.D.(PAP)

Ogłoszone zmiany polega-
ją na przyspieszeniu de-
portacji i zwiększeniu kar 

dla osób, które nie kwalifikują się 
do uzyskania azylu lub statusu 
uchodźcy, a także na rozszerze-
niu dotychczasowego programu 
legalnej imigracji, umożliwia-
jącego dwuletni pobyt i pracę 
dla osób posiadających sponso-
rów (opiekunów). Dotychczas 
program był dostępny dla Wene-
zuelczyków, lecz teraz zostanie 
rozszerzony na mieszkańców Ha-
iti, Nikaragui i Kuby. Obywatele 
tych czterech krajów, uciekający 
przed dyktaturą i przemocą, sta-
nowili większość ludzi starają-
cych się nielegalnie przekroczyć 
granicę z USA w ostatnich mie-
siącach. Oczekuje się, że nowo 
ogłoszone regulacje obniżą liczbę 
osób starających się nielegalnie 
przedostać do USA, bo wskazują 
na to dotychczasowe doświad-
czenia z migrantami w Wenezu-
eli.
"Moje przesłanie jest następują-

ce: jeśli starasz się opuścić Kubę, 
Nikaraguę, czy Haiti, nie pojawiaj 
się po prostu na granicy. Pozo-
stań, gdzie jesteś i złóż aplikację 
legalnie. Jeśli tego nie zrobisz, nie 
będziesz kwalifikować się do tego 
nowego programu" - powiedział 

Biden. Jednocześnie zaznaczył, 
że nowe działania tylko częścio-
wo pomogą w rozwiązaniu kry-
zysu na granicy, bo do całościo-
wego rozwiązania potrzebna jest 
ustawa Kongresu.

Z Waszyngtonu OG (PAP)

PREZYDENT USA JOE BIDEN OGŁOSIŁ ZMIANĘ PRZEPISÓW, KTÓRE POZWOLĄ 
NA SZYBSZE ODSYŁANIE MIGRANTÓW NIELEGALNIE PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICĘ. 

JEDNOCZEŚNIE ZAPOWIEDZIAŁ, ŻE USA BĘDĄ CO MIESIĄC PRZYJMOWAĆ 30 TYS. 
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AZYL Z WENEZUELI, KUBY, NIKARAGUI I HAITI.

ZAOSTRZONE RESTRYKCJE 
DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AZYL

Migranci na granicy USA-Meksyk

Kathy Hochul została zaprzysiężona na 57. gubernatora Nowego Jorku. 
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Prezydent Joe Biden. 

FO
T

: D
R

EA
M

ST
IM

E 

POUFNE DOKUMENTY 
znalezione w prywatnym 

biurze Bidena  
Poufne dokumenty z czasu, kiedy Joe Biden był wiceprezy-
dentem, zostały znalezione w biurze think-tanku w Waszyng-
tonie - powiedział prawnik prezydenta Richard Sauber. Bia-
ły Dom miał przekazać dokumenty Archiwom Narodowym 
i współpracować w tej sprawie z prokuraturą.

Według Saubera, do-
kumenty znaleziono 
podczas zamykania 

waszyngtońskiego biura ośrod-
ka Penn Biden Center, należące-
go do Uniwersytetu Pennsylva-
nii, gdzie Biden był honorowym 
profesorem. Do odkrycia doku-
mentów miało dojść 2 listopada 
i wkrótce potem miały zostać 
oddane Archiwom Narodowym, 
a analizować ma je także proku-
ratura.

Przetrzymywanie niejawnych do-
kumentów było w ubiegłym roku 
przyczyną przeszukania domu 
byłego prezydenta Donalda 
Trumpa. Trump zachował doku-
menty - w tym te o najwyższych 
klauzulach tajności - mimo kilku 
prób odzyskania ich przez orga-
ny państwa. Trump miał ponad 
300 takich dokumentów w swo-
jej posiadłości. Sprawa jest przed-
miotem śledztwa prokuratury.

Z Waszyngtonu OG (PAP)

KATHY HOCHUL 
zaprzysiężona na gubernatora Nowego Jorku

KATHY HOCHUL ZOSTAŁA 1 STYCZNIA ZAPRZYSIĘŻONA W ALBANY JAKO 57. 
GUBERNATOR NOWEGO JORKU. HOCHUL ZOSTAŁA PIERWSZĄ KOBIETĄ GUBERNATOREM 
NOWEGO JORKU W SIERPNIU 2021 ROKU. BYŁO TO WYNIKIEM USTĄPIENIA Z URZĘDU JEJ 

SZEFA ANDREW CUOMO, OSKARŻANEGO O MOLESTOWANIE SEKSUALNE. 
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Zespół redakcyjny "Nowego Dziennika" 
przesyła najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia 

dla redaktor naczelnej 
Jolanty Wysockiej i Jej Rodziny.

Śmierć matki to jedna 
z najsmutniejszych chwil w życiu każdego, 

dlatego łączymy się w bólu 
i zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji

śp. Stanisławy Grabowskiej 
by zapewnić Jej wieczny odpoczynek

oraz ukoić zasmuconą Rodzinę.

....................................................................................................................................................................................................

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE 
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POLSKA

"W Katowicach od lat 
gramy z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej 

Pomocy. Ogólnopolski finał czeka 
nas pod koniec stycznia, jednak 
już teraz w naszym mieście ho-
norujemy Fundację WOŚP oraz 
miliony Polaków - wolontariuszy 
i ludzi dobrej woli, którzy wspie-
rają piękną ideę bezinteresow-
nego pomagania" - tłumaczył 
prezydent Katowic Marcin Kru-
pa zapowiadając, że na tabliczce 
z nazwą ronda znajdzie się cha-
rakterystyczne czerwone ser-
duszko, z którym kojarzona jest 
Orkiestra. "Cel, dla którego gra 
WOŚP, jest bardzo szczytny; to cel, 
który często ratuje nam - miesz-
kańcom miasta, regionu, kraju - 

życie. Chyba każdy z nas, kto mu-
siał skorzystać z pomocy lekarzy 
i pielęgniarek, miał do czynienia 
ze sprzętem zakupionym przez 
Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy" - dodał prezydent miasta.
W uzasadnieniu podjętej więk-
szością 25 głosów uchwały 

(przeciwnych było jedynie dwoje 
radnych PiS Piotr Pietrasz i Kry-
styna Panek) radni przypomnieli, 
że za pozyskane z dorocznej pu-
blicznej zbiórki środki fundacja 
kupuje specjalistyczny sprzęt me-
dyczny, przekazywany szpitalom 
w całej Polsce. "W ciągu 30 lat 
fundacja zebrała ponad 1,75 mld 
zł, za które kupiła 69 tys. urządzeń 
wspierających polską medycynę" 
- napisano w uzasadnieniu.
Rondo, które decyzją radnych 
będzie nosić imię WOŚP, powsta-
ło w latach 2018-20 jako element 
dwupoziomowego skrzyżowania 
drogi krajowej nr 81 i ul. Armii 
Krajowej. Warta ok. 100 mln zł in-
westycja została dofinansowana 
z unijnych środków. (PAP)

  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

Pomnik Obrońców Polskiego Wybrzeża 

Symbol WOŚP 

Żołnierze zostali początko-
wo pochowani na cmenta-
rzu na Pogórzu, a następnie 

w latach 1946-47 ekshumowani 
na cmentarz Obrońców Wybrzeża 
w Gdyni Redłowie.
Pomnik oddaje również hołd 
mieszkańcom Pogórza, Obłuża 
i Oksywia, w tym cywilnym ofia-
rom zbrodni niemieckich pocho-

wanym na cmentarzu w Pogórzu 
w okresie od marca do listopada 
1939 r., których groby przeniesio-
no w 2006 r. na cmentarz parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Wśród ofiar był Józef Ra-
domski, szesnastolatek rozstrzela-
ny przez Niemców 26 październi-
ka 1939 r. w Gdyni. Upamiętnienie 
zrealizowało Oddziałowe Biuro 

Upamiętnienia Walk i Męczeń-
stwa Oddziału IPN w Gdańsku.
Podczas uroczystości odsłonię-
cia pomnika odczytano apel po-
ległych, a żołnierze Marynarki 
Wojennej oddali salwę honorową. 
Delegacje władz państwowych, 
lokalnych oraz przedstawiciele 
służb złożyły przed obeliskiem 
wiązanki. (PAP)

Odsłonięto Pomnik 
OBROŃCÓW POLSKIEGO WYBRZEŻA W GDYNI
SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAROSŁAW 

SELLIN, DYREKTOR ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO IPN PAWEŁ PIOTR WAROT, LOKALNI 
SAMORZĄDOWCY I MIESZKAŃCY WZIĘLI UDZIAŁ W ODSŁONIĘCIU POMNIKA OBROŃCÓW 

POLSKIEGO WYBRZEŻA POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI WE WRZEŚNIU 1939 R.
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W badaniu respondentów 
zapytano: czego najbar-
dziej boją się w 2023 

roku? Na tak postawione pytanie 
58% ankietowanych odpowiedzia-
ło, że boi się drożyzny, a 23% eska-
lacji wojny w Ukrainie. Z kolei 7% 
ankietowanych przyznało, że boi 
się kryzysu energetycznego, 4% 
obawia się załamania w służbie 

zdrowia, a 1% - koronawirusa. Na-
tomiast 3% badanych zaznaczy-
ło, że nie boi się niczego z rzeczy 
wskazanych w badaniu, a 4% re-
spondentów nie umiało udzielić 
odpowiedzi na to pytanie.
Badanie zostało zrealizowane 
przez Instytut Badań Pollster 
w dniach 17-18.12.2022 r. na próbie 
1063 dorosłych Polaków. (PAP)

CZEGO BOJĄ SIĘ POLACY 
w 2023 roku?

Drożyzny, eskalacji wojny w  Ukrainie i  kryzysu energe-
tycznego Polacy najbardziej boją się w 2023 roku - wynika 
z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster.

KATOWICKIE RONDO, BĘDĄCE CZĘŚCIĄ PRZEBUDOWANEGO KOSZTEM OK. 100 MLN 
ZŁ WĘZŁA DROGOWEGO W DZIELNICY PIOTROWICE, BĘDZIE NOSIĆ IMIĘ WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - ZDECYDOWALI MIEJSCY RADNI. 
INICJATYWĘ MŁODEJ LEWICY W TEJ SPRAWIE POPARŁY WŁADZE MIASTA.

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
patronką ronda w Katowicach 

Z badania wynika, że odse-
tek osób deklarujących od-
danie głosu na PiS wzrósł 

o 0,5 pkt proc. względem ba-
dania sprzed dwóch tygodni. 
W przypadku Koalicji Obywa-
telskiej odnotowano natomiast 
spadek o 0,4 pkt. proc., a w przy-
padku Polski 2050 spadek o 0,7 
pkt. proc. 
W Sejmie znalazłaby się jeszcze 
Lewica z wynikiem 8% (spadek 
o 1,4 pkt. proc.), a także Konfede-
racja, którą poparłoby 6,9% wy-
borców (wzrost o 2,9 pkt. proc.). 
Poparcie dla PSL zadeklarowało 
5,9% ankietowanych, co oznacza 
spadek o 0,5 pkt. proc.
Pod progiem wyborczym znala-
złaby się Agrounia z poparciem 
2%, a 8,6% respondentów nie wie 
na kogo oddałoby głos.
Z wyliczeń prof. Jarosława Flisa, 
socjologa i eksperta ds. syste-
mów wyborczych z Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, które przy-
wołuje portal wynika, że PiS 
wprowadziłoby do Sejmu 190 
posłów, co - jak zaznaczono - nie 
pozwoliłoby na stworzenie sa-
modzielnego rządu (konieczna 
większość to 231 głosów). Koali-
cja Obywatelska mogłaby liczyć 
na 155 mandatów, Polska 2050 
wprowadziłaby do Sejmu 40 
przedstawicieli, a Lewica 32. Do-
dano, że na klub w parlamencie 
mogłaby liczyć również Konfe-
deracja, która po wyborach mia-
łaby 24 posłów. Z kolei Polskie 
Stronnictwo Ludowe wprowa-
dziłoby do izby niższej 18 repre-
zentantów. 1 mandat przypadłby 
mniejszości niemieckiej.
Sondaż United Surveys dla Wir-
tualnej Polski został przepro-
wadzony w dniach 6-8 stycznia 
2023 roku metodą CAWI i CATI 
50/50 na reprezentatywnej gru-
pie tysiąca Polaków. (PAP)

ROŚNIE POPARCIE DLA PIS
POPARCIE DLA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 

W NAJNOWSZYM SONDAŻU UNITED SURVEYS 
DLA WIRTUALNEJ POLSKI WYNIOSŁO 32,3%, 

NA KOALICJĘ OBYWATELSKĄ ZAGŁOSOWAŁOBY 27%, 
A NA POLSKĘ 2050 - 9,3% RESPONDENTÓW 

- PODAŁ PORTAL. 



SOBOTA 14 STYCZNIA – PIĄTEK 20 STYCZNIA 2023 71/2023

FELIETON 

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

su był opór 20 republikańskich 
kongresmanów, którzy chcieli, 
aby nowy przewodniczący zo-
bowiązał się do zorganizowania 
pracy całej Izby tak, aby uwzględ-
niała ona stanowisko konserwa-
tywnego skrzydła GOP. Ta gru-
pa to zaledwie niewielka część 
wszystkich kongresmanów Partii 
Republikańskiej (jest ich łącznie 
221), ale wyraźnie dała do zrozu-
mienia, że chce odgrywać zna-
czącą rolę w politycznym dys-
kursie. A to praktycznie oznacza 
utrudnianie pracy administracji 
Joe Bidena i brak porozumienia 
z Senatem, gdzie demokraci mają 
przewagę 51-49. Po ostatnim, zwy-
cięskim głosowaniu Kevin McCar-
thy podziękował byłemu prezy-
dentowi Donaldowi Trumpowi, 
który podjął się negocjacji między 
kongresmanem a konserwatyw-
ną frakcją. 

USTĘPSTWA I MIECZ 
DAMOKLESA

Większość republikańskich kon-
gresmanów bagatelizuje zna-
czenie koncesji poczynionych 
przez McCarthy’ego. Ale niektóre 
zmiany są niepokojące. Na przy-
kład zgoda na to, że głos jednego 
kongresmana może uruchomić 
proces usunięcia przewodniczą-
cego Izby Reprezentantów bę-
dzie wisiała nad McCarthym jak 
przysłowiowy miecz Damoklesa. 
“To zła decyzja – uważa umiarko-
wany republikański kongresman 
z Nebraski Don Bacon. – Wystar-
czy wniosek jednej osoby o odwo-
łanie i cały proces trzeba będzie 
przeprowadzać od nowa. Kto 
chciałby robić to każdego tygo-
dnia? (…) To osłabia przewodni-
czącego i wzmacnia najmniej licz-
ną ze wszystkich frakcji”.
Konserwatywni krytycy McCar-
thy’ego domagali się także, aby 
każdorazowej zgodzie na zwięk-
szenie amerykańskiego długu 
publicznego (bez czego rząd nie 
byłby w stanie emitować nowych 

W amerykańskim 
porządku konsty-
tucyjnym prze-
wodniczący Izby 

Reprezentantów jest trzecią oso-
bą w państwie – po prezyden-
cie i wiceprezydencie. W przy-
padku, gdy ci dwaj nie są zdolni 
do pełnienia funkcji, to właśnie 
Speaker of the House przejmuje 
urząd prezydencki. Stąd osoba 
przewodniczącego izby niższej 
(podobnie jak w Polsce marszał-
ka Sejmu) jest uważana za jedną 
z najważniejszych postaci w ame-
rykańskim życiu politycznym. 
Co więcej, House leader decydu-
je o porządku obrad całej izby, 
a więc o tym, jakimi ustawami 
zajmować się będzie Kongres, 
a co wyląduje w legislacyjnej “za-
mrażarce”. W sytuacji, gdy kon-
trolę nad Białym Domem i nad 
Senatem mają przeciwnicy poli-
tyczni – demokraci – osobowość 
przewodniczącego może prze-
sądzać o tym czy Kongres stanie 
się polem politycznej konfrontacji, 
czy będzie poszukiwać pragma-
tycznych rozwiązań. 

DO 15 RAZY SZTUKA
Ostatni raz zwycięska partia mia-
ła kłopoty z wyborem przewodni-
czącego izby niższej amerykań-
skiego Kongresu ponad sto lat 
temu. Aż do minionego tygodnia. 
Na Kevina McCarthy’ego, repu-
blikanina z Kalifornii, w nowym 
118. Kongresie musiano głosować 
aż 15 razy i to pomimo tego, że nie 
miał w swoim ugrupowaniu żad-
nego poważnego konkurenta. 
Za kilka głosów przesądzających 
o ostatecznym wyborze trzeba 
było zapłacić sporą cenę. 
Do tej pory przewodniczącego 
Izby ugrupowanie posiadające 
większość w Kongresie wybie-
rało bez większych kontrowersji 
już podczas pierwszego posie-
dzenia po rozpoczęciu kadencji. 
Tym razem było inaczej. Powo-
dem bezprecedensowego impa-

obligacji) powinno towarzyszyć 
ograniczenie wydatków publicz-
nych, w tym na Social Security 
oraz Medicare. “Nie można do-
puścić do niemal automatycz-
nego podnoszenia zadłużenia” 
– argumentuje konserwatywny 
kongresman z Pensylwanii Scott 
Perry, który także ociągał się z po-
parciem dla McCarthy’ego.
Ci republikańscy kongresmani, 
którzy sytuują się bliżej politycz-
nego centrum, byli także zanie-
pokojeni żądaniami bardziej 
konserwatywnie nastawionych 
kolegów, aby ci ostatni objęli 
funkcje przewodniczących w ko-
misjach i podkomisjach Izby 
Reprezentantów. To odstępstwo 
od zasady, że o przewodzeniu ko-
misjom przesądza liczba lat spę-
dzonych w Kongresie. Prawicowa 
frakcja miała nawet wywalczyć 
trzy miejsca w kluczowej Komi-
sji Regulaminowej (House Rules 
Committee), znacznie więcej, niż 
wynikałoby to z rzeczywistego 
rozmieszczenia głosów. 
Inne zmiany przyjęte przez repu-
blikanów w nowym Kongresie 
uznano za mniej kontrowersyj-
ne. Przewidziano między innymi 
zwiększenie możliwości zgłasza-
nia poprawek do ustaw, większą 
kontrolę Kongresu nad instytu-
cjami federalnymi oraz wprowa-
dzenie reguły 72-godzin, czyli 
przesłania do członków Izby pro-
jektów ustaw co najmniej 3 dni 
przed rozpoczęciem samej deba-
ty. Każda z tych reguł w przeszło-
ści obowiązywała w Kongresie. 

MIĘDZY OBSTRUKCJĄ 
A PRAGMATYZMEM

Nad 15 głosowaniami na prze-
wodniczącego można by było 
przejść do porządku dziennego, 
gdyby nie to, że tygodniowy im-
pas z jego wyborem może mieć 
wpływ na życie milionów Ame-
rykanów. Ceną za poparcie 20 
najbardziej konserwatywnych 
republikanów były bowiem kon-
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Speaker of the House - Kevin McCarthy 

KARUZELA Z MCCARTHY’M
WYBORY NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO IZBY REPREZENTANTÓW POKAZAŁY MEANDRY, JAKIMI MUSI CZASAMI KRĘCIĆ SIĘ AMERYKAŃSKA 

DEMOKRACJA. CENĘ, ZA JAKĄ KEVIN MCCARTHY MÓGŁ PODNIEŚĆ W KONGRESIE MŁOTEK PRZEWODNICZĄCEGO, ZAPŁACIĆ MOGĄ WSZYSCY WYBORCY. 

Tomasz Deptuła

cesje, na jakie miał zgodzić się 
McCarthy. Co więcej, dokładnie 
nie wiadomo jakie, bo jesteśmy 
skazani częściowo na domysły. 
Wśród zgłaszanych przez opor-
nych kongresmanów żądań naj-
bardziej niepokojące wydają 
się propozycje cięcia wydatków 
na takie program, jak Medicare 
i Social Security. 
Na szczęście amerykański sys-
tem, oparty na zasadzie równo-
wagi i kontroli (check and ba-
lance), utrudni przyjmowanie 
radykalnych rozwiązań. Oprócz 
tego, do stanowienia nowego pra-
wa potrzebna jest zgoda obu izb 
Kongresu i podpis prezydenta, 
a żadne z ugrupowań na Kapito-
lu nie dysponuje wystarczającą 
liczbą głosów, która pozwoliła-
by na obalenie prezydenckiego 
weta. Republikanie, a raczej naj-
bardziej konserwatywne i anty-
establishmentowe skrzydło ugru-

powania, mogą jednak próbować 
blokować zwiększanie wydatków 
publicznych, co w obliczu inflacji 
i konieczności utrzymania zobo-
wiązań rządu federalnego będzie 
koniecznością. Na Kapitolu może 
więc być w najbliższych miesią-
cach bardzo nerwowo. 

W opinii większości komentato-
rów – zarówno prawicowych, jak 
i lewicowych – negocjacje McCar-
thy’ego z konserwatystami i 15 gło-
sowań osłabiły pozycję przewod-
niczącego Izby Reprezentantów 
już na samym początku kadencji. 
Stał on się zakładnikiem frakcji, 
która jest bardziej zainteresowa-
na w obstrukcji prac Kongresu niż 
w poszukiwaniu pragmatycznych 
rozwiązań ponad politycznymi 
podziałami. A to oznacza, że w no-
wej, wybranej już po raz 118, Izbie 
Reprezentantów na pewno nie 
będzie spokojnie. ◘
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POLSKO-AMERYKAŃSKIE 
PRZEDSZKOLE NA RIDGEWOOD

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

• pełne przygotowanie do nauki w klasach z programem Dual Language

• wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska

• zajęcia dostosowane do wieku i rozwoju psychosocjalnego dziecka

• zdrowe, domowe posiłki przygotowywane na miejscu

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

• gry i zabawy

• indywidualne podejście do każdego dziecka

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

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

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

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

EMAIL: KOPCIUSZEKDAYCARE@GMAIL.COM

Przedstawienie poprze-
dziła wspólna modlitwa 
prowadzona przez księ-
dza Józefa Szpilskiego 

z kościoła Św. Stanisława Kostki 
na Greenpoincie, dyrektora CPS. 
Dyrektor wykonawcza Agniesz-
ka Granatowska zaprosiła na Ja-
sełka wszystkich pracowników 
CPS, złożyła życzenia oraz za-
prosiła na przedstawienie jak 
„na Broadwayu”, następnie głos 
zabrali, skarbnik, Zbigniew So-
larz oraz koordynator programu 
Krakus, Zuzanna Frontczak-Da-
browicz.
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JASEŁKA 
w Klubie Seniora Krakus 

W CZWARTEK 22 GRUDNIA CHÓR KRAKUS PROWADZONY PRZEZ KATARZYNĘ DRUCKER A DZIAŁAJĄCY W CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIM 
NA GREENPOINCIE WPROWADZIŁ NAS W NASTRÓJ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA WYSTAWIAJĄC JASEŁKA. 

Zosia Zeleska-Bobrowski

Jasełka zakończyły się koro-
wodem wykonawców po sali 
między stolikami, śpiewającymi 
kolędy przy akompaniamen-
cie Stefana Orzecha grającego 
na akordeonie.
Po Jasełkach Katarzyna Druc-
ker przedstawiła niespodziewa-
nego gościa, legendę polskiej 
piosenki, Stana Borysa, który 
zaśpiewał kolędy „Chwalcie 

Dziecinę” do słów Anny Biernat 
z muzyką i aranżacją Ryszarda 
Szweca oraz „Wesołych Świąt 
Wam życzę” do własnych słów 
z muzyką i aranżacją Ryszarda 
Szweca.  Następnie Stan Borys 
sprzedawał swoje płyty z auto-
grafem oraz pozował do zdjęć. 
To spotkanie ze swoim idolem 
pozostanie na długo w pamięci 
seniorów. ◘

Seniorzy bardzo ciężko pracowali 
na próbach, a rezultat tego można 
było obejrzeć podczas niezwykle 
udanego przedstawienia. Aktorzy 
świetnie zagrali swoje role. Ak-
cja sztuki trochę humorystyczna, 
czasem poważna przeplatana 
kolędami trzymała nas cały czas 
w napięciu. Całość dopełniały 
piękne kolorowe kostiumy. Wy-
stąpili: narrator, Maryja, św. Józef, 
anioł, pasterze, trzej królowie, 
Herod, śmierć, diabeł, gospodarz 
i żołnierz - razem 16 osób.
Szczególne podziękowania 
za sukces należą się Katarzynie 

Drucker za scenariusz, reżyse-
rię oraz przygotowanie chóral-
ne. Tekst opracowali; Waldemar 
Ostrowski i Katarzyna Drucker, 
przepiękne kostiumy i rekwizyty 
były dziełem Stanisławy Krzyś, 
pomysłowe dekoracje przygoto-
wali Waldemar Ostrowski i Ta-
deusz Nowak, gwiazdę kolędni-
czą, Berta i Krzysztof Zielńscy, 
a akompaniament i oprawę mu-
zyczną Ola Watras. Nad dźwię-
kiem czuwał Igor Wieczorkow-
ski. Na zakończenie Katarzyna 
Drucker przedstawiła wszyst-
kich wykonawców.
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Uroczystą mszę św. w tym dniu kon-
celebrował ksiądz Sławomir Szucki, 
a rozmowy z dziećmi siedzący-
mi na stopniach ołtarza związane 

ze świętami i Bożym Narodzeniem prowadził 
dowcipnie proboszcz Grzegorz Markulak. 
Po uroczystej mszy świętej wszyscy udali 
się na zewnątrz, aby zobaczyć żywą szopkę, 
która znajdowała się przed kościołem. W za-
grodzie można było zobaczyć i pogłaskać 
króliki, osiołka, owce oraz bardzo przyjazne 
kozy, łakome na marchewki. Co odważniejsze 

dzieci zdecydowały się nawet na przejażdżkę 
kucykiem. 
Świąteczny klimat można było poczuć nie 
tylko za sprawą żywej szopki, ale także ko-
lęd, które rozbrzmiewały za sprawą chóru 
pod wodzą księdza proboszcza. Każdy mógł 
przyłączyć się do wspólnego kolędowania, 
a ponieważ na zewnątrz było dość zimno 
i mroźnie organizatorzy przygotowali tak-
że drobny poczęstunek w postaci gorącego 
barszczu, kakao czy kawy oraz pysznych cia-
steczek. ◘
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ŻYWA SZOPKA W KOŚCIELE 
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI NA GREENPOINCIE

25 GRUDNIA, W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA DO KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI NA GREENPOINCIE 
PO MSZY ŚW. DLA DZIECI ZAWITAŁA ŻYWA SZOPKA, KTÓRA SPRAWIŁA SPORO RADOŚCI NIE TYLKO NAJMŁODSZYM. 

Zosia Zeleska-Bobrowski
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POLONIA
„Jako, że Polacy w tradycji to mają,

co roku o tej porze Jasełka przedstawiają.
Więc, my także z weselem chcemy kolędować

małemu Jezusowi serca oferować.”

Jeszcze przed świę-
tami Bożego Naro-
dzenia uczniowie 
Polskiej Szkoły Do-

kształcającej im. I. Pade-
rewskiego w Glen Head, 
L.I. zaprezentowali histo-
rię narodzin Jezusa. Tego 
typu widowiska zwane 
są popularnie jasełkami 
i wzorowane są na śre-
dniowiecznych misteriach 
franciszkańskich. Za twór-
cę przedstawień bożona-
rodzeniowych uważany 
jest św. Franciszek z Asyżu, 
który pierwszą taką scenę 
przedstawił już w 1223 
roku. Do Polski ten zwyczaj 
przywędrował na przeło-
mie XIV i XV wieku.
Uczniowie PSD w Glen 
Head znakomicie odegra-
li swoje role, prezentując 
się w epokowych strojach 
w stajence, gdzie u boku 
Maryi i Józefa, w żłobie 
pojawiło się dzieciątko 
Jezus. To jemu zarówno 
mieszkańcy, jak i pasterze, 
a także Trzej Królowie zło-
żyli pokłon i obdarowali 
go prezentami. 

W przedstawieniu udział 
wzięli wszyscy uczniowie, 
począwszy od przedszko-
laków, a kończąc na naj-
starszych klasach. Do-
skonałym uzupełnieniem 
całego przedstawienia 
była oprawa muzyczna 

zespołu Nos Te Domine 
pod dyrekcją Bogdana 
Czerwonki, w składzie: 
Bogdan Czerwonka, Jurek 
Gliniański, Janusz Grabarz, 
Tadeusz Moskal, Grzegorz 
Strzelichowski i Robert 
Wirkowski, a także solistki: 
Evelina Backiel, Sabrina 
Backiel, Stephanie Kowa-
lewski i Aleksandra Strze-
lichowski. Wyjątkowy ze-
staw kolęd był doskonale 
wkomponowany w całość 
przedstawienia.
Jasełka to także doskona-
ła okazja do spotkania. 
W tym roku to wyjątkowe 
wydarzenie swoją obec-
nością zaszczycili ks. Piotr 
Rożek, ks. Daniel Nash, byli 
dyrektorzy szkoły Renata 
Robak i Janusz Grabarz, 
a także byłe nauczyciel-

ZD
JĘ

C
IA

: E
LŻ

BI
ET

A
 P

O
PŁ

A
W

SK
A

 

W jasełkach wystąpili wszyscy uczniowie z PSD im. I. Paderewskiego z Glen Head

Jasełka w Polskiej Szkole Dokształcającej 
IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO

„ŻYCZCIE SOBIE JAK NAJWIĘCEJ ZWYKŁEGO LUDZKIEGO SZCZĘŚCIA” – TE PIĘKNE SŁOWA ZOSTAŁY WYPOWIEDZIANE PODCZAS JASEŁEK, KTÓRE 
ODBYŁY SIĘ W NIEDZIELĘ, 18 GRUDNIA W POLSKIEJ SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W GLEN HEAD NA LONG ISLAND. 

Elżbieta Popławska 

Agata Strzelichowska - dyrektorka szkoły od lewej, 
uczniowie i solistka Aleksandra Strzelichowska

Bianka i Shiloh LiBuono

Evelina Backiel ze swoimi aktorami

ki szkoły - Daria Mular-
czuk i Izabela Jagustyn, 
przedstawiciele Polskiego 
Domu Narodowego w Glen 
Cove, lokalna Polonia i byli 
uczniowie i absolwenci 
szkoły. 
Jasełka, które okazały się 
ogromnym sukcesem, 
to wspólne dzieło wielu 
osób. Scenariusz i choreo-
grafię opracowała pani 
Maria Klusek, wychowaw-
czyni klasy 8. 

W PRZEDSTAWIENIU 
WYSTĄPILI: 

▸ Narratorzy: Mikayla Be-
restecki i Stephanie Kowa-
lewski
▸ Aniołki: Emma Berestec-
ki, Christine Kowalewski, 
Nicole Orlowski, Olivia Pia-
ścik, Victoria Rajkowski, 
Aleksandra Strzelichow-
ski, Karolina Strzelichow-
ski, Kaya Strzeszewski
▸ Maryja: Sophie Wolf
▸ Józef: Kacper Kozlowski
▸ Trzej Królowie: Jeremy 
Bak, Nikodem Kamiński, 
Adam Panek
▸ Pasterze: Adam Banaf-
sheha, Caden Hechtman, 
Mateusz Kozłowski, Noah 
Kamiński, Eric Rajkowski, 
Krzyś Pogorzelski
▸ Krasnoludki: Madeline 
Bruderman, Alma Kory-
towski, Shiloh LiBuono, 
Hanna Mecinski, Krystian 
Melion, William Mroczka, 
Suzanna Mroczka, Hannah 
Orlowski, Emilian Wojton
▸ Gwiazdki: Maya Bruder-
man, Hania Johnson, Bian-
ka LiBuono, Oliwer Kory-
towski

▸ Dzieci: Emma Banafshe-
ha, Penelope Brzezinski, 
Julian Wojtowicz. 
▸ Koordynatorki: Evelina 
Backiel i Sabrina Backiel 
przy najmłodszej grupie, 
Edyta Kwiatkowska przy 
uczniach z klasy 2, Milena 
Strzeszewska – nauczyciel-
ka klasy 6 oraz Maria Klu-
sek, nauczycielka klasy 8 
i dyrektorka szkoły Agata 
Strzelichowska, które asy-
stowały przy scenie pod-
czas całego przedstawienia. 

Jasełka spotkały się 
z ogromnym uznaniem 
publiczności i gromkim 
oklaskom nie było koń-
ca. Wielkie gratulacje 
dla wszystkich artystów 
występujących na scenie 
oraz całej ekipy pracującej 
przy jasełkach. 
Po zakończeniu przed-
stawienia na salę wszedł 
święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów. Ra-
dość dzieci była ogromna. 
Organizatorzy zadbali tak-
że o ciepły poczęstunek, 
prawdziwie wigilijne po-
trawy wraz z deserem. 
Uwieńczeniem tego wspa-
niałego wydarzenia od-
była loteria z bogatymi 
fantami oraz sprzedaż 
świątecznych pierogów. 

Dochód z tych dwóch ini-
cjatyw wesprze szkolny bu-
dżet. Na zakończenie jase-
łek głos zabrała pani Agata 
Strzelichowska, dyrektorka 
szkoły, która podziękowa-
ła dzieciom, nauczycie-
lom, muzykom, rodzicom, 
sponsorom i wszystkim 
obecnym za pomoc w zor-
ganizowaniu tak dużej 
świątecznej imprezy oraz 
złożyła świąteczno-nowo-
roczne życzenia. 

Do Siego Roku.
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Elżbieta Popławska

ka zaszczycili ks. Piotr Rożek - pro-
boszcz parafii św. Jadwigi, Maria 
Bąk - wieloletnia była zastępczyni 
dyrektora szkoły, Ryszard Brzo-
zowski - prezes KPA z L.I., który 
od lat wspiera szkołę. 
Po uroczystych jasełka do sali 
wkroczył długo oczekiwany przez 
dzieci święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów. Radość dzieci 
była ogromna. 

Z kolei Rada Rodziców pod prze-
wodnictwem Bożeny Narra i Iza-
beli Węgrowski zorganizowała 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
na którym można było kupić 
ozdoby choinkowe, stroiki świą-
teczne i pyszne domowe wypie-
ki. Przybyli goście mogli również 
na miejscu poczęstować się kawą 
i skosztować świątecznych słodko-
ści. ◘

Jasełkowa tradycja przyjęta 
została w Polsce w latach 
XIV i XV w. Podczas jasełek 
wspominamy narodziny Je-

zusa, znaczenie rodziny w Jego 
życiu, przyjaciół i rządzących, 
m.in. „Trzech Króli”, którzy też 
oddali pokłon Dzieciątku. W każ-
dym takim przedstawieniu mają 
miejsce rozmowy o dobrym 
i złym świecie, pomiędzy diabła-
mi i aniołami. 
W niedzielę, 17 grudnia w Polskiej 
Szkole Dokształcającej im. św. Ja-
dwigi we Floral Park, uczniowie 
pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń, zaprezentowali na sce-
nie jasełka. Było to prawdziwie 
broadwayowskie przedstawienie. 
Wyjątkowa inscenizacja, cho-
reografia, muzyka oraz energia, 
z jaką zaprezentowali się ucznio-

wie zasługuje na specjalne wyróż-
nienie. 
W jasełkach udział wzięli wszyscy 
uczniowie, od przedszkolaków 
do klasy 8. Każda z klas pod kie-
runkiem wychowawcy przedsta-
wiła sekwencję przedstawienia. 
Scenariusz jasełek opracowała 
Emilia Boguszewska, wychowaw-
czyni klasy 8, która jednocześnie 
pełni funkcję dyrektora szkoły. 
Uczniowie okazali się wspaniały-
mi, młodymi aktorami. Święta Ro-
dzina, w którą wcielili się Nicole 
Machowski i Daniela Ryga prze-
niosła widzów do stajenki w Be-
tlejem. Uczniowie klasy 8 w tym 
roku przyjęli rolę diabłów, którzy 
zawzięcie debatowali jak bar-
dzo zmienił się na gorsze świat. 
Uczniowie z klasy 2 i 3 z wycho-
wawczynią i instruktorką Martą 

Pycia widowiskowo zaprezento-
wali się w tańcu z lampionami. 
Ponadto swoje talenty zaprezen-
towali na scenie także przedszko-
laki i klasa "0" pod kierunkiem 
wychowawczyni Małgorzaty Łu-
kaszewskiej, a także uczniowie 
klasy 1 z wychowawczynią Moni-
ką Tarasiński, klasy 2 pod okiem 
wychowawczyni Katarzyny Ro-
mero, klasy 3 prowadzonej przez 
wychowawczynię Martę Pycia, 
która jednocześnie pełni funkcję 
zastępcy dyrektora szkoły, klasy 
4 i 5 wychowawczyni Barbary 
Falkowskiej i klasy 7, której wy-
chowawczynią jest Ligia Kuźmic-
ka-Bus. 
Dyrektorem muzycznym przed-
stawienia był Piotr Górnicz, który 
od wielu lat wspomaga szkolne 
imprezy. Swoją obecnością jaseł-

OKRES BOŻEGO NARODZENIA TO WYJĄTKOWY CZAS. POLONIA CHĘTNIE SPOTYKA SIĘ, ABY WSPÓLNIE KOLĘDOWAĆ I PODZIWIAĆ JASEŁKA. 
TAK TEŻ STAŁO SIĘ W POLSKIEJ SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. ŚW. JADWIGI WE FLORAL PARK.  

Wszyscy uczniowie i nauczyciele 

Klasa 1 wychowawczyni Moniki Tarasiński Klasa 2 wychowawczyni Katarzyny Romero Klasa 2 i 3 wychowawczyni Marty Pycia 

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

Klasa 4 i 5 wychowawczyni Barbary Falkowskiej 

Klasa przedszkolna i „0” wychowawczyni Małgorzaty Łukaszewskiej 

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

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

 JASEŁKA W POLSKIEJ SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. ŚW. JADWIGI WE FLORAL PARK
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„Dziecię nam się narodziło”
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WYDARZENIA 2022

Zablokowane dostawy ukraińskiego zboża spowo-
dowały kryzys żywnościowy w najbiedniejszych 
regionach świata. Wywołany wojną kryzys ener-
getyczny doprowadził do podwyżek cen w wielu 

krajach.
W mijającym roku doszło także m.in. do powodzi w Paki-
stanie, protestów w Kazachstanie, na Sri Lance i w Iranie, 
walk między Azerbejdżanem i Armenią oraz Tadżykista-
nem a Kirgistanem, wyborów prezydenckich w Brazylii, 
chińskich ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu i dwóch 
zamachów stanu w Burkina Faso.
Poniżej przedstawiamy kalendarium najważniejszych wy-
darzeń na świecie w 2022 roku.

STYCZEŃ
• 1.01 - Weszła w życie umowa o wolnym handlu (RCEP) 
między Chinami, Japonią, Koreą Płd., Australią, Nową 
Zelandią, Indonezją, Tajlandią, Singapurem, Malezją, Fi-
lipinami, Wietnamem, Birmą, Kambodżą, Laosem i Bru-
nei. Jest to największa na świecie umowa handlowa 
pod względem PKB, docelowo obejmująca ponad 2 miliar-
dy ludzi, czyli ok. 30 proc. światowej populacji.
• 10.01 - W USA przeprowadzono pierwszy na świecie 
udany przeszczep serca od świni.
• 18.01 - Premier Mateusz Morawiecki wprowadził pierw-
szy stopień alarmu o zagrożeniu terrorystycznym w cy-
berprzestrzeni (ALFA-CRP). Jak podał wówczas resort cy-
fryzacji, alarm wynikał z ataku w internecie na ukraińskie 
strony rządowe.
• 23.01 - Na skutek burzy tropikalnej na Madagaskarze, 
w Malawi i Mozambiku zginęło 115 osób.
• 24.01 - Zbuntowana armia Burkina Faso usunęła z urzę-
du prezydenta Rocha Kabore'a, zawiesiła konstytucję, roz-
wiązała rząd i parlament oraz zamknęła granice.
• 24.01 - Przeprowadzono wideokonferencję przywód-
ców: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Pol-
ski oraz Unii Europejskiej i NATO na temat sytuacji wokół 
Ukrainy i szerzej na wschodniej flance NATO. 
• 29.01 - Prezydent Włoch Sergio Mattarella został wybra-
ny przez parlament i delegatów z regionów na drugą ka-
dencję.

LUTY
• 1.02 - Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Ki-
jowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wo-
łodymyrem Zełenskim. Szef polskiego rządu wyraził jed-
ność i solidarność z państwem ukraińskim. 
• 4-20.02 - W Pekinie odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpij-
skie. Pekin jest pierwszym miastem, które było gospoda-
rzem zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk.
• 13.02 - Zgromadzenie Federalne wybrało urzędującego 
prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera na dru-
gą kadencję.
• 21.02 - Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret 
o uznaniu separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Re-
publiki Ludowej w Donbasie.
• 24.02 - Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz 
przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Don-
basie, której celem miała być "demilitaryzacja i denazy-
fikacja Ukrainy". Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 
na pełną skalę, atakując terytorium Ukrainy od północy, 
wschodu i południa.
• 24.02 - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogło-
sił stan wojenny, zerwał stosunki dyplomatyczne z Rosją 
i podpisał dekret o powszechnej mobilizacji wszystkich 
ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat.
• 28.02 - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał 
wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

MARZEC
• 2.03 - Wojska rosyjskie zdobyły Chersoń oraz najwięk-
szą elektrownię jądrową w Europie, Zaporoże.
• 2.03 - Weszły w życie sankcje wykluczające niektóre 
rosyjskie banki z systemu SWIFT. W ciągu następnych 
miesięcy sankcje UE objęły m.in. rosyjskie i białoruskie 
sektory: finansowy, energetyczny i obronny. Zamroże-
niem aktywów i zakazem podróży objęto 1386 osób i 171 
podmiotów.
• 5.03 - Od początku rosyjskiej inwazji Ukrainę opuściło 
1,2 mln uchodźców. W następnych miesiącach całej Eu-
ropie zarejestrowano prawie 7,9 mln uchodźców z Ukra-
iny, a około 8 mln osób zostało przesiedlonych wewnątrz 
kraju.
• 7.03 - Liczba ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 na ca-
łym świecie przekroczyła liczbę 6 milionów.
• 9.03 - W wyborach prezydenckich w Korei Południowej 
zwyciężył konserwatysta Jun Suk Jeol.
• 10.03 - Prezydent Andrzej Duda oraz premier Morawiec-
ki spotkali się w Warszawie z wiceprezydent USA Kamalą 
Harris oraz z premierem Kanady Justinem Trudeau. Roz-
mowy dotyczyły wsparcia Ukrainy walczącej z rosyjską 
agresją. 

• 15.03 - Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremie-
rem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz premie-
rem Czech Petrem Fialą i premierem Słowenii Janezem 
Janszą udał się do Kijowa, gdzie spotkali się z prezyden-
tem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukra-
iny Denisem Szmychalem. W trakcie wizyty Kaczyński 
wezwał do zorganizowania misji pokojowej na Ukrainie. 

• 16.03 - Siły rosyjskie zbombardowały teatr w Mariupo-
lu, zabijając co najmniej 300 ukrywających się tam cy-
wilów. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Człowieka (OHCHR) do końca roku w trakcie rosyjskiej 
inwazji zginęło ponad 6,8 tys. cywilów, a niemal 11 tys. zo-
stało rannych. Większość ofiar zginęła w wyniku ostrzału 
rakietowego i ciężkiej artylerii. Faktyczna liczba ofiar jest 
znacznie wyższa, ponieważ intensywne walki opóźniają 
tworzenie raportów, według władz Ukrainy ofiar cywil-
nych może być ponad 33 tys.
• 25.03 - Do Rzeszowa przybył z wizytą prezydent USA 
Joe Biden, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem 
Dudą. Biden potkał się ze stacjonującymi tam żołnierzami 
amerykańskimi, a także z organizacjami pomagającymi 
uchodźcom. Podczas spotkania z pomagającymi stwier-
dził, że Władimir Putin spełnia wszystkie przesłanki, 
by zostać uznanym za zbrodniarza wojennego.

KWIECIEŃ
• 2.04 - Po wycofaniu się rosyjskiego wojska z Buczy, 
dziennikarze i obserwatorzy praw człowieka udokumen-
towali masowe groby i ciała cywilów pozostawione na uli-
cach, w piwnicach lub na podwórkach. Z około 1000 ciał 
cywilów znalezionych w Buczy i jej najbliższej okolicy, 
ponad 650 zostało zabitych kulami lub odłamkami poci-
sków, a wielu innych zmarło m.in. z głodu, zimna i braku 
lekarstw.
• 4.04 - Prezydent USA Joe Biden zaapelował o przepro-
wadzenie procesu w sprawie rosyjskich zbrodni wojen-
nych na Ukrainie i ponownie nazwał Putina zbrodnia-
rzem wojennym.
• 11.04 - Zgromadzenie Narodowe Pakistanu wybrało przy-
wódcę opozycji Shehbaza Sharifa na premiera po tym, jak 
Imran Khan został usunięty ze stanowiska w następstwie 
wniosku o wotum nieufności dwa dni wcześniej.
• 13.04 - Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej 
Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda przybyli 
do Kijowa, odwiedzili też podkijowską Buczę, Borodzian-
kę i Irpień - miejsca rosyjskich zbrodni. Przywódcy spo-
tkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełen-
skim, celem wizyty było wyrażenie mocnego wsparcia 
politycznego dla Ukrainy.

• 14.04 - Flagowy okręt rosyjskiej marynarki wojennej 
krążownik rakietowy Moskwa zatonął na Morzu Czarnym 
po eksplozji i pożarze na pokładzie w wyniku uderzenia 
dwiema ukraińskimi rakietami przeciwokrętowymi Nep-
tun.
• 24.04- Ubiegający się o reelekcję prezydent Francji Em-
manuel Macron zwyciężył w drugiej turze wyborów pre-
zydenckich, pokonując Marine Le-Pen.

MAJ
• 1.05 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie 
z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjedno-
czonych Nancy Pelosi. Prezydent przedłużył do końca 
roku zgodę na pobyt w Polsce wojsk z Wielkiej Brytanii.

• 6.05 - W Londynie zgłoszono pierwszy przypadek wi-
rusa małpiej ospy poza zachodnią Afryką. W ciągu kilku 
tygodni wirus dotarł do ponad 20, a do końca roku do po-
nad 100 krajów na całym świecie.
• 9.05 - Premier Sri Lanki Mahinda Rajapaksa złożył rezy-
gnację w wyniku antyrządowych demonstracji wywoła-
nych kryzysem gospodarczym.
• 13.05 - Prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich został Mohammed bin Zajed al-Nahjan, brat zmarłe-
go dzień wcześniej prezydenta Chalify bin Zajeda.
• 18.05 - Ambasadorzy Finlandii i Szwecji przy NATO ofi-
cjalnie przekazali wnioski swych państw o dołączenie 
do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

ROSYJSKA INWAZJA NA UKRAINĘ ZDOMINOWAŁA WYDARZENIA NA ŚWIECIE W 2022 R. W JEJ WYNIKU ZGINĘŁY DZIESIĄTKI TYSIĘCY CYWILÓW,
 A KILKANAŚCIE MILIONÓW UKRAIŃCÓW ZOSTAŁO ZMUSZONYCH DO UCIECZKI. 

Rok 2022 - wydarzenia na świecie

Sergio Mattarella 

Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Kamala Harris 

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski  

Andrzej Duda, Nancy Pelosi  

Spotkanie premierów Polski, Słowenii i Czech 
z prezydentem Zełenskim i premierem Szmyhalem 
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WYDARZENIA 2022
CZERWIEC

• 1.06 - Prezydent USA Joe Biden poinformował o zatwier-
dzeniu kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, 
zawierającego m.in. system artylerii rakietowej HIMARS 
o zasięgu zasięg ok. 80 kilometrów.
• 21.06 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, 
że przyjęta została jego rezygnacja z dotychczasowych 
funkcji w rządzie - wicepremiera i szefa Komitetu ds. bez-
pieczeństwa. Zapowiedział, że jego następcą w randze wi-
cepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak.
• 23.06 - Komisja Europejska przyznała Mołdawii i Ukra-
inie statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.
• 24.06 - Sąd Najwyższy orzekł, że Konstytucja Stanów 
Zjednoczonych nie gwarantuje prawa do aborcji, a kwe-
stia jej regulacji leży w gestii władz stanowych i tym sa-
mym zniósł wyrok z 1973 roku w sprawie Roe przeciwko 
Wade.

LIPIEC
• 5.07 - Rozpoczął się proces ratyfikacji członkostwa Szwe-
cji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim.
• 5.07 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderką bia-
łoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Rozmowa doty-
czyła m.in. kwestii bezpieczeństwa w regionie oraz sytu-
acji na Białorusi.
• 22.07 - Przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją 
i ONZ osobne umowy odblokowujące eksport ukraińskie-
go zboża przez porty Morza Czarnego.

SIERPIEŃ
• 4.08 - Chiny przeprowadziły największe w historii ćwi-
czenia wojskowe wokół Tajwanu w odpowiedzi na wizytę 
spikerki amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelo-
si. Była to wizyta najwyższej rangi urzędnika USA na Taj-
wanie od lat 90.
• 12.08- Salman Rushdie, brytyjski pisarz mieszkający 
w Nowym Jorku, który miał wygłosić wykład o wolności 
artystycznej w Chautauqua Institution, został zaatakowa-
ny nożem przez 24-letniego Hadiego Matara z Fairview 
w New Jersey. Rushdie, autor "Szatańskich wersetów", 33 
lata wcześniej, 14 lutego 1989 r., został przez ówczesne-
go przywódcę Iranu Ruhollaha Chomejniego skazany 
na śmierć.

WRZESIEŃ
• 6.09 - Rozpoczęła się kontrofensywa sił ukraińskich, 
w wyniku której odzyskano ponad 12 tys. kilometrów 
kwadratowych w obwodzie charkowskim.
• 6.09 - Liderka rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Kon-
serwatywnej Liz Truss została nową premier, zastępując 
w tej roli Borisa Johnsona, który podał się do dymisji.
• 7.09 - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzy-
mał tytuł "Człowieka roku" XXXI Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu.
• 8.09 - Zmarła 96-letnia królowa Elżbieta II, zasiadająca 
na tronie od 1952 roku. Nowym królem został jej syn ksią-
żę Walii Karol jako Karol III.

• 14.09 - W walkach na granicy Kirgistanu z Tadżykista-
nem zginęło ponad 100 osób.
• 16.09 - Po śmierci 21-letniej Mahsy Amini, aresztowanej 
za brak właściwego nakrycia głowy, w Iranie wybuchły 
trwające do końca roku protesty pod hasłem "Kobiety, ży-
cie, wolność". Zginęło dotychczas niemal 500 protestują-
cych, a ponad 18 tys. zostało zatrzymanych.
• 23.09 - Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderami 
Orła Białego założycieli i działaczy Komitetu Obrony Ro-
botników: Mirosława Chojeckiego, Antoniego Macierewi-
cza i Piotra Naimskiego.
• 30.09 - Putin ogłosił włączenie tzw. Donieckiej i Ługań-
skiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego 
i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej.

PAŹDZIERNIK
• 8.10 - Na moście łączącym anektowany Krym z teryto-
rium Rosji doszło do eksplozji, która zniszczyła część mo-
stu drogowego i spowodowała zawalenie jednego przęsła. 
Według mediów ukraińskich była to operacja specjalna 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).
• 22.10 - Giorgia Meloni została zaprzysiężona na urząd 
premiera Włoch. Jest to pierwsza w historii kobieta na sta-
nowisku szefa włoskiego rządu.
• 23.10 - Na kongresie Komunistycznej Partii Chin Xi 
Jinping został po raz trzeci wybrany na sekretarza gene-
ralnego.
• 25.10 - Po tym jak 5 dni wcześniej Liz Truss złożyła re-
zygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, urząd ten 
objął Rishi Sunak.
• 28.10 - Uważany za najbogatszego człowieka świata Elon 
Musk zakończył warte 44 mld dolarów przejęcie Twittera.

• 30.10 - Drugą turę wyborów prezydenckich w Brazylii 
wygrał Luiz Inacio Lula da Silva pokonując urzędującego 
prezydenta Jaira Bolsonaro.

LISTOPAD
• 1.11 - W wyborach parlamentarnych w Izraelu zwycię-
żył blok partii prawicowych, skrajnie nacjonalistycznych 
i religijnych.
• 15.11 - Według ONZ liczba mieszkańców Ziemi przekro-
czyła 8 miliardów.
• 23.11 - Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą 
Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.

GRUDZIEŃ
• 7.12 - Kongres Peru odwołał prezydenta Pedro Castillo 
za planowanie zamachu stanu przez rozwiązanie Kongresu.

• 21.12 - Podczas pierwszej zagranicznej podróży od roz-
poczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Joe 
Bidenem i wygłosił przemówienie przed połączonymi 
izbami Kongresu.

• Od  23.12 - Burza śnieżna na wschodzie USA, w której 
zginęło co najmniej 60 osób. Arktyczne mrozy i rozległy 
front burzowy przez kilka dni rozciągał się nad większo-
ścią obszaru Ameryki. Najbardziej ucierpiał region Buffa-
lo, leżący na skraju jeziora Erie w pobliżu granicy z Ka-
nadą.
• 29.12 - Parlament Izraela zatwierdził nowy rząd 
pod przewodnictwem Benjamina Netanjahu. Gabinet no-
wego premiera otrzymał 63 głosy poparcia w 120-osobo-
wym Knesecie. W Izraelu określany jest jako najbardziej 
religijny i prawicowy w historii tego kraju.
• 29.12 - Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę budże-
tową na kolejny rok budżetowy, która przewiduje wydatki 
w wysokości prawie 1,7 bln dolarów, w tym 45 mld dola-
rów pomocy gospodarczej i wojskowej dla Ukrainy i so-
juszników z NATO.

• 31.12. W wieku 95 lat zmarł emerytowany papież Be-
nedykt XVI. Papież - emeryt zmarł w dawnym budynku 
klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, 
w którym mieszkał od swojej historycznej rezygnacji 
w 2013 roku. (PAP)

Cezary Gaweł
Agency & Financial Services LLC 

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

(908) 474-1510

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

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĘDZY

Ubezpieczenia na:
Domy, Mieszkania, Samochody, Łodzie, Motory, 
Budynki Mieszkalne, Biznesy: Worker’s Comp., 
General Liability, Trucks and Tractor Trailers, 
Business Owners Policies, Biura, Lekarzy 
(Malpractice and Office Insurance), Życie (IRA i 
Annuity), Fundusze Inwestycyjne (Mutual Funds), 
Medyczne Indywidualne i Grupowe, Turystyczne 
(Medyczne)

Elon Musk 

Prezydent USA Joe Biden z prezydentem Ukrainy 
Wołodymyrem Zełenskim 

Benedykt XVI 

Królowa Elżbieta II 
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POLONIA

lu przywilejów, które mogą mieć 
wpływ na osiągnięcie lepszych wy-
ników w nauce, czy podczas róż-
nych testów. Natomiast zatajenie tej 
wiadomości może mieć bardzo ne-
gatywny skutek, jeżeli w przyszło-
ści okaże się, że dziecko ze wzglę-
du na braki w znajomości języka 
angielskiego nie będzie nadążało 
ze zrozumieniem przerabianego 
na lekcjach materiału. Wtedy może 
być uznane za ucznia opóźnione-
go w rozwoju, a nawet skierowane 
na konsultacje do psychologa lub 
zajęcia specjalne. Dziecko ziden-
tyfikowane jako English Language 
Learner ma możliwość skorzysta-
nia z różnych form wsparcia nauki 
języka angielskiego co określa 154 
cześć rozporządzenia komisarza 
edukacji - CR Part 154 Comprehen-
sive ELL Education Plan. Wśród nich 
są m.in. programy ENL (English as 
a New Language), czyli dawny ESL 
(English As A Second Language), 
a także dwujęzyczne programy 
nauczania jak np. Transitional Bilin-
gual Education lub różne odmiany 
Dual Language Program. Ten ostat-
ni - co wykazały badania naukowe 
- jest najbardziej efektywną formą 
edukacji dzieci dwujęzycznych. 
Dlatego też szkoła w momencie, gdy 
ma wystarczającą liczbę uczniów 
mówiących w tym samym języku 
i zidentyfikowanych jako English 
Language Learners, powinna zaofe-
rować taką opcję rodzicom, którzy 
mogą, ale nie muszą jej przyjąć. Jeśli 
szkoła nie oferuje takiej możliwości 
to rodzice mogą sami zwrócić się 
z prośbą o stworzenie dwujęzycz-
nego programu.
Możliwość korzystania z dwuję-
zycznej edukacji zapewnia tzw. Kar-
ta praw dla rodziców (Bill of Rights 
for Parents of English Language/
Multilingual Learners), którą można 
znaleźć na stronie nowojorskiego 
Wydziału Edukacji (www.schools.
nyc.gov). Prócz prawa do bezpłat-
nej publicznej nauki i wielu innych 
przywilejów jest tam zapis doty-
czący m.in. dwujęzycznej edukacji. 
Prawo to nakłada na dystrykty ko-

Na początku każ-
dego roku ka-
l e n d a r z o w e g o 
szkoły publiczne 

przeprowadzają nabór nowych 
uczniów do klas przedszkolnych. 
W tym roku zapisy obejmują dzieci 
z rocznika 2018, które we wrześniu 
rozpoczną naukę w tzw. zerówce 
(kindergarten). Rejestracja do szkół 
publicznych to również ostateczny 
czas, żeby podjąć decyzję o sko-
rzystaniu z możliwości dwujęzycz-
nej edukacji dla swojego dziecka 
w rejonach, w których obowiązują 
polsko-angielskie programy na-
uczania. To także doskonała oka-
zja do rozpoczęcia akcji związanej 
z powstaniem dwujęzycznych klas 
w placówkach, w których ich jesz-
cze nie ma. Wpływ na to może mieć 
każdy rodzic niezależnie od tego 
czy chce, aby jego pociecha korzy-
stała z tej formy edukacji czy też 
nie. W Nowym Jorku polsko-angiel-
skie programy nauczania istnieją 
w trzech publicznych szkołach: PS 
34 na Greenpoincie, PS 71 na Rid-
gewood oraz w PS 153 na Maspeth.

DWUJĘZYCZNE PROGRAMY 
NAUCZANIA

"Proces tworzenia takich progra-
mów z punktu widzenia rodziców 
jest bardzo prosty. Wszystko zaczy-
na się w momencie zapisywania 
dziecka do szkoły. Bardzo ważnym 
jest, żeby nie wstydzić się swoje-
go polskiego pochodzenia oraz 
podkreślenia, że język polski jest 
dla dziecka pierwszym językiem, 
a także zaznaczenia, że jest to ję-
zyk, jakim posługujemy się w domu. 
Temu służy wpisanie tych informa-
cji do formularza zgłoszeniowego" - 
podkreśla Andrzej Cierkosz, prezes 
Fundacji Dobra Polska Szkoła i za-
razem propagator dwujęzyczności. 
Uważa on również, że podobnie 
powinni zrobić także rodzice, któ-
rzy nie zamierzają posyłać swoich 
pociech do dwujęzycznych klas, 
mimo że mają taką możliwość oraz 
polskie pochodzenie. "Ich dziec-
ko ma również prawo do nauki 
w dwujęzycznej klasie i jeżeli po-
dejmą taką decyzję, to tak się sta-
nie. Natomiast wpisanie przez nich 
języka polskiego jako tzw. języka 
domowego na pewno pomoże in-
nym polskim rodzicom, którzy chcą 
by prócz jednojęzycznego, równole-
gle powstał dwujęzyczny program 
nauczania w danej placówce" - do-
daje Andrzej Cierkosz.
Zaznaczenie języka polskiego jako 
pierwszego lub domowego ma tak-
że znaczenie w przypadku, gdy 
dzieci - według rodziców - mówią 
dobrze po angielsku, ponieważ 
w trakcie późniejszej edukacji 
może okazać się, że potrzebują 
wsparcia językowego. Nie oznacza 
to, że muszą korzystać z progra-
mów wspomagających ich w nauce 
języka angielskiego, ale gwarantuje 
im taką możliwość w przypadku 
jakichkolwiek problemów w zrozu-
mieniu materiału. W przeciwnym 
razie mają zablokowaną tę formę 
dodatkowej edukacji. Poza tym, za-
znaczenie języka polskiego jako do-
mowego identyfikuje uczniów jako 
English Language Learner, co daje 
im możliwość skorzystania z wie-

nieczność utworzenia dwujęzycz-
nych klas w szkołach, w których 
jest co najmniej 15 uczniów jedne-
go rocznika posługujących się tym 
samym językiem etnicznym, innym 
niż angielski. W przypadku, gdy 
w danej placówce nie ma wyma-
ganego minimum dzieci, ale są one 
w innych szkołach tego dystryktu, 
jego władze muszą utworzyć dwu-
języczne klasy w jednej z placówek. 
Dlatego wspomniane wcześniej 
podkreślenie polskiego pochodze-
nia oraz zaznaczenie w formula-
rzu zgłoszeniowym, że polski jest 
tzw. językiem domowym dziecka 
rejestrowanego do kindergarten 
ma bardzo duże znaczenie. W róż-
nych stanach, a nawet dystryktach 
ankieta ta wygląda nieco inaczej. 
Jedne są bardziej szczegółowe, 
inne mniej, ale na pewno tzw. Pa-
rent Home Language Identification 
Survey (w mieście Nowy Jork) lub 
Home Language Questionnaire 
(na Long Island) czy też Home Lan-
guage Survey Form (w New Jersey) 
zawiera m.in. pytania dotyczące 
znajomości języka angielskiego 
oraz rodzinnego danego ucznia, 
sposobu w jaki się on komuniku-
je z rodzicami i rodzeństwem, itp. 
W przypadku polskich dzieci ich 
rodzice koniecznie powinni za-
znaczyć w tym formularzu język 
polski, nawet w przypadku gdy ich 
pociecha doskonale posługuje się 
językiem angielskim. Na tej podsta-
wie władze szkoły/dystryktu m.in. 
"otrzymują" wiadomość o ilości 
dwujęzycznych uczniów i koniecz-
ności utworzenia - w naszym przy-
padku - polsko-angielskich progra-
mów nauczania. Jednak do takich 
klas mogą dostać się tylko dzieci, 
które w ankiecie mają zaznaczony 
język polski. Z kolei te, przy nazwi-
sku których widnieje tylko adnota-
cja znajomości języka angielskiego 
nie mogą zostać do nich dopisane. 
Wyjątek stanowi tzw. (Two-Way) 
Dual Polish-English Language Pro-
gram, w którym anglojęzyczne 
dzieci stanowią drugą część dwuję-
zycznej klasy.
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W PS 34 na Greenpoincie wprowadzono Dual Polish-English Language Program w 2015 roku

Korzystajmy z dwujęzycznych programów nauczania
DOBIEGA KOŃCA REJESTRACJA DZIECI DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH. TERMIN ZAPISÓW ROCZNIKA 2018 W NOWYM JORKU UPŁYWA 20 STYCZNIA, 

W NEW JERSEY JEST UZALEŻNIONY OD DYSTRYKTU. W ZWIĄZKU Z TYM FUNDACJA DOBRA POLSKA SZKOŁA APELUJE DO POLONIJNYCH RODZICÓW, 
ŻEBY ZWRÓCILI SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z DWUJĘZYCZNEJ POLSKO-ANGIELSKIEJ EDUKACJI ORAZ BY W SPECJALNEJ 

ANKIECIE INFORMACYJNEJ WPISYWALI JĘZYK POLSKI JAKO TZW. PIERWSZY JĘZYK ICH POCIECH.

Wojtek Maślanka

OPINIE RODZICÓW
Polskie dzieci mogą korzystać 
z dwujęzycznych programów na-
uczania w trzech nowojorskich 
szkołach. Pierwszą placówką, któ-
ra wprowadziła tę formę edukacji 
była PS 34 na Greenpoince. Dual 
Polish-English Language Program 
powstał tam w 2015 roku i bardzo 
szybko okazał się dużym sukce-
sem, a uczniowie z niego korzysta-
jący nie tylko płynnie mówią, piszą 
i czytają zarówno po angielsku jak 
i po polsku, ale również otrzymują 
wysokie noty w różnych rankin-
gach, konkursach i testach. W szko-
le tej dwujęzyczna edukacja jest 
już prowadzona na wszystkich 
podstawowych rocznikach, od kin-
dergarten do klasy piątej. Drugą 
placówką z polsko-angielskim na-
uczaniem była PS 71 na Ridgewood, 
gdzie w 2018 roku wprowadzono 
Transitional Polish Bilingual Pro-
gram. Trzecią nowojorską szkołą 
z dwujęzyczną edukacją jest PS 153 
na Maspeth, gdzie Dual Polish-En-
glish Language Program obowią-
zuje od ubiegłego roku i obejmuje 
kindergarten oraz klasę pierwszą. 
Elementy dwujęzycznej edukacji 
wprowadzono też w pre-K, choć 
dopiero formalnie Dual Polish-En-
glish Language Program zacznie 
tam obowiązywać we wrześniu 
br. pod warunkiem, że będzie od-
powiednia ilość chętnych rodzi-
ców/kwalifikujących się uczniów. 
Dlatego też zachęcamy rodziców 
do zainteresowania się tą szkołą. 
W dodatku, jeśli znajdzie się odpo-
wiednia ilość dwujęzycznych dzieci 
mających trzy lata to Dual Polish-
-English Language Program może 
również powstać w istniejącej tam 
klasie przedszkolnej typu 3-K. 
Warto przy tej okazji podkreślić, 
że w placówkach oświatowych 
z dwujęzycznymi programami na-
uczania (podobnie jak w przypad-
ku programów gifted & talented) nie 
obowiązuje rejonizacja i do polsko-
-angielskich klas mogą zostać zapi-
sane dzieci z całego Nowego Jorku, 
a nie tylko z dystryktu obejmujące-

go daną szkołę. Osoby zaintereso-
wane dwujęzycznymi programami, 
zarówno istniejącymi, jak i mający-
mi powstać w PS 153 na Maspeth, 
mogą w tej sprawie kontaktować 
się z Katarzyną Brzozowską (tel. 
(347) 644-3781), której dzieci już 
korzystają z polsko-angielskiej 
formy nauczania. Pani Katarzyna 
przyczyniła się do powstania tych 
programów i jest bardzo zadowo-
lona z efektów edukacyjnych jakie 
przynoszą. "Uważam, że jest to bar-
dzo dobry program ponieważ moje 
dziecko ładnie się wypowiada i ro-
zumie zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim oraz potrafi myśleć 
analitycznie” - podkreśla pani Kata-
rzyna, której syn Frank uczęszcza 
do pierwszej klasy z polsko-angiel-
skim nauczaniem, a córka Julia jest 
obecnie w pre-K. Dodaje również, 
że wbrew temu co uważają niektó-
rzy rodzice, dziecko korzystające 
z dwujęzycznej edukacji nic nie tra-
ci w stosunku do uczniów kształcą-
cych się w standardowych klasach, 
a wręcz przeciwnie, wiele zyskuje. 
Zachęca też wszystkich rodziców 
do skorzystania z tego wyjątkowe-
go programu dającego niesamowi-
te wyniki w nauce oraz możliwości 
rozwoju i kariery w przyszłości. 
Radości z postępów w nauce nie 
kryją także rodzice Izabeli Harań-
czyk, będącej obecnie w dwuję-
zycznej "zerówce" (kindergarten). 
"Jesteśmy niesamowicie zadowo-
leni z tego programu, zwłaszcza 
dlatego, że gdy ja mając cztery lata 
przyjechałem z rodzicami do Sta-
nów Zjednoczonych to nie miałem 
takiej możliwości, żebym mógł 
wyszlifować moją dwujęzyczność. 
Nasza córka ma teraz taką okazję 
i cieszymy się, że będąc daleko 
od polskiej kultury może ją pozna-
wać" - mówi Krzysztof Harańczyk, 
którego żona Ciara jest Amerykan-
ką pochodzącą z polsko-irlandzkiej 
rodziny i właściwie języka polskie-
go nauczyła się od niego. "Dla mnie 
jest bardzo ważne to, że dzięki 
temu programowi nasza córka nie 
tylko nauczy się mówić po polsku, 
bo to świetnie robiła już wcześniej, 
ale też płynnie opanuje pisanie 
i czytanie. Niesamowicie mi na tym 
zależy, bo dzięki temu otwiera się 
przed nią wiele możliwości" - pod-
kreśla Ciara Grogan. 
Warto też zwrócić uwagę na to, 
że powstawanie nowych progra-
mów oraz dwujęzycznych klas 
to nie tylko szansa dla polonijnych 
dzieci na perfekcyjne opanowa-
nie dwóch języków i zdobycie 
wykształcenia na bardzo wyso-
kim poziomie, ale również okazja 
dla polskich nauczycieli i peda-
gogów, którzy dzięki temu mają 
dodatkową możliwość znalezienia 
zatrudnienia w szkołach, w których 
obowiązują takie programy. W tym 
momencie już są poszukiwani na-
uczyciele do nowych dwujęzycz-
nych klas w PS 153 na Maspeth. 
W tej sprawie należy się kontak-
tować z dyrektorem tej placów-
ki Davidem Berkowitzem (email: 
DBerkowitz2@schools.nyc.gov) lub 
z kuratorem 24. dystryktu nowojor-
skiego Wydziału Oświaty Madele-
ne Chan (email: MChan2@schools.
nyc.gov). ◘
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Anna Szymańska 

17 grudnia, po 3-letniej prze-
rwie, odbyły się w Polskiej 
Szkole Dokształcającej 

imienia Aleksandra Janty-Połczyń-
skiego w Lakewood w stanie New 
Jersey jasełka. Bożonarodzeniowe 
przedstawienie to już kilkuna-
stoletnia tradycja, która co roku 
sprawia wiele radości. W tym wy-
jątkowym wydarzeniu na scenie 
pojawiają się wszyscy uczniowie, 
a było ich w tym roku 120. Wystą-
pili nie tylko ci utalentowani arty-
stycznie. Tego dnia dla nauczycieli 
każde dziecko jest najwspanialsze 
i musi być wyróżnione. 
Przygotowania do jasełek zaczy-
nają się już w połowie listopada. 
W tym roku reżyserem była Do-
rota Sienkiewicz, która stworzyła 
przepiękny, nastrojowy scena-
riusz, a uczniowie, wcielając się 
w przydzielone im role, sprawili, 
że wszyscy poczuli się jak w te-
atrze. 
Jak co roku jasełka rozpoczęła 
od przywitania wszystkich gości 
pani dyrektor Katarzyna Pawka. 
Pani dyrektor złożyła również po-
dziękowania komitetowi rodziciel-
skiemu, mamom klasowym oraz 
nauczycielom.
Czas na kilka słów o jasełkach. 
Główne role odegrali w przedsta-
wieniu Józef i Maryja, w których 
wcieli się uczniowie klasy ma-
turalnej. Oprócz nich na scenie 
pojawili się Trzej Królowie, Paste-
rze, piękni Aniołowie, Śnieżynki, 
Gwiazdki, właściciele gospody 
oraz uczniowie, którzy dekorując 

choinkę i wigilijny stół wprowadzi-
li wszystkich zebranych w niepo-
wtarzalny, świąteczny klimat.
Każda klasa, wraz ze swoim na-
uczycielem, odpowiedzialna była 
za krótką scenkę, która tworząc 
spójną całość przypomniała nam 
sens Bożego Narodzenia, krótką 
historię narodzin małego Jezuska 
w Betlejem. 
Wszyscy młodzi aktorzy posta-
rali się o piękne stroje, aby tego 
wieczoru na scenie błyszczeć jak 
gwiazdki z piosenki Arki Noego. 
Zwłaszcza, że na widowni jak 
zwykle pojawiły się tłumy gości. 
Wśród nich ojciec Jan Pastusz-
czak oraz byli marszałkowie Para-
dy Pułaskiego i przyjaciele szkoły. 
To dla nich polska szkoła przygo-
towuje ten wyjątkowy wieczór. 
Nie wszyscy mają dzieci w pol-
skiej szkole, a jednak co roku przy-
chodzą, aby poprzez tak wzniosłą 
chwilę tego dnia i atmosferę po-
czuć się jak w rodzinie, może na-
wet jak dawno temu w Polsce.
Po występie wspaniałych akto-
rów nadszedł moment na tanecz-
ny akcent. Na scenie pojawiły się 
dzieci z zespołu "Maki". Piękny 
taniec i wyjątkowa choreografia, 
stworzona przez Roberta Micha-
lika, jak zawsze zachwyciły całą 
publiczność. Taniec "Maków" 
wzbudza za każdym razem nie-
samowite emocje. Uśmiechnięte 
dzieci tańczące polskie, ludowe 
tańce zawsze wzbudzają najwięk-
szy podziw, czasem nawet wzru-
szają do łez. 

Więcej informacji 
o Polskiej Szkole Dokształcającej 

im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego 
w Lakewood, NJ 

można znaleźć na stronie www.lakewoodpolishschool.com

Po części artystycznej nadszedł 
czas na przełamanie się opłat-
kiem. Ojciec Jan Pastuszczak zło-
żył wszystkim bożonarodzeniowe 
życzenia, poświęcił opłatki, które 
trafiły do każdego z gości, by móc 
wspólnie powiedzieć sobie jakże 
proste, a zarazem wymowne sło-
wa ,,Wesołych Świąt".
Tak zakończyła się część oficjal-
na, po której komitet rodzicielski, 
z przewodniczącą Anną Madej 
na czele, zaprosił wszystkich 
na uroczystą Wigilię. Kiedy otwo-
rzono drzwi szkolnej stołówki, za-
częło pachnieć świętami. Rodzice 
przygotowali pierogi, krokiety, ka-
pustę z grzybami i barszcz. Były 
również makowce, pączki i inne 
smakołyki. Stoły pokryte białymi 
obrusami zaczęły zapełniać się 
przybyłymi gośćmi. 
Kiedy dorośli delektowali się 
pysznym jedzeniem, na sali roz-
dzwoniły się dzwoneczki. To był 
znak, że na sali pojawił się nieza-
powiedziany gość - Święty Miko-
łaj. Ta część programu wzbudza, 
zwłaszcza wśród najmłodszych, 
wiele entuzjazmu. Nie trzeba było 
długo czekać i wszyscy byli już 
gotowi na krótkie spotkanie z Mi-
kołajem. Rodzice tłumnie zgro-
madzili się przed sceną, aby foto-
grafować swoje pociechy, a dzieci 
odbierały od Mikołaja słodkie nie-
spodzianki. 
Przybyli goście mieli okazję rów-
nież zakupić tego dnia przepiękne 
stroiki wykonane przez Małgorza-
tę Eidorowicz oraz ozdoby świą-
teczne przygotowane przez Annę 
Szymańską. Absolwent szkoły An-
toni Szymański również włączył 
się do zbiórki, przygotowując wła-
snoręcznie malowane bombki.
17 grudnia zapisał się na kart-
kach szkolnej kroniki jako kolejna 
wspaniała uroczystość, wspól-
ne świętowanie, lekcja szacun-
ku do własnej tradycji, miłości 
do drugiej osoby, wdzięczności 
za to, co mamy wokół siebie. ◘

Lekcja szacunku do własnej tradycji
„JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY CHOĆ GRUDNIOWY..." CIEPŁY, BO PEŁEN ŻYCZLIWOŚCI I SERDECZNOŚCI. GRUDZIEŃ TO MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. 

OKRES, KIEDY JESTEŚMY WYJĄTKOWO ZAPRACOWANI, A JEDNAK POTRAFIMY ZNALEŹĆ W TYM WSZYSTKIM CZAS DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

JASEŁKA W POLSKIEJ SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. ALEKSANDRA JANTY-POŁCZYŃSKIEGO W LAKEWOOD, NJ
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Podczas jasełek w postać Maryi wcieliła się Julia Sobol, a świętego 
Józefa – Jakub Michalik

Na scenie pojawili się trzej królowie (od lewej): David Gromadzki, 
Krystian Zacios i Christian Działowski

W jasełkach wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele
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HISTORIA

Anna Wójciuk

Polowanie wiązało się z inną 
dystyngowaną i kosztowną za-
bawą. Mowa o sokolnictwie, 
polegającym na przygotowy-
waniu ptaków łownych do po-
lowań. Układanie dzikich pta-
ków, co warto mieć na uwadze, 
było niezwykle trudną sztuką, 
wymagającą wytrwałości i cier-
pliwości. Nie brakowało jednak 
chętnych do podejmowania tego 
wyzwania.
Magnaci i szlachta szukali rozry-
wek nie tylko podczas spotkań 
towarzyskich i polowań, ale też 
chętnie oddawali się lekturze, 
szczególnie zimą. Niemal w każ-
dym dworze i dworku znajdo-
wała się biblioteka. Ponadto 
w czasach staropolskich chętnie 
pisano listy, diariusze, pamięt-
niki oraz prowadzono wielopo-
koleniowe sylwy („Biblie domo-
we”), obejmujące m.in. odpisy 
listów, pism politycznych, oracji 
z rozmaitych uroczystości, po-
rady medyczne itd. Sylwy były 
bardzo cennymi rodzinnymi pa-
miątkami i skarbami. Dlatego też 
z ogromną dumą przekazywano 
je kolejnym pokoleniom.

ROZRYWKI MIESZCZAN
Należy zauważyć, że życie to-
warzyskie mieszczan rozwijało 
się słabiej niż życie towarzyskie 
możnych. Jednakże w bogatych 
kręgach odwiedzano się, or-
ganizowano bale, przyjęcia, 
a także pikniki, podczas których 
grywano m.in. w rozmaite gry 
hazardowe. Organizatorami 
spotkań towarzyskich zazwyczaj 
były bractwa, gildie kupieckie 
i cechy rzemieślnicze. Każde 
tego typu spotkanie poprzedzało 
zebranie, a po jego zakończeniu 
ucztowano, słuchano muzyki 
i tańczono. Ponadto w czasie 
świąt wielu gości odwiedzało 
karczmy i gospody, by przy pi-
wie i innych trunkach rozma-
wiać o „swojskich sprawach”, 
obejrzeć występy kuglarzy i lino-
skoczków oraz odprężyć się przy 
grze w karty i kości.
W każdym większym mieście 
organizowano widowiska i  za-
wody. Przykładem widowiska 
są występy aktorskie, odbywają-
ce się wprost na ulicach. Zawsze 
gromadziły wielu widzów. Nie-
rzadko sami mieszczanie brali 
w nich udział; przygotowywali 
je i wcielali się w różne role. Przy-
nosiło to dużo radości i uciechy, 
dlatego nie brakowało chętnych 
do ich organizowania. Podobnie 
rzecz miała się z zawodami, któ-
rych uczestnikami również byli 
mieszczanie. Z przyjemnością 
brali w nich udział, gdyż mo-
gli pokazać w ten sposób swo-
je nieprzeciętne umiejętności. 
Wśród konkurencji wymienić 
można: łucznictwo, strzelectwo 
czy wdrapywanie się na gładki, 
posmarowany mydłem słup.
Kończąc charakterystykę życia 
towarzyskiego mieszczan trzeba 
podkreślić, że najwięcej rozryw-
ki dostarczały targi, jarmar-
ki i  odpusty, podczas których 
do miast przybywali wędrowni 
artyści: kuglarze, linoskoczko-
wie, niedźwiednicy, jarmarczni 
magicy. Ich pokazy były świet-
nym sposobem na spędzanie 
wolnego czasu, przy czym naj-
większą popularnością cieszyły 
się występy niedźwiedników, 
którzy uczyli małe niedźwiedzie 
wykonywania różnych sztuczek 
przy dźwiękach głośnej muzyki. 
Popularność niedźwiedników 
związana była nie tylko z ory-
ginalnymi pokazami, ale także 
z symboliką, jaką w czasach sta-
ropolskich przypisywano niedź-
wiedziom. Uważano, że zwierzę 
to jest symbolem szczęścia.

ŻYCIE TOWARZYSKIE 
CHŁOPÓW

Rozrywki chłopów, w porów-
naniu ze szlachtą i mieszczana-
mi, były bardzo ograniczone. 
Niekiedy w większych i zamoż-
niejszych wsiach pojawiali się 
kuglarze, niedźwiednicy i lino-
skoczkowie. Niemniej jednak ich 

W czasach staro-
polskich jedną 
z najważniejszych 
wartości była pra-

ca, którą uważano za podstawę 
uczciwości i solidarności spo-
łecznej. Dlatego też poświęcano 
jej większą część dnia. Magna-
tom wiele czasu zajmowało spra-
wowanie różnych funkcji zwią-
zanych z ich społeczną pozycją, 
średnia szlachta osobiście doglą-
dała gospodarki, a chłopi zwykle 
pracowali od wchodu do zacho-
du słońca. Ponadto należy dodać, 
że „praca w XVI-XVII wieku była 
bardzo ciężka, wymagała z regu-
ły więcej wysiłku fizycznego niż 
dziś, z powodu niskiego stopnia 
techniki, braku lub prymitywi-
zmu narzędzi” (M. Bogucka, „Sta-
ropolskie obyczaje w XVI-XVII 
wieku”).
Do tego dochodziły tzw. obowiąz-
ki domowe czy powinności zwią-
zane z kultem religijnym, które 
sumiennie wypełniano.
Pojawia się więc pytanie: 
czy w czasach staropolskich 
w natłoku licznych obowiązków 
było miejsce na rozrywki? Otóż 
tak, głównie w okresie jesienno-
-zimowym i podczas świąt, wy-
pełniających aż około 1/3 roku. 
W czasie świąt „zbierano się 
często, czy to w obszernym kole 
rodzinnym, czy to wśród sąsia-
dów, czy to na większych zjaz-
dach z takiej czy innej, prywatnej 
czy publicznej okazji” (J. S. By-
stroń, „Dzieje obyczajów w daw-
nej Polsce wiek XVI-XVIII”).
Nie o obrzędach i tradycjach 
świątecznych będzie jednak 
mowa, a o różnych formach za-
bawy, które trudno zliczyć. Nie 
sposób przedstawić wszystkich. 
Dlatego też przyjrzymy się naj-
popularniejszym i najciekaw-
szym codziennym i świątecznym 
rozrywkom w czasach staropol-
skich.

ROZRYWKI MAGNATÓW 
I SZLACHTY

Omawiając życie towarzyskie 
najzamożniejszych należy od-
notować, że bardzo popularne 
były spotkania, podczas których 
przy dźwiękach muzyki tańczo-
no, ucztowano i rozmawiano, 
m.in. o wojnach, niewolnictwie, 
podróżach do innych krajów 
i przeżytych przygodach, życiu 
rodzinnym, genealogii i herbach. 
Przy suto zastawionych stołach – 
mających dobrze gości do gospo-
darza usposobić – grano także 
w rozmaite gry.
Z wachlarza staropolskich gier 
najchętniej sięgano po karty, 
które przez możnych uznawane 
były za grę dostojną. W karty 
początkowo grali tylko mężczyź-
ni i wojskowi, z czasem grać za-
częły także kobiety i dzieci. Wraz 
z rosnącą popularnością kart 
zwiększała się też ich powszech-
ność. Najpierw w karty grano 

wyłącznie na dworach kró-
lewskich i magnackich, potem 
grać zaczęła zamożna szlachta, 
aż w końcu grami karcianymi 
zainteresowały się niższe sfe-
ry. Trudno wymienić wszystkie 
rodzaje staropolskich gier kar-
cianych, gdyż było ich wiele, np. 
pikieta, chapanka, kupiec, rusz 
(rus), tryszak, kwindecz, ćwik itd.
Oprócz kart chętnie grano też 
w warcaby, grę uznawaną 
za nietrudną, wymagającą nie-
wielkiego wysiłku umysłowego. 
Mówiąc o grze w warcaby nie 
sposób nie wspomnieć o sza-
chach i grach w kości. Cieszyły 
się one znacznie mniejszą po-
pularnością. Możni grę w kości 
uważali za niegodną wyższych 
stanów, a szachy były po prostu 
za trudne.
Ciekawą staropolską formą roz-
rywki są również gry słowne, 
niezwykle popularne podczas 
spotkań towarzyskich. Jedną 
z takich gier było zadawanie py-
tań, na które odpowiadali wszy-
scy gracze. Zadawano na przy-
kład pytanie typu: po co jest 
słoma? Co istotne, nie wolno było 

powtórzyć odpowiedzi, które 
już padły. Osoba bez pomysłu 
na odpowiedź musiała dać fant. 
Po zakończeniu gry można było 
go wykupić, choć z reguły nie 
za pieniądze. Należało poddać 
się karze, opartej oczywiście 
na grze słownej. 

POLOWANIA 
I INNE STAROPOLSKIE 

ROZRYWKI
Inną rozrywką magnatów 
i szlachty były spacery na świe-
żym powietrzu, jazda konna 
i  polowanie, któremu warto 
przyjrzeć się bliżej, gdyż było za-
bawą największą, najpowszech-
niejszą i przez możnych najwyżej 
cenioną. „Myślistwo było świata 
szlacheckiego pasją, zamiłowa-
niem, zabawą, po części i po-
trzebą: broniono się przed szko-
dnikami, zdobywano przysmaki 
dla kuchni. Polowanie uważano 
za zabawę rycerską, dostępną 
jedynie szlachetnie urodzonym; 
włościanie polowali oczywiście 
także, ale czynili to po kryjomu” 
(J.S. Bystroń, „Dzieje obycza-
jów…”).

BAWIĆ SIĘ KAŻDY MOŻE
MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, ŻE NA LUDZKI ŻYWOT W DAWNYCH WIEKACH SKŁADAŁY SIĘ JEDYNIE PRACA ORAZ MODLITWA. 

JEDNAK TO TYLKO POZÓR! JAK WYGLĄDAŁO ŻYCIE TOWARZYSKIE SZLACHTY, MIESZCZAN I CHŁOPÓW? 
JAKIE ZABAWY I ROZRYWKI W CZASACH STAROPOLSKICH BYŁY NAJPOPULARNIEJSZE?

ROZRYWKI W CZASACH STAROPOLSKICH
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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

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

pokazy były o wiele gorszej ja-
kości niż występy przeznaczone 
dla mieszczan i szlachty.
Ogólnie mówiąc chłopi czas wol-
ny spędzali głównie w karcz-
mach, gdzie od głośnych roz-
mów i skocznych tańców drżała 
podłoga. Taniec przywracał 
stanu chłopskiemu radość ży-
cia. Dlatego też tańczył niemalże 
każdy. Gdy do tańca brakowało 
kobiet, nie przejmowano się tym, 
w rytm muzyki bawiły się nawet 
męskie pary. Podczas tanecznych 
przerw rozmawiano, żalono się 
na panów i sąsiadów. Humor po-
prawiano sobie przy trunkach. 
Krótko mówiąc, w karczmach 
rozmawiał każdy z każdym. Dzię-
ki rozmowom poznawano świat.

Chłopi chętnie też grali w  gry 
hazardowe, w tym głównie 
w karty, kości, kręgle i  w  tzw. 
„pliszki”, były to: „cztery wy-
strugane z brzozowej rózgi dre-
wienka. Drewienka te rozcinano 
w ten sposób, że jedną stronę po-
siadały płaską, a drugą okrągłą. 
Gra polegała na tym, iż po prostu 
podrzucano je do góry (…); jeśli 
wszystkie padły na jedną stro-
nę, ewentualnie dwie na płask, 
a dwie na część okrągłą, nastę-
powała wygrana” (Z. Kuchowicz, 
„Obyczaje staropolskie”).
Innym dającym chłopom roz-
rywkę miejscem był kościół, 
a dokładniej kościelne święta 
i uroczystości, które były bardziej 
widowiskowe i ciekawsze od za-
baw w karczmach. Kolorowe ja-
sełka, przepych liturgii, rozrywko-
we elementy niedzielnych kazań 
pozwalały na chwilę zapomnieć 
o szarości chłopskiego życia, wy-
woływały uśmiech i radość. Nie 
można również zapomnieć o od-
pustach, podczas których od-
bywały się kolorowe kiermasze 
z udziałem kuglarzy, wesołków 
i żebraków, chętnie pokazujących 
swoje umiejętności.
Na koniec warto dodać, że mono-
tonię życia chłopów urozmaicały 
też bractwa religijne, integrują-
ce wiejskie społeczności, kształ-
tujące świadomość narodową, 
łagodzące konflikty społeczne, 

popularyzujące żywoty świę-
tych i ukazujące sens niełatwego 
chłopskiego życia.

ROZRYWKA STAROPOLSKA 
OD PRZYNALEŻNOŚCI 
STANOWEJ ZALEŻNA

Nietrudno zauważyć, że wybór 
rozrywek zależał od przynależ-
ności do danego stanu. Im wyż-
szy stan, tym wachlarz zabaw 
był większy, a oglądane występy 
i widowiska staranniej przygo-
towywane i bardziej spektaku-
larne. Jednak każdy w jakiś spo-
sób sobie radził. Chłop wiedział, 
że sokolnictwo nie jest w jego 
zasięgu, więc szukał innych 
rozrywek. Ważne, by byli inni, 
którzy również chcieli spędzać 

czas na podobnej zabawie. Jak 
bowiem notuje Zbigniew Kucho-
wicz: „człowiek ówczesny cenił 
sobie przede wszystkim towa-
rzystwo, możliwość beztroskiej, 
nie wymagającej wysiłku inte-
lektualnego, nie wywołującej sta-
nów napięcia zabawy”.
Nie zawsze jednak spotkania to-
warzyskie przebiegały w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Zarów-
no możni, jak i  mieszczanie 
oraz chłopi w  gry hazardowe 
zazwyczaj grali na  pieniądze, 
niekiedy zastawiali nawet ma-
jątki. Do tego dochodził alkohol. 
Nierzadko więc po przegranej 
dochodziło do szarpaniny i bó-
jek. Możliwość utraty niema-
łych pieniędzy czy majątku nie 
zniechęcała jednak ludzi do gry. 
W dobie staropolskiej gry hazar-
dowe miały wielu zwolenników. 
Były przecież świetną rozrywką, 
a rozrywka upiększa życie.
Nie dziwi więc stwierdzenie, 
że cechą charakterystyczną cza-
sów staropolskich był ludyzm, 
czyli skłonność do bawienia się, 
który przejawiał się w różnych 
grach towarzyskich, tańcach, 
śpiewie. Ponadto wspólne spo-
tkania pozwalały oderwać się 
od codzienności oraz sprzyjały 
zacieśnianiu braterskich więzi 
pomiędzy członkami poszczegól-
nych stanów.

histmag.org: na licencji CC BY-SA 3.0

Cechą charakterystyczną czasów staropolskich 
był ludyzm, który przejawiał się w różnych grach 
towarzyskich, tańcach, śpiewie.
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Middle Village Preparatory
Charter School

PO Box 790224
Middle Village, NY, 11379

BJ’s
Toys R Us

train

Q38
Q54
Q67

All Faith Cemetery

Aplikacje beda dostepne na naszej stronie internetowej 3 Styczeń, 2023

Loteria odbedzie sie 19 Kwietnia, 2023
o godzinie 7 wieczorem

Wszystkie aplikacje uczniow
zaczynajacych 6 klase tej

Jeseni musza byc dostarczone
do 3 Kwietnia, 2023

Pierwszenstwo dla uczniow z
Dystryktu Szkolnego 24 oraz

dzieci pracownikow MVP
maja pierwszenstwo przyjecia

www.ctkny.org i kliknac na ikone Middle Village Prep
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O pogorszeniu stanu zdro-
wia Josepha Ratzingera 
poinformował 28 grudnia 
papież Franciszek pod-

czas audiencji generalnej w Waty-
kanie wyjaśniając, że jest "bardzo 
chory". Następnie Franciszek udał 
się do niego z wizytą. Przez dwa 
następne dni Watykan informo-
wał o stabilnym, ale ciężkim stanie 
pierwszego w dziejach emerytowa-
nego papieża. O jego śmierci powia-
domił Franciszka osobisty sekretarz 
Benedykta XVI - arcybiskup Georg 
Gaenswein.

"JEZU, KOCHAM CIEBIE"
"Jezu, kocham Ciebie" - to ostatnie 
słowa wypowiedziane przez eme-
rytowanego papieża Benedykta 
XVI przed śmiercią. Przytoczył je ar-
gentyński dziennik "La Nacion", po-
wołując się na źródła w Watykanie. 
Wypowiedział je po niemiecku.

„TRWAJCIE MOCNI 
W WIERZE"

"Trwajcie mocni w wierze. Nie 
dawajcie się wprowadzić w błąd. 
Jezus Chrystus jest naprawdę 
drogą, prawdą i życiem, a Kościół 
ze wszystkimi jego brakami jest za-
iste jego ciałem" - przytoczony frag-
ment pochodzi z testamentu ducho-
wego, napisanego przez papieża 
w 2006 roku, a więc na początku 
jego pontyfikatu i, jak zaznaczono, 
nigdy nie został zmieniony. To tekst 
napisany po niemiecku i liczący 
około 4 tys. znaków.
Emerytowany papież pozostawił 
także testament materialny, znaj-
dujący się w rękach arcybiskupa 
Gaensweina. Był on osobistym se-
kretarzem Benedykta XVI przez 
wszystkie lata jego pontyfikatu. 

31 GRUDNIA 2022 O GODZINIE 9.34 W WIEKU 95 LAT ZMARŁ EMERYTOWANY PAPIEŻ BENEDYKT XVI. PAPIEŻ EMERYT ZMARŁ W DAWNYM BUDYNKU 
KLASZTORNYM MATER ECCLESIAE W OGRODACH WATYKAŃSKICH, W KTÓRYM MIESZKAŁ OD SWOJEJ HISTORYCZNEJ REZYGNACJI W 2013 ROKU.

„Trwajcie mocni w wierze”
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Pozostał nim po jego rezygnacji 
w 2013 roku i towarzyszył mu 
do ostatnich chwil jego życia w rezy-
dencji w Ogrodach Watykańskich.

„CZŁOWIEK WIELKIEJ 
PROSTOTY I POKORY”

Benedykt XVI był człowiekiem 
wielkiej prostoty i pokory. Z jednej 
strony kontynuował nauczanie pa-
pieża Jana Pawła II, a z drugiej dał 
Kościołowi niezwykle rzetelną, so-
lidną podbudowę teologiczną - po-
wiedział PAP rzecznik Konferencji 
Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.
"Wszyscy pamiętamy jego pierw-
sze słowa, wypowiedziane zaraz 
po wyborze. Nazwał siebie wtedy 
„prostym robotnikiem winnicy Pań-
skiej”. A później rzeczywiście po-
twierdzał to całym swoim życiem" 
– zastrzegł Gęsiak. Przypomniał też, 
że papieża Benedykta XVI poznał 
osobiście, kiedy pod koniec ponty-
fikatu pracował w Rzymie. "Miałem 
okazję uczestniczyć w wielu uroczy-
stościach z udziałem papieża. To, 

co mnie szczególnie ujęło, to właśnie 
ta prostota, w której ukazywała się 
jego wielkość" - mówił. Dodał, że Be-
nedykt XVI był człowiekiem bardzo 
dokładnym i precyzyjnym. "Jeżeli 
się umawiał na nagranie i miało ono 
trwać pięć minut, to trwało dokład-
nie pięć minut i było zawsze bardzo 
rzetelnie i solidnie przygotowane" - 
zaznaczył.
Gęsiak przypomniał też, że Be-
nedykt XVI był też pierwszym 
papieżem od kilkuset lat, który 
zdecydował się na rezygnację 
ze sprawowania urzędu. "To zostało 
przyjęte z wielkim zaskoczeniem, 
ale otworzyło pewien nowy rozdział 
w historii papiestwa" - dodał. "Dzi-
siaj, widząc to wszystko, jesteśmy 
mu winni ogromną wdzięczność. 
Dziękujemy Bogu za ten wielki przy-
kład miłości do Kościoła, którą miał 
Benedykt XVI. Dziękujemy za jego 
długie, bardzo owocne życie. Także 
za jego ostatni etap - etap wielkiej 
pokory - który spędził w klasztorze 
Mater Ecclesiae w Watykanie, mo-
dląc się za Kościół powszechny" - 
podkreślił rzecznik Episkopatu.

PREZYDENT BIDEN: 
„BENEDYKT XVI ZOSTANIE 

ZAPAMIĘTANY JAKO 
WYBITNY TEOLOG”

Benedykt XVI zostanie zapamięta-
ny jako wybitny teolog wiedziony 
zasadami i wiarą, który poświęcił 
życie Kościołowi - oświadczył pre-
zydent USA Joe Biden. "On zostanie 
zapamiętany jako wybitny teolog, 
który poświęcił życie Kościołowi, 
wiedziony swoimi zasadami i wia-
rą. Jak powiedział podczas swojej 
wizyty w Białym Domu w 2008 r., 
„potrzeba globalnej solidarności 
jest tak pilna, jak nigdy, jeśli wszy-
scy ludzie mają żyć w sposób warty 
swojej godności" - napisał prezydent 
Biden w wydanym przez Biały Dom 
oświadczeniu. "Niech jego skupienie 
na duszpasterstwie miłości będzie 
nadal inspiracją dla nas wszystkich" 
- dodał.

PREZYDENT DUDA: 
„BENEDYKT XVI BYŁ BARDZO 

WAŻNĄ POSTACIĄ 
DLA KOŚCIOŁA”

Prezydent Andrzej Duda i premier 
Mateusz Morawiecki uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych 
papieża seniora Benedykta XVI 
w Watykanie. Na briefingu praso-
wym po mszy pogrzebowej prezy-

dent Duda podkreślił, że Benedykt 
XVI był dla Polaków – zaraz po Janie 
Pawle II – postacią bardzo ważną 
w świecie Kościoła katolickiego. 
"Przybył do nas po swoim wyborze 
w 2006 roku z pielgrzymką jako 
następca Jana Pawła II, z takim bar-
dzo mocnym wtedy przesłaniem: 
„trwajcie mocni w wierze”. Zgro-
madził wtedy tłumy naszych roda-
ków, którzy przychodzili się modlić, 
bardzo często ze łzami w oczach, 
wspominając Jana Pawła II, tamten 
wielki pontyfikat" - przypomniał 
prezydent.
"Benedykt XVI był jedną z absolut-
nie najważniejszych osób światowe-
go Kościoła ostatnich dziesięcioleci. 
Jego odejście jest na pewno dla Ko-
ścioła wielką stratą. Cieszę się, 
że mogłem być w Watykanie i Ojca 
Świętego pożegnać" - mówił Duda. 
Przekazał, że wielu przedstawicie-
li duchowieństwa, polityków oraz 
Włochów podchodziło do polskiej 
delegacji i dziękowało za obecność.

BENEDYKT XVI ZOSTAŁ 
POCHOWANY W GROTACH 

WATYKAŃSKICH
Około 50 tysięcy osób uczestniczyło 
w czwartek, 5 stycznia w mszy po-
grzebowej emerytowanego papieża 
Benedykta XVI pod przewodnic-
twem Franciszka na watykańskim 
placu Świętego Piotra. Na placu 
ustawiono prostą cyprysową trum-
nę, na której położona została Ewan-
gelia. Była to pierwsza w historii 
msza, podczas której urzędujący 
papież pożegnał swego zmarłego 
emerytowanego poprzednika.
W pogrzebie Benedykta XVI uczest-
niczyły dwie oficjalne delegacje 
państwowe: z Włoch i Niemiec, czyli 
ojczyzny Benedykta XVI. W obu byli 
szefowie państw i rządów: prezy-
dent Włoch Sergio Mattarella i pre-
mier Giorgia Meloni oraz prezydent 
Niemiec Frank-Walter Steinmeier 
i kanclerz Olaf Scholz. Prywatnie 
przybyli przywódcy innych krajów, 
w tym Polski: prezydent Andrzej 
Duda i premier Mateusz Morawiec-
ki, a także prezydent Węgier Katalin 
Novak, przywódca Portugalii Mar-
celo Rebelo de Sousa. Była także 
królowa Zofia z Hiszpanii, para kró-
lewska z Belgii - Filip i Matylda. Nie 
było szefów najważniejszych insty-
tucji Unii Europejskiej. Większość 
krajów reprezentowanych było 
przez ambasadorów przy Stolicy 
Apostolskiej. Przybyły także liczne 
delegacje ekumeniczne, a także 

przedstawiciele innych religii; re-
prezentanci rzymskiej wspólnoty 
żydowskiej i islamskiej.
W koncelebrze było około 130 kar-
dynałów na czele z dziekanem Ko-
legium Kardynalskiego kardynałem 
Giovannim Battistą Re, który odpra-
wił mszę przy ołtarzu w związku 
z problemami, jakie ma Franciszek 
z poruszaniem się. Koncelebrowało 
też 300 biskupów i 3700 kapłanów 
z całego świata. Tysiące wiernych 
przystąpiło do komunii.

„CHCEMY JAKO WSPÓLNOTA 
PÓJŚĆ JEGO ŚLADAMI”

W homilii papież Franciszek powie-
dział o swym poprzedniku: "Mocno 
przywiązani do ostatnich słów Pana 
i do świadectwa, które naznaczyło 
jego życie, chcemy jako wspólnota 
kościelna pójść jego śladami i po-
wierzyć naszego brata w ręce Ojca: 
niech te ręce miłosierdzia znajdą 
jego lampę zapaloną olejem Ewan-
gelii, którą rozkrzewiał i której był 
świadkiem podczas swego życia".
"Chcemy wspólnie powiedzieć: 
Ojcze, w Twoje ręce powierzamy 
jego ducha. Benedykcie, wierny 
przyjacielu Oblubieńca, niech two-
ja radość będzie doskonała, gdy 
będziesz słyszał ostatecznie i na za-
wsze Jego głos!" - powiedział papież.
Wśród wiernych pojawił się duży 
transparent z czerwonym napisem: 
"Santo subito" (natychmiast święty). 
Wezwanie to przywołuje pogrzeb 
św. Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 
roku, gdy również je podnoszono. 
Słychać też było okrzyki: "Benedykt 
święty", "santo subito".
Na zakończenie mszy Franciszek 
odprawił końcowe obrzędy po-
grzebowe: pokropił trumnę wodą 
święconą, okadził ją kadzidłem 
i odmówił nad nią ostatnią mo-
dlitwę. Następnie trumna została 
przeniesiona w procesji do bazyli-
ki watykańskiej. Trumna z ciałem 
Benedykta XVI została złożona 
w grobie w Grotach Watykańskich 
w miejscu, gdzie w latach 2005-2011 
był pochowany Jan Paweł II. Wcze-
śniej był tam też grób Jana XXIII. 
Taka była wola emerytowanego pa-
pieża. Ceremonia złożenia trumny 
miała charakter prywatny i nie była 
transmitowana. Cyprysowa trum-
na, przy której odbyła się msza po-
grzebowa na placu Świętego Piotra, 
została opieczętowana i zamknięta 
w dwóch kolejnych: cynkowej oraz 
drewnianej i złożona do grobu.

IŻ, SW, OG, AR (PAP) 



20 1/2023 SOBOTA 14 STYCZNIA – PIĄTEK 20 STYCZNIA 2023

POLONIA

Wojtek Maślanka

"To dla nas bardzo ważne wy-
darzenie i to nie tylko ze wzglę-
du na jego przesłanie religijne, 
ale również z powodu manifesta-
cji naszej społeczności oraz przy-
należności narodowej i etnicznej. 
Dzisiaj emigranci z całej Amery-

ki Południowej stanowią jedną 
wielką rodzinę. Uczestniczę z bli-
skimi w tej paradzie od wielu lat 
ponieważ chcemy, żeby to wyda-
rzenie nie zanikło i trwało jak naj-
dłużej" - stwierdziła pochodząca 
z Meksyku Miriam Vargas. ◘

Świąteczny pochód - Tres 
Reyes Magos - tradycyjnie 
wyruszył z pogranicza 
Greenpointu, gdzie przy 

Meeker Avenue odbyło się jego 
oficjalne rozpoczęcie i po Graham 
Avenue dotarł do Debevoise Street 
na Wschodnim Williamsburgu. 
Wstęgę oznaczającą początek 
marszu przeciął Tommy Torres, 
lokalny działacz i zarazem do-
radca burmistrza Nowego Jorku 
Erica Adamsa. Towarzyszyli mu 
pomysłodawca i założyciel Para-
dy Trzech Króli Radames Milan, 
a także działacze i aktywiści z pół-
nocnego Brooklynu. 

W Paradzie Trzech Króli wzięli 
udział przedstawiciele różnych 
narodowości. Dominowali oczy-
wiście Latynosi reprezentują-
cy kraje Ameryki Południowej, 
ale wśród nich można było także 
zobaczyć inne nacje. Dużą część 

uczestników stanowili uczniowie 
- dzieci i młodzież - oraz ich ro-
dzice i nauczyciele z publicznych 
szkół 14. dystryktu nowojorskiego 
Wydziału Oświaty, który obejmuje 
ten rejon. Były nawet szkolne kon-
tyngenty reprezentujące PS 132, 
PS 257, PS 319 oraz grupa mło-
dych skautów z Williamsburga. 
Wiele osób maszerujących 
w świątecznym orszaku było 
przebranych w tradycyjne, ludo-
we stroje, z krajów, z których po-
chodzili. Niektórzy mieli ze sobą 
flagi narodowe, przez co łatwo 
można było się domyślić, jakie 
państwo reprezentują. Przebie-
rańcy w kolorowych strojach, 
w których świętują Objawienie 
Pańskie w rejonach, z których 
pochodzą, wzbudzali ogromne 
zainteresowanie publiczności. To-
warzyszyła im ludowa muzyka, 
do której tańczyli i prezentowali 
tradycyjne układy choreogra-

ficzne oraz tańce. Dzięki temu 
Parada Trzech Króli zawsze jest 
bardzo kolorowa i wesoła. Jed-
nak jej główną ideą jest propago-
wanie wartości chrześcijańskich 
i tradycji narodowych. Poza tym 
stanowi dla Latynosów, podobnie 
jak samo święto Objawienia Pań-
skiego, koniec okresu bożonaro-
dzeniowego. 

"Bardzo mi się podoba ta parada, 
dlatego zawsze chętnie przycho-
dzimy ją oglądać. Niesamowicie 
barwne są te latynoskie stroje 
ludowe i ich tańce. To wszystko 
dodaje uroku tej paradzie. Nieste-
ty tym razem trochę się zawiedli-
śmy, ponieważ nie było żywych 
zwierząt, ani wielbłądów, ani 
nawet osiołków, a te zawsze były 
główną atrakcją dla moich dzie-
ci" - powiedziała Monika Stelka 
mieszkająca w okolicy Graham 
Avenue. 

Brooklińska Parada Trzech Króli
BARWNY I WESOŁY KOROWÓD PRZESZEDŁ SŁYNNĄ BROOKLYŃSKĄ GRAHAM AVENUE, ZNANĄ TAKŻE JAKO AVENUE OF PUERTO RICO. 

DOROCZNA PARADA TRZECH KRÓLI ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PO RAZ 26. PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LATYNOAMERYKAŃSKĄ I ODBYŁA SIĘ 8 STYCZNIA, 
W NIEDZIELNE POPOŁUDNIE.

Parada Trzech Króli rozpoczęła się od przecięcia symbolicznej wstęgi
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Trzej Królowie maszerowali wraz z Maryją, Józefem i małym 
Dzieciątkiem

Platforma z przedstawicielami PS 319

TERESA’ S HERBS 
AND FLOWERS LLC.

Jest do sprzedania, 
w sercu małej Polski -  

w NEW BRITAIN !
***

Biznes założony 32 lata temu, 
ciągle pod zarządem właścicielki.

***
 Jest to miejsce nietuzinkowe, 

pięknie pachnące zaaranżowanymi
kwiatami (na różne okazje), 

ale przede wszystkim służące pomocą
ziołami i naturalnymi specy kami, 

po które klienci
(szczególnie z Europy) chętnie sięgają.

***
 Jeżeli jesteś entuzjastką /stą 

leczenia naturalnego
masz ku temu serce i wiedzę umów 

się ze mną na spotkanie
***

Teresa właścicielka: 
860 229 64 70
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WARTO ZOBACZYĆ

Zamiast tego reżimy ko-
munistyczne zabiły po-
nad 100 milionów ludzi. 
Państwowy totalitaryzm, 

działający poprzez nieprzejed-
nane służby bezpieczeństwa, 
zmiażdżył ducha i naruszył pra-
wa człowieka wielu milionów 
ludzi.

Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie 
potrzebował dowodów na po-
twierdzenie tych tez może 
je znaleźć w nowo otwartym Mu-
zeum Ofiar Komunizmu. Znajdu-
je się ono w Waszyngtonie przy 
McPherson Square (900 15th 
Street NW), zaledwie dwie prze-
cznice od Białego Domu. Mu-
zeum jest  pomnikiem dla ofiar 
i przestrogą dla tych, którzy flir-
tują z tą fałszywą ideologią uda-
jącą demokrację, ale sprzeczną 
z wartościami, które są podwa-
liną zachodniej kultury i cywili-
zacji. 

Muzeum zostało stworzone 
przez Fundację Pamięci Ofiar 
Komunizmu, której prezesem 
i dyrektorem naczelnym jest 
były ambasador USA przy ONZ 
w Genewie, Andrew Bremberg. 
Fundacja jest instytucją non-pro-
fit zajmującą się edukacją i bada-
niami historycznymi, utworzoną 
jednomyślnym aktem Kongresu 
17 grudnia 1993 roku. Muzeum 
Ofiar Komunizmu zostało otwar-
te 13 czerwca 2022 roku przy 
wsparciu wielu narodów, którym 
udało się zreformować swoje rzą-
dy po upadku muru berlińskiego 
18 listopada 1989 roku. Wśród 
sponsorów jest także Polska 
Fundacja Narodowa z siedzibą 
w Warszawie.

W muzeum znajdują się trzy 
główne galerie. Pierwsza dotyczy 
stworzenia komunizmu na wzór 
sowiecki - przez Lenina i przed-
stawia jego rozprzestrzenianie 
się przed i po I wojnie światowej. 

Wśród eksponatów można zna-
leźć polski wątek, a mianowicie 
informacje o tym, jak za marszał-
ka Piłsudskiego Polska powstrzy-
mała marsz Armii Czerwonej 
na zachód. 
W drugiej galerii znajdują się 
eksponaty dotyczące terroru 
Stalina, jego kultu jednostki, gło-
du na Ukrainie „Hołodomoru” 
i Zbrodni Katyńskiej. 
Wreszcie trzecia galeria poka-
zuje, jak różne kraje i społeczeń-
stwa opierały się tej ideologii 
za pomocą ruchów społecznych, 
takich jak Praska Wiosna, Polska 

Solidarność i Protesty na placu 
Tiananmen. 
Wśród wielu interesujących 
eksponatów, szczególne miej-
sce zajmuje odtworzony przez 
Thomasa Marsha posąg Bogini 
Demokracji, który został wznie-
siony przez chińskich studentów 
podczas protestów w 1989 roku. 
Memoriał o tej tematyce, Pomnik 
Ofiar Komunizmu, znajduje się 
na skrzyżowaniu alei Massachu-
setts i New Jersey oraz G Street, 
NW, dwie przecznice od Union 
Station i z widokiem na Kapitol 
Stanów Zjednoczonych. 

Kolejnymi eksponatami, na któ-
re zdecydowanie warto zwrócić 
uwagę jest Kolekcja Obrazów 
z Gułagu autorstwa Nikołaja Get-
mana, który spędził osiem lat jako 
więzień w tym okrutnym syste-
mie łagrów. Getman ukończył 
Szkołę Sztuk Pięknych w Khakho-
vie i był zawodowym artystą. Słu-
żył w Armii Czerwonej podczas II 
wojny światowej, ale po zwolnie-
niu z wojska został aresztowany 
za „antyradziecką propagandę 
i agitację”. Po wyjściu na wolność 
w 1953 roku pracował potajemnie 
nad stworzeniem obrazów doku-
menujących okrutność tych obo-
zów. Jego prace zostały wystawia-
ne dopiero w 1993 roku. Zmarł 
w 2004 roku po długiej chorobie 
w wieku 86 lat. 

Muzeum Ofiar Komunizmu 
oferuje także programy edu-
kacyjne. W sali konferencyjnej 
odbywają się wykłady, a prele-
genci są wysyłani na spotkania 
z różnymi grupami społeczny-
mi. Celem muzeum jest głównie 
upamiętnianie ofiar tej ideolo-
gii oraz ujawnianie wszelkich 
zbrodni komunizmu – tych 
z przeszłości, ale i z teraźniej-
szości. Muzeum ma także in-
spirować wszystkie pokolenia 
do zrozumienia, czym jest ko-
munizm i przeciwstawienia się 
jego złu. 

Więcej informacji o  Muzeum 
Ofiar Komunizmu można zna-
leźć na  stronie internetowej: 
https://vocmuseum.org/

Peter J. Obst

Muzeum i Memoriał Ofiar Komunizmu
W SWOICH WYKŁADACH NA TEMAT KOMUNIZMU PROFESOR SOCJOLOGII JORDAN PETERSON ZWRACA UWAGĘ NA KILKA ISTOTNYCH KWESTII. 
OD POCZĄTKU XX WIEKU KOMUNIZM ZOSTAŁ WPROWADZONY W PRAWIE CZTERDZIESTU KRAJACH, O RÓŻNYCH KULTURACH I POPULACJACH, 

ALE NIGDY NIE UDAŁO MU SIĘ STWORZYĆ OBIECANEGO LŚNIĄCEGO, ROBOTNICZEGO PAŃSTWA DOBROBYTU GOSPODARCZEGO I SPRAWIEDLIWOŚCI. 

Wejście do muzeum

Biblioteka w Muzeum

„MUZEUM OFIAR KOMUNIZMU JEST POMNIKIEM DLA OFIAR I PRZESTROGĄ DLA TYCH, KTÓRZY FLIRTUJĄ 
Z TĄ FAŁSZYWĄ IDEOLOGIĄ”
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Obraz Nikołaja Getmana Obraz Nikołaja Getmana Części wystawy

Muzeum Ofiar Komunizmu zostało otwarte 13 
czerwca 2022 r. przy wsparciu wielu narodów, 
którym udało się zreformować swoje rządy 
po upadku muru berlińskiego
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nystateofhealth.ny.gov

(855) 355-5777

 

NY State of Health oferuje wysokiej jakości, 
niedrogie ubezpieczenia zdrowotne.

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednią opcję
DLA CIEBIE.

PRZYPOMINAMY.

Rejestracja 
jest otwarta na 
rok 2023.

Już dziś 
sprawdź, czy się 

kwalifikujesz.

Dostępna jest 
pomoc finansowa!
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CIEKAWOSTKI

ROZSTANIA
Rok 2022 był rekordowy 
pod względem liczby rozstań 
w show-biznesie. Oto nagłe rozsta-
nia, zerwane zaręczyny, odwołane 
śluby i stresujące rozwody w świe-
cie celebrytów z pierwszych stron 
gazet – czas na podsumowanie:
▸ Po 14 latach po ślubie i 17 latach 
spędzonych wspólnie na pójście 
osobnymi ścieżkami zdecydowali 
się Katarzyna Cichopek i Marcin 
Hakiel.
▸ Happy endem nie zakończy-
ła się też szeroko komentowana 
w mediach relacja Joanny Opo-
zdy i Antka Królikowskiego. Za-
ledwie kilka dni po narodzinach 
ich syna Vincenta okazało się, 
że para nie jest już razem. 
▸ Zaskoczeniem okazało się roz-
stanie popularnego dziennika-
rza Macieja Orłosia, który po 26 
latach spędzonych wspólnie 
ze swoją żoną Joanną Twardow-
ską ogłosił koniec związku.
▸ Szerokim echem w mediach 
na całym świecie odbiła się tak-
że zaskakująca wiadomość o roz-
staniu Shakiry i Gerarda Piqué. 
Kolumbijska gwiazda muzyki pop 
i hiszpański piłkarz byli bowiem 
ze sobą przez 12 lat i uchodzili 
za bardzo zgodną parę.
▸ W atmosferze szeroko opisy-
wanego przez media skandalu 
obyczajowego, którego kolejne 
odsłony jeszcze przez wiele tygo-
dni pojawiały się na czołówkach 
tabloidów i serwisów plotkarskich 
rozpadła się relacja topowej pol-
skiej influencerki Julii „Maffa-
shion” Kuczyńskiej i aktora Seba-
stiana Fabijańskiego.
▸ Maria Dębska i Marcin Bosak - 
poznali się w 2018 roku w jednym 
z teatrów, gdzie razem grali. Przy-
jaźń szybko przerodziła się w mi-
łość i dwa lata później stanęli już 
na ślubnym kobiercu. Ich miłość 
zakończyła się rozwodem w mar-
cu 2022. 
▸ Katarzyna Warnke i Piotr 
Stramowski poznali się wiele lat 
temu, podczas pracy nad filmem 
"W spirali". Między nimi szybko 
narodziło się uczucie, które za-
owocowało małżeństwem, mimo 
że Warnke jest starsza od Stra-
mowskiego o 10 lat. Przez sześć lat 
tworzyli zgrane małżeństwo, któ-
re doczekało się córeczki Heleny. 
Rozstali się w październiku.
▸ Sporym zaskoczeniem było roz-
stanie Julii Wieniawy i Nikodema 
Rozbickiego. Para po dwóch latach 
postanowiła zakończyć swój zwią-
zek i również opublikowała wspól-
ne oświadczenie. – Tak, nie jeste-
śmy już razem, ale mamy dla siebie 
ocean dobroci i międzygalaktyczną 
więź. Pozdro z Londynu.
▸ O swoim rozstaniu poinformo-
wali także Jason Momoa i Lisa 
Bonet, którzy na początku roku 
ogłosili separację po pięciu latach 
od ślubu i 16 latach związku.
▸ W 2022 r. zakończył się także 
związek Kanye'ego Westa i Ju-
lii Fox. Byli razem zaledwie dwa 
miesiące.

Z ŻYCIA GWIAZD 
Z NASTANIEM NOWEGO ROKU CZAS NA PODSUMOWANIE STAREGO. POSTANOWILIŚMY BLIŻEJ PRZYJRZEĆ SIĘ ŻYCIU GWIAZD, 

A WIĘC OTO NAJGŁOŚNIEJSZE ROZSTANIA, ŚLUBY I NARODZINY W 2022 ROKU! 

ŚLUBY
W minionym roku wiele gwiazd 
postanowiło sformalizować swój 
związek. Informacje o najgłośniej-
szych ślubach gwiazd i gwiazde-
czek znów zapełniły strony tablo-
idów.
▸ Po prawie po dwóch dekadach 
od momentu poznania Jennifer 
Lopez i Ben Affleck, po tym jak 
dali drugą szansę swojej miłości, 
postanowili w końcu się pobrać. 
▸ Swój wielki dzień miała również 
Britney Spears, która niedługo 
po tym, jak uwolniła się spod ku-
rateli ojca, poślubiła Sama Asgha-
riego.
▸ Brooklyn Beckham i Nicola Pel-
tz, czyli młodzi celebryci pocho-
dzący ze znanych rodzin stanęli 
również na ślubnym kobiercu, 
a na hucznej imprezie nie zabra-
kło wielu gwiazd.
▸ Ślub wzięli również piłkarz Jan 
Bednarek i jego wybranka Julia 
Nowak. Na wydarzeniu tym nie 
zabrakło wśród zaproszonych ko-
legów z boiska pana młodego. 
▸ Lindsay Lohan po wielu ży-
ciowych perturbacjach w końcu 
odnalazła szczęście u boku finan-
sisty Badera Shammasa. Uroczy-
stość była skromna i miała pry-
watny charakter.
▸ Rita Ora i Tika Waititi pobra-
li się w otoczeniu najbliższych 
na skromnej ceremonii w Londy-
nie. Para ponoć nie zdecydowa-
ła się na publiczną ceremonię, 
ale fotki na Instagramie potwier-
dziły, że para powiedziała sobie 
sakramentalne „tak”.
▸ Ślub Karoliny Pisarek i Roge-
ra Salla obserwowało wielu. Była 
uczestniczka "Top Model" rozpętała 
nawet małą awanturę w mediach, 
kiedy wypowiedziała się na temat 
otrzymywanych od gości kopert.
▸ Beata Wiśnicka i Rafał Zawie-
rucha na ślubnym kobiercu sta-
nęli 22 października, o czym poin-
formował sam Rafał Zawierucha. 
Aktor opublikował romantyczne 
zdjęcie ze świeżo upieczoną mał-
żonką.

▸ Andziaks i Luka są najpopu-
larniejszą parą internetowych in-
fluencerów w Polsce. W mediach 
społecznościowych dzielą się każ-
dą chwilą swojego życia i tak było 
z ich ślubem, którym żył cały pol-
ski internet.
▸ Jakub Rzeźniczak i Paulina 
Nowicka w poniedziałek 28 li-
stopada poinformowali o ślubie. 
Para zdecydowała się na kame-
ralną ceremonię na plaży w Ma-
libu.
▸ Michał Wiśniewski stanął 
na ślubnym kobiercu z piątą żoną 
- i to po raz drugi. Pierwotnie wo-
kalista i Pola Wiśniewska pobrali 
się w 2020 roku w ogrodzie domu 
w Magdalence. Wówczas nie to-
warzyszyła im rodzina ani bliscy. 
Postanowili nadrobić stracony 
moment i w dniu 50. urodzin Mi-
chała Wiśniewskiego ponownie 
powiedzieli sobie "tak".

NARODZINY
2022 rok obfitował w narodziny 
potomków wielu gwiazd. Dla nie-
których było to zupełnie nowe do-
świadczenie, inne mamy rodziły 
już kilka razy.

▸ Jeżeli chodzi o narodziny dzie-
ci gwiazd show-biznesu to bez-
sprzecznym rekordzistą został 
Nick Cannon, który powitał 
na świecie 12 dziecko, dodamy tyl-
ko, że najsłynniejszą matką dzieci 
Nicka jest Mariah Carey, z którą 
ma bliźniaki.
▸ Potomka doczekała się znana 
piosenkarka Rhianna. Ojcem 
chłopca jest rapper A$AP Rocky.
▸ Znana gwiazda, zdobywczyni 
Oscara Jennifer Lawrence i Cook 
Maroney doczekali się pierwsze-
go dziecka - chłopca. 

▸ Anna Czartoryska-Niemczyc-
ka, aktorka i piosenkarka i jej mąż 
Michał Niemczycki - syn jednego 
z najbogatszych Polaków zostali 
rodzicami po raz czwarty. Mają 3 
synów i jedną córkę.
▸ Cristiano Ronaldo i Georgina 
Rodriguez po raz kolejny zosta-
li rodzicami, tym razem bliźniąt, 
chłopca i dziewczynki. Nieste-
ty, ale chłopiec zmarł niedługo 
po urodzeniu.
▸ Krzysztof Ibisz znowu został 
ojcem. Dziennikarz i jego żona, 
Joanna Ibisz (Kudzbalska), która 
dała się poznać szerszej publicz-
ności jako uczestniczka „Top Mo-
del” zostali rodzicami chłopca.
▸ Swojego pierwszego potomka 
doczekała się także Joanna Opo-
zda. Urodziła syna Vincenta, któ-
rego ojcem jest Antoni Królikowski. 
Dziecko aktorskiej pary przyszło 
na świat 22.02.2022 - co było dla ro-
dziców Vincenta magiczną datą.
▸ Katarzyna Sokołowska urodzi-
ła swoje dziecko w wieku 49 lat. 
Synkowi nadała imię Ivo. Chłop-
czyk przyszedł na świat 18 lipca. 
Jurorce "Top Model" w ciążę udało 
się zajść dzięki metodzie in vitro.
▸ Swojego drugiego dziecka do-
czekała się Lara Gessler. Córka 
słynnej restauratorki – Magdy 
Gessler we wrześniu urodziła 
syna Bernarda.
▸ Ola Żebrowska - żona aktora Mi-
chała Żebrowskiego doczekała się 
pierwszej córeczki. Wcześniej spro-
wadziła na świat trzech synów. 
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KULINARIA

HISZPAŃSKIE CHURROS
Składniki: 1 szklanka mleka, 190 g mąki, 
50 g masła, 4 jaja, 2 łyżki cukru, 1 łyżka 
cukru wanilinowego, szczypta soli, olej 
do smażenia
Wykonanie: 
• W garnku zagotuj mleko z masłem, cu-
krem i cukrem wanilinowym. 
• Dodaj szczyptę soli. 
• Do gorącego mleka wsyp mąkę, zmniejsz 
płomień i ucieraj łyżką, aż powstanie masa, 
która zacznie odchodzić od ścianek. 
• Garnek zestaw z ognia, ostudź masę. 
• Do ostudzonej masy wbijaj kolejno jajka, 
ubijając mikserem. 
• Ciasto przełóż do rękawa cukierniczego 
z końcówką w kształcie gwiazdki. 
• W dużym garnku rozgrzej olej. 
• Na gorący tłuszcz wyciskaj porcje ciasta 
o długości ok. 10 cm. 
• Smaż przez około 2 minuty z każdej stro-
ny. 
• Wyłów, odsącz na ręczniku papierowym. 
• Oprósz cukrem pudrem.

HUMMUS Z GRZYBAMI 
Składniki: 1 słoiki ugotowanej ciecierzycy, 
1 cebula, 250 g pieczarek, 2 ząbki czosnku, 
1 łyżka soku z cytryny, sól i pieprz mielony 
do smaku, cebulka dymka
Wykonanie: 
• Obierz cebulę i podsmaż na złoty kolor, 
dodaj do niej pokrojone w drobną kostkę 
pieczarki. 
• Do miski wsyp ciecierzycę z zalewą 
i zblenduj. 

• Dodaj cebule z grzybami, obrane ząbki 
czosnku, przyprawy i sok z cytryny. 
• Zmiksuj na jednolitą masę. 
• Przełóż do miseczki i podaj posypany po-
siekaną dymką lub szczypiorkiem. 

TATAR Z ŁOSOSIA 
Składniki: 500 g surowego łososia, 1 cebu-
la, 1 pęczek szczypiorku, 1 łyżka sezamu, 
1 łyżka octu balsamicznego, 3 łyżki sosu so-
jowego, 2 łyżeczki cukru

Wykonanie: 
• Zdejmij skórę z filetu z łososia. 
• Obierz cebulę. 
• W filiżance wymieszaj ocet balsamiczny 
z sosem sojowym i cukrem. 
• Do malaksera włóż cebulę i rozdrobnij, 
dodaj pokrojonego łososia i rozdrób na pa-
stę. 
• Rybę przełóż do miski, dodaj posiekany 
szczypior, mieszankę sosu z filiżanki, se-
zam i wymieszaj dokładnie. 
• W razie potrzeby dopraw solą i pieprzem. 

SAŁATKA ŚLEDZIOWA Z ZIEMNIAKAMI 
Składniki: 1 kg ugotowanych ziemniaków 
w mundurkach, 10 płatów śledziowych, 10 
ogórków konserwowych, 2 cebule, pęczek 
dymki, 5-10 łyżek majonezu, 3 łyżki oleju, 
sól i czarny pieprz do smaku
Wykonanie: 
• Ziemniaki umyj i ugotuj do miękkości. 
• Ugotowane i wystudzone ziemniaki 
obierz ze skórki. 

• Cebule obierz, pokrój w kostkę i usmaż 
na złoto na oleju. 
• Płaty śledziowe wypłucz pod bieżącą 
wodą, osusz i pokrój w paski. 
• Ogórki i dymkę pokrój w kostkę. 
• Wszystkie składniki wrzuć do miski, do-
daj majonez i wymieszaj, dopraw solą i pie-
przem do smaku.

ROLADKI Z ŁOSOSIEM 
Składniki: 4 tortille, 130 g serka śmietanko-
wego, 1 łyżka tartego chrzanu, 400 g łoso-
sia wędzonego, 4 liście sałaty, szczypta soli, 
szczypta pieprzu, 2 gałązki koperku 
Wykonanie:
• Liście sałaty dokładnie umyj i osusz 
na ręczniku papierowym.
• Koperek opłucz i drobno posiekaj.
• Serek śmietankowy połącz z chrzanem 
i koperkiem. 
• Wszystko dopraw do smaku solą oraz pie-
przem i dokładnie wymieszaj.
• Placek tortilli posmaruj serkiem chrza-
nowym, na nim ułóż sałatę oraz plasterki 
łososia. 
• Wszystko ciasno zawiń w rulon.
• Powstały rulon pokrój na 8 kawałków 
i wyłóż roladki z łososiem na półmisek.

PESTO ZE SZPINAKU I ORZECHÓW 
Składniki: 300 g szpinaku, 1/2 szklanki 
orzechów nerkowca, 2 ząbki czosnku, 1 ce-
bulka, 80 ml oliwy, sól do smaku

Wykonanie: 
• Szpinak umyj, osusz i wrzuć do blendera. 
• Dodaj obrane ząbki czosnku i cebule po-
krojoną na mniejsze kawałki. 
• Wrzuć orzechy i dolej oliwę.
• Zmiksuj na gładką masę. 
• Dopraw solą.
• Pesto możesz podawać z makaronem.

TZATZIKI 
Składniki: 1 długi ogórek, 3 ząbki czosnku, 
100 g gęstego jogurtu greckiego, skórka 
i sok z 1/2 cytryny, sól i pieprz do smaku, 
oliwa, 1 mały pęczek koperku, 2 łyżeczki 
miodu

Wykonanie: 
• Ogórka umyj i zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach. 
• Dodaj sól do ogórka i zostaw najlepiej 
na sitku, aby odciekł z nadmiaru wody.
• Czosnek obierz i przepuść przez praskę.
• Zetrzyj skórkę z 1/2 cytryny i wyciśnij sok 
z połówki.
• Koperek posiekaj.
• Odciśnij ogórka w dłoniach 
• Przełóż ogórka do miski. 
• Dodaj jogurt, czosnek, koperek, sok z cy-
tryny i dokładnie wymieszaj
• Dopraw solą i pieprzem.
• Sos tzatziki polej oliwą, miodem i posyp 
skórką z cytryny i gotowe!
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KARNAWAŁ TO SZALEŃSTWO I LICZNE SPOTKANIA ZE ZNAJOMYMI. A OTO KILKA PRZEPISÓW NA PROSTE W WYKONANIU SMAKOŁYKI, 
IDEALNE NA KARNAWAŁOWE SPOTKANIE.  

Karnawałowe przekąski 
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ZDROWIE

PSYCHIATRA
DAVID BROŻYNA, M.D.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie

LECZENIE
� ADHD
� DEPRESJI � LĘKÓW
� NERWIC � UZALEŻNIEŃ

EKSPERTYZY SĄDOWE
tel: 201-939-5500
85 Orient Way, 1 Piętro

Rutheford, NJ 07070
MÓWIMY PO POLSKU

www.DavidBrozynaMD.com

Kiszonki warto wprowadzić 
do codziennej diety, ponieważ 
zawierają dużo antyoksydantów 
(przeciwutleniaczy) i probioty-
ków. To właśnie te substancje 
odpowiadają za odporność or-
ganizmu.
Antyoksydanty minimalizują 
szkody spowodowane w organi-
zmie przez wolne rodniki. Wol-
ne rodniki powstają m.in. przez 
stres, picie alkoholu, palenie 
papierosów, brak ruchu i zwięk-
szają ryzyko powstawania 
chorób. Probiotyki pobudzają 
do działania naturalne mechani-
zmy odpornościowe organizmu.

CO ZYSKASZ, 
JEDZĄC KISZONKI:

• zwiększysz zawartość witamin 
C i E w organizmie
• zaspokoisz głód przy spożyciu 
małej liczby kalorii
• zwiększysz zawartość probio-
tyków w organizmie
• zapobiegniesz zaparciom
• wzmocnisz system odporno-
ściowy
• poprawisz działanie układu 
pokarmowego
• zapobiegniesz infekcjom wy-
wołanym przez drobnoustro-
je, takie jak: pasożyty, wirusy 
i grzyby
• zwiększysz przyswajalność 
składników pokarmowych za-
wartych w owocach i warzy-
wach
• uregulujesz poziom choleste-
rolu, co zmniejszy ryzyko cho-
rób cywilizacyjnych (kiszon-
ki zmniejszają zły cholesterol 
i podnoszą dobry).

CO MOŻESZ KISIĆ:
• warzywa kapustne, np. kapu-
stę (pekińską, czerwoną, białą, 
włoską)
• warzywa korzeniowe, np. bura-
ki, marchew
• warzywa cebulowe, np. cebulę, 
por
• warzywa owocowe, np. cuki-
nię, pomidorki koktajlowe, pa-
prykę
• warzywa strączkowe, np. soję
• owoce, np. cytryny, jabłka, śliw-
ki, gruszki.

KIEDY MOŻESZ KISIĆ
Dobrą porą na kiszenie jest je-
sień, ponieważ wtedy masz 
duży wybór świeżych owoców 
i warzyw. Ale kisić możesz nie 
tylko jesienią. Oprócz ogórków, 
wszystkie inne warzywa mo-
żesz kisić przez całą zimę.

JAK MOŻESZ KISIĆ:
• Przygotuj odpowiednie na-
czynie, które można szczelnie 
zamknąć, np. słoik z zakrętką. 
Nie używaj do kiszenia plastiko-
wych butelek. Wyparz naczynie 
– razem z przykryciem.
• Przygotuj solankę – zalewę 
do zalania kiszonych produk-
tów, dzięki której cały proces bę-

ODPORNOŚĆ CHRONI NAS PRZED CHOROBAMI, O KTÓRE ŁATWO W CHŁODNIEJSZYCH PORACH ROKU. JEJ SKONCENTROWANYM ŹRÓDŁEM SĄ KISZONKI. 
MOŻNA JE ROBIĆ I Z OWOCÓW, I Z WARZYW.

JEDZ KISZONKI, 
by wzmocnić odporność zimą
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dzie możliwy. Na 1 litr wody weź 
1 łyżkę soli, najlepiej kamiennej 
i wymieszaj. Jeśli kisisz owoce, 
do zalewy możesz dodać trochę 
cukru. Odstaw zalewę.
• Wybierz odpowiednie warzy-
wa i owoce. Powinny być świeże, 
niepryskane i twarde, żeby nie 
rozpadły się podczas kiszenia 
(dotyczy to zwłaszcza owoców).
• Większe warzywa i owoce po-
krój. Warzywa (np. marchewki, 
buraki, cukinię) pokrój na słup-
ki, tak by zmieściły się na wyso-
kość do słoika. Kapustę poszat-
kuj.
• Włóż produkty do naczynia. 
Ułóż je dość ciasno, słupki wa-
rzyw – pionowo. Kapustę ubij, 
żeby usunąć z niej powietrze.
• Dodaj przyprawy w zależno-
ści od swoich upodobań: koper, 
chrzan, czosnek, ziele angiel-
skie, pieprz, liść laurowy, liść 
wiśni, liść porzeczki, goździki 
(zwłaszcza do owoców), chili 
(np. do marchewki).
• Zalej naczynie zimną zalewą, 
tak aby w całości przykryła 
produkty. Do kiszenia warzyw 
możesz dodać trochę wody z ki-
szenia innych produktów. Dzię-
ki temu szybciej nastąpi proces 
fermentacji i zapobiegniesz psu-
ciu się warzyw w wodzie.
• Zamknij szczelnie naczynie. 
Na początku możesz je trzy-
mać w temperaturze ok. 20°C. 
Pierwszą wskazówką, że kiszon-
ki są gotowe, będzie mętniejąca 
woda w naczyniu. Proces kisze-
nia trwa od kilku do 8 dni.
• Po zakiszeniu przechowuj ki-
szonki w chłodnym miejscu, 

by zatrzymać proces fermen-
tacji. Dzięki temu będą ciągle 
chrupiące i twarde.

JAK MOŻESZ 
WYKORZYSTYWAĆ 

KISZONKI NA CO DZIEŃ
Jedz kiszonki każdego dnia. Rób 
z nich:
• surówki (miks kiszona mar-
chewka z kapustą, dodatkiem 
czosnku, cebulą)
• sałatki (miks sałat, pomidor-
ki koktajlowe, cebula, czosnek, 
marchewka, olej lniany)
• na ciepło/zimno przetarte (bu-
raki, marchew, jabłka)
• dodatek do obiadu (tarte su-
rówki, miks sałat)
• risotto z kiszonkami (ryż z bu-

rakami i cebulą, dodatkiem czo-
snku)
• kasza/ryż z kiszonkami na słod-
ko/wytrawnie (kasza z cuki-
nią, pomidorem, porem, kasza 
z owocami – truskawkami/jabł-
kami, ryż na mleku/napoju ro-
ślinnym z jabłkami i orzechami)
• paprykarz z kiszonej papryki
• pasty do kanapek
• dodatek do jajek gotowanych, 
omletów, jajecznicy.

DOMOWA 
KISZONA KAPUSTA

Składniki: 2 kg poszatkowa-
nej kapusty, 2 jabłka, 40g soli 
kamiennej niejodowanej, 3 
marchewki startej na grubych 
oczkach, 1/2 łyżeczki kminku

Wykonanie:
• Kapustę wymieszaj z solą i od-
staw na godzinę, aby wypuściła 
soki.
• Następnie dodaj do niej startą 
na grubych oczkach marchew-
kę i starte jabłka 
• Dodaj kminek.
• Całość wymieszaj i przełóż 
do wcześniej umytych i wypa-
rzonych, suchych słoików. 
• Każdą warstwę kapusty do-
kładnie ubij, dociskając do dna.
• Słoiki napełnij do 3/4 wysoko-
ści. 
• Przykryj pokrywkami, ale nie 
dokręcaj ich i odstaw w ciepłe 
miejsce na 3-7 dni. 
• Postaw słoiki na jakiejś tacy, 
w razie, gdyby z kapusty wycie-
kał sok.
• Codziennie kilka razy kapustę 
dociskaj za pomocą drewniane-
go tłuczka lub czystej dłoni oraz 
przebijaj do dna za pomocą dłu-
giego końca drewnianej łyżki, 
po to, aby odgazować ją.
• Po upływie 3- 4 dni kapusta na-
daje się do jedzenia.
• Gdy kapusta jest już odpowied-
nio ukiszona, można ją zakręcić 
i umieścić w lodówce.

KISZONE BURAKI 
Składniki: 2 kg. buraczków czer-
wonych, 6 ząbków czosnku, ka-
wałek korzenia chrzanu, 3 łodygi 
kopru, kilka ziaren ziela angiel-
skiego, 1 łyżka gorczycy, 3 listki 
laurowe, 1 litr wody, 1 łyżka soli
Wykonanie: 
• Buraki obierz, umyj i pokrój 
w plastry. 
• Obierz czosnek i chrzan. 
• Do słoików włóż buraczki, 
po kawałku chrzanu, kopru, list-
ki laurowe, czosnek, ziarna. 
• Rozpuść łyżkę soli w litrze wody.
• Zalej buraki zalewą. 
• Słoiki zakręć, pozostaw na 3 
dni w kuchni.
• Kiedy woda nabierze koloru 
przenieś słoiki w chłodne i za-
cienione miejsce.

Pacjent.gov.pl
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CO, GDZIE, KIEDY
SOBOTA, 14 STYCZNIA

GREENPOINT, NY - Centrum Pol-
sko-Słowiańskie zaprasza na wy-
stawę malarstwa Jerzego Kubiny. 
Ekspozycja będzie prezentowa-
na do 14 lutego, a jej wernisaż od-
będzie się 14 stycznia i rozpocz-
nie się o godz. 7:00 wieczorem. 
Podczas otwarcia wystawy wy-
stąpi polsko-kanadyjska pianist-
ka Katarzyna Musiał.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 
Kent Street, Brooklyn, NY 11222

NIEDZIELA, 15 STYCZNIA
BOROUGH PARK, NY - Chór An-
gelus zaprasza do kościoła Świę-
tej Franciszki de Chantal na kon-
cert kolęd. Początek o godz. 10:30 
am. Wstęp wolny. Więcej inf. 
pod numerem tel.: (917) 224 8831 
(Bogdan) oraz (347) 419 2084.
Kościół Świętej Franciszki de 
Chantal, 1273 58th Street, Bro-
oklyn, NY 11219

GREENPOINT, NY - Centrum 
Polsko-Słowiańskie zaprasza 
na świąteczny koncert chóry 
Hejnał wraz z przyjaciółki. Wraz 
z chórzystami wystąpią: Sabina 
Nemtusiak (skrzypce), Łukasz 
Pliś (skrzypce), Sylwia Zawrot-
nak (altówka), Anna Pasternak 
(skrzypce) i Wojciech Szczęch 
(wiolonczela). Początek o godz. 
4 pm. Wstęp wolny, donacje przy 
wejściu mile widziane.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 
Kent Street, Brooklyn, NY 11222

PIĄTEK, 20 STYCZNIA
MANHATTAN, NY - Amerykań-
skie Muzeum Sztuki Ludowej 
zaprasza do udziału w wirtu-
alnej wycieczce po cieszącej 
się dużym uznaniem aktualnej 
wystawie "Morris Hirshfield Re-
discovered". Prezentacja została 
przygotowana przez program 
"Folk Art Reflections" i odbędzie 
się na platformie ZOOM w pią-
tek. Początek godzinnej wirtual-
nej wycieczki o godz. 10:00am. 
Dzięki tej prezentacji będzie 
można poznać życie i twórczość 
polsko-amerykańskiego malarza 
surrealisty, który po wieloletniej 

pracy w przemyśle odzieżowym, 
zrobił krótką, ale spektakularną 
karierę artystyczną. Program 
"Folk Art Reflections" jest interak-
tywnym spotkaniem, opartym 
na wspólnej dyskusji i przezna-
czony jest dla osób borykających 
się z demencji oraz dla ich rodzin 
i opiekunów. Uczestnicy będą 
mogli podzielić się swoimi spo-
strzeżeniami i uwagami z prowa-
dzącą spotkanie Elizabeth Gron-
ke, pedagogiem specjalizującym 
się w kreatywnym starzeniu się. 
Tłumaczenie poprowadzi pol-
sko-amerykański przewodnik 
muzealny Krystyna Magaj-Pitula. 
Udział w programie jest bezpłat-
ny, ale wymaga wcześniejszej re-
jestracji pod e-mailem: egronke@
folkartmuseum.org. Więcej inf. 
pod num. tel.: (212) 595 9533.
American Folk Art Museum, 2 
Lincoln Square New York, NY 
10023

SOBOTA, 21 STYCZNIA
GREENPOINT, NY - Centrum 
Polsko-Słowiańskie zaprasza 
na koncert flecistki Renaty Gu-
zik, będącej zarazem profeso-
rem Akademii Sztuk Pięknych 
w Szczecinie. Będzie jej towa-
rzyszył pianista Jakub Polaczyk. 
W programie są dzieła kompozy-
torów polskich i amerykańskich. 
Koncertowi będzie towarzyszy-
ła wystawa prac plastycznych 
przygotowana przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Szczecinie. 
Wstęp wolny. Początek o godz. 
7:30 pm.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 
Kent Street, Brooklyn, NY 11222

NIEDZIELA, 22 STYCZNIA
GREENPOINT, NY - Centrum 
Polsko-Słowiańskie oraz Polska 
Szkoła im. Marii Konopnickiej 
na Greenpoincie zapraszają 
dzieci na Bal Karnawałowy. 
W programie m.in.: zabawa z DJ 
Danielem, występ magika, wi-
zyta popularnych postaci z ba-
jek, loteria fantowa dla dzieci 
oraz klaun z balonami. Początek 
o godz. 3 pm., koniec o 6 pm. 
Dzieci mile widziane w strojach 

karnawałowych. Bilety w przed-
sprzedaży w cenie $10 dzie-
ci oraz $20 dorośli, natomiast 
w dniu zabawy (przy drzwiach) 
odpowiednio po $15 i $25. 
W cenę biletu wliczona jest za-
bawa oraz ciepły posiłek, kawa, 
herbata i ciasto. Bilety można 
nabyć w Centrum Polsko-Sło-
wiańskim, w Polskiej Szkole im. 
Mari Konopnickiej na Greenpo-
incie oraz na stronie interneto-
wej www. polishslaviccenter.us/
shop/.
Centrum Polsko-Słowiańskie, 
176 Java Street, Brooklyn, NY 
11222

NIEDZIELA, 29 STYCZNIA
COPIAGUE, NY - Polonia of Long 
Island zaprasza na 31. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Tegoroczna impreza odbę-
dzie się 29 stycznia w Carleton 
Hall Long Island. Będzie jej towa-
rzyszyło hasło: "Chcemy wygrać 
z sepsą!". Poszukiwani są wolon-
tariusze i sponsorzy. Więcej inf. 
pod num. tel.: (516) 835 5056.
Carleton Hall Long Island, 314 
Great Neck Road, Copiague, NY

WTOREK, 31 STYCZNIA
GREENPOINT, NY - Instytut Jó-
zefa Piłsudskiego w Ameryce 
zaprasza na pokaz filmu w re-
żyserii Tomasza Magierskiego 
pt. "Stańczak- złapać światło". 
Dokument ukazuje sylwetkę 
Polaka, który jako młody chło-
pak przeżył piekło wywiezienia 
na Sybir przez Sowietów w trak-
cie II wojny światowej, a następ-
nie jego tułaczki po wydostaniu 
się ze Związku Sowieckiego, za-
kończonej znalezieniem nowej 
ojczyzny w Stanach Zjednoczo-
nych, gdyż do komunistycznej 
Polski nie chciał wracać. Więcej 
inf. pod num. tel.: (212) 505 9077 
oraz adresem: office@pilsudski.
org.
Instytut Piłsudskiego, 138 
Greenpoint Ave., Brooklyn NY 
11222

SOBOTA, 4 LUTEGO
RIDGEWOOD, NY - Komitet Ro-
dzicielski działający przy Szkole 
im. św. Jadwigi Królowej na Rid-
gewood zaprasza na "Karnawał 
w Las Vegas". Bal odbędzie się 

a Auli Szkoły św. Macieja i roz-
pocznie o godz. 7 wieczorem; 
potrwa do 1 po północy. Do tańca 
będzie grał DJ Marek. Organiza-
torzy zapewniają: gorący obiad, 
smaczne przystawki, słodkie 
i owocowe desery, dwie butel-
ki alkoholu na stole, obfity bufet 
i wspaniałą zabawę Podczas im-
prezy karnawałowej odbędzie 
się loteria fantowa i loteria 50/50. 
Bilety w cenie $100 są do na-
bycia w sklepie "Wawel" oraz 
w szkolnej kafeterii (14 i 21 stycz-
nia w godz.: od 10 do 11 rano oraz 
od 1 do 3pm. Rezerwacja bile-
tów pod num. tel.:(718) 916 0054 
(Ula) i (917) 691 9472 (Marta).
Aula Szkoły św. Macieja, 58-15 
Catalpa Avenue, Ridgewood, NY 
11385

SOBOTA, 11 LUTEGO
QUEENS, NY - Children's Smi-
le Foundation zaprasza na Bal 
Walentynkowy. Charytatywna 
impreza odbędzie się w pięknej 
balowej sali Terrace On The Park 
na Queensie. Do tańca będzie 
grał DJ Janusz. Podczas balu uho-
norowany zostanie Mieczysław 
Pająk, prezes nowojorskiego Koła 
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła 
II. Dochód z imprezy zostanie 
przeznaczony na pomoc chorym 
i znajdującym się w potrzebie 
dzieciom. Wsparcie otrzymają 
m.in. osierocone niedawno przez 
zmarłego Marcina Pachowicza 
dzieci: 11-letnia Nicole i 8-letni 
Mason. W trakcie balu odbę-
dzie się loteria fantowa i aukcja, 
na której zlicytowana zostanie 
m.in. piłka noża z kilkoma auto-
grafami osób związanych z Pol-
skim Związkiem Piłki Nożnej 
(m.in.: prezesa PZPN Zbigniewa 
Kuleszy oraz trenera Czesława 
Michniewicza). Początek impre-
zy o godz. 7:30 pm. Bilety w cenie 
$175 można nabyć i rezerwować: 
w siedzibie Fundacji Uśmiech 
Dziecka (60-43 Maspeth Avenue, 
NY 11378), na stronie interneto-
wej: www.childrenssmilefounda-
tion.org oraz pod num. tel.: (718) 
894 6443 i (347) 602 3622
Terrace On the Park, 52-11 111th 
Street, Queens, NY 11368

UWAGA! 
Redakcja „Nowego Dziennika” 
nie odpowiada za zmiany doty-
czące terminu i miejsca imprez 
wprowadzone przez organizato-
rów w ostatniej chwili lub po od-
daniu gazety do druku.
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HOROSKOP NA 2023

WAGA (24.09-23.10)
Rok 2023 przyniesie Ci wiele ciekawych wyzwań zawodowych. Jesteś 
z natury ambitny i ten rok będzie dla Ciebie odpowiedni do realiza-
cji marzeń. Swoją wielką ambicję wykorzystasz w kilku dziedzinach 
życia. Działaj jednak ostrożnie - lekkomyślne decyzje mogą być szko-
dliwe. Twoje pozytywne nastawienie do pracy otworzy Ci nowe moż-
liwości. Skup się przede wszystkim na sobie i ucz się. W twoim życiu 
pojawi się ktoś, kto stanie po twojej stronie i możecie nawet zacząć 

razem pracować. Ewentualny awans też jest na horyzoncie, a może nawet pojawią się 
przed Tobą nowe możliwości pracy. Jeśli chodzi o relacje miłosne, nie będzie żadnych 
nowości ani zmian. 

SKORPION (24.10-22.11)
Pomnożysz swoją naturalną pewność siebie i siłę woli, co pomoże 
Ci osiągnąć wielkie cele. Cokolwiek zdecydujesz, nic nie będzie prze-
szkodą. Rozpocznij nowy rok z dużą odwagą i pracowitością. Twoi 
przełożeni oczekują od Ciebie pełnego zaangażowania i lepszych 
wyników. Krok po kroku wyznaczysz sobie cele i z łatwością doło-
żysz wszelkich starań, aby je osiągnąć. W Twojej relacji pojawi się 

zazdrość. Twój partner pozna w tym roku wielu nowych przyjaciół i nowe hobby, któ-
re sprawią, że poczujesz się niepewnie i będziesz przestraszony. Uważaj na to uczucie 
i emocje. Twoje emocje uspokoją się pod koniec roku i odnajdziesz spokój ducha. 

STRZELEC (23.11-21.12)
Nie rozpaczaj, jeśli czujesz, że nie odnosiłeś sukcesów w związkach 
w ciągu ostatnich kilku lat. Rok 2023 przewiduje duże zmiany i szczę-
ście w końcu się do Ciebie uśmiechnie i wszystko zmieni się na lep-
sze. Pozytywna energia stanie się Twoją siłą napędową i zwielokrotni 
Twój optymizm. Będziesz zmotywowany do pokonywania wyzwań 
i zachęcony do konkurowania. Praca pójdzie dobrze, pozostawia-

jąc mnóstwo czasu na hobby. Nie bój się spróbować nowego sportu, w którym czeka 
na Ciebie wielu nowych przyjaciół. Zaczniesz patrzeć na siebie inaczej i zrobisz krok 
we właściwym kierunku. Wprowadzisz zmiany w swoim życiu osobistym, których nie 
byłeś w stanie zacząć od miesięcy. 

KOZIOROŻEC (22.12-20.01)
W 2023 roku napotkasz na wiele przeszkód, głównie w życiu osobi-
stym. Uporządkuj swoje priorytety i bądź otwarty na nowe rzeczy. 
Ten rok będzie dla Ciebie rewolucyjny, więc bądź przygotowany! 
Możesz odkryć ukryty talent do czegoś, czego nawet nie możesz so-
bie wyobrazić. W pracy wszystko przebiega sprawnie, a twoi kole-
dzy i podwładni będą cię podziwiać. Nie pozwól jednak, aby pochło-

nęła cię pycha, ponieważ twoi przyjaciele mogą zwrócić się przeciwko tobie. Czekają 
na ciebie wycieczki z przyjaciółmi i mnóstwo zajęć sportowych na świeżym powietrzu. 
W miłości musisz zdecydować, co jest dla ciebie ważne w życiu, a co powinieneś od-
puścić. 

WODNIK (21.01-19.02)
W 2023 roku czekają na Ciebie ważne zmiany, zwłaszcza w karierze. 
Nie podejmuj jednak decyzji pochopnie i zachowaj roztropność. Zbyt 
impulsywne i swobodne zachowanie może spowodować poważne kło-
poty. Nie bój się wyrażać swoje opinie lub sugerować zmiany w miej-
scu pracy, nawet jeśli myślisz o zmianie pracy. Staniesz się całkowi-
cie niezależny, więc związki odsuniesz na chwilę. Ale uważaj, aby nie 
przesadzić z tą niezależnością. Z twoim partnerem mogą pojawić się 

problemy i drobne kłótnie i to ty musisz pokonać te przeszkody. Twoje ambicje sporto-
we i artystyczne będą większe niż kiedykolwiek. Zacznij zaspokajać i rozwijać swojego 
twórczego ducha.

RYBY (20.02-20.03)
Rok 2023 przyniesie Ci wyzwania, w których będziesz musiał wyko-
rzystać siłę i determinację. W pierwszej połowie roku masz szansę 
rozpocząć nową karierę, pokonując brak odwagi i realizując swoje 
cele. Nie bój się też dokonywać długo planowanych zmian - zapisz 
się na nowy kurs zawodowy lub aplikuj na wymarzone stanowisko. 

Czeka cię sporo ofert na wyjazdy służbowe za granicę. W tym okresie możesz również 
spotkać swoją bratnią duszę. Twoje uczucia będą głębokie i bardzo intensywnie przeży-
jesz każdą chwilę. Czułość i empatia staną się twoimi atutami, dlatego spędzanie z tobą 
czasu będzie przyjemnością dla partnera, przyjaciół i rodziny.

BARAN (21.03-20.04)
Twoja siła, pewność siebie oraz umiejętność efektywnej kłótni i deba-
ty pozwolą ci odnieść duże sukcesy w karierze i uzyskać bardzo do-
brą pensję. Możesz nawet mieć spory ze swoimi współpracownikami, 
ale nie będziesz się przez nich zrażał. Twoja zdrowa pewność siebie 
sprawi, że będziesz popularny wśród prawie wszystkich, więc szyb-
ko zrobisz karierę. Przed Tobą wiele wyzwań, możesz liczyć na dzikie 

przeżycia związane z podróżowaniem i poznawaniem nowych ciekawych ludzi, którzy 
podzielają Twój entuzjazm do sportu i podróży. Pod koniec roku obudzi się twoja ro-
mantyczna dusza. Spędzisz dużo czasu z ukochaną osobą i zaskoczysz ją swoimi kuli-
narnymi umiejętnościami.

BYK (21.04-20.05)
Będziesz przede wszystkim nastawiony na pieniądze i nowe doświad-
czenia. Twoją siłą będzie wytrwałość i ambicja. Zbliżysz się do swo-
ich celów i nie pozwól, aby opinie innych ludzi przeszkadzały ci w ich 
realizacji. W 2023 roku możesz spodziewać się bardzo silnych i emo-
cjonalnych doświadczeń na miłosnym polu. Wiosenne miesiące roz-

budzą w Tobie chęć podróżowania i poznawania nowych kultur. Twój plan połączenia 
doświadczeń podróżniczych z zarabianiem pieniędzy się sprawdzi. Twoi znajomi będą 
cię wspierać, a nawet zakochają się w twoim planie i będą ci towarzyszyć. I pamiętaj 
- świat się nie rozpadnie, jeśli czegoś nie skończysz. Daj z siebie wszystko, ale nie prze-
sadzaj. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06)
2023 rok przyniesie Ci wiele zmian, zwłaszcza w życiu zawodowym. 
Będziesz pełen energii, która pomoże Ci osiągnąć Twoje cele. Korzy-
staj z każdej okazji do nauki, ponieważ pamięć i zdolność uczenia się 
będą Twoją siłą w tym roku. Twoja pracowitość bardzo szybko zapro-
wadzi Cię do wymarzonej pracy, a jednocześnie będziesz miał możli-
wość podróżowania i doskonalenia znajomości języka obcego. W pełni 

przejmiesz kontrolę nad swoim życiem. Nie będziesz bał się wypowiadać swoich opinii 
wśród znajomych lub w pracy, a staniesz się ulubieńcem na imprezach towarzyskich. 
Poczujesz się wolny i niechętny do zaangażowania. Pojawi się wiele okazji do spotkania 
krewnych, których nie widziałeś od dawna.

RAK (22.06-22.07)
Skup swoją energię głównie na budowaniu relacji z bliskimi i partne-
rami. Twoja bujna wyobraźnia rozmnoży się i w Twojej głowie pojawi 
się wiele dobrych pomysłów, które zachwycą zarówno współpracow-
ników, jak i bliskich. Odniesiesz sukces zawodowy, a nawet awansujesz 

w miejscu pracy. Wspólne hobby z partnerem zbliżają Was, a jednocześnie poznasz 
nowych przyjaciół. Będziesz także zmotywowany do ćwiczeń i ciężkiej pracy nad sobą. 
Jesienią ogarnie Cię melancholia. Jesteś bardzo ufny i wrażliwy, dlatego tak łatwo przy-
tłaczają Cię nieporozumienia, których możesz spodziewać się nieco więcej w tym roku. 
Wrzuć czasami na luz – nie bierz wszystkiego na serio.

LEW (23.07-23.08)
Będziesz pełen pewności siebie i silnego zdrowia mentalnego. Cokolwiek 
zrobisz, dostaniesz to, czego chcesz. Twoje pragnienie bycia w centrum 
uwagi zostanie spełnione najpóźniej w pierwszej połowie roku, będziesz 
działać jak profesjonalista i będziesz wzorem do naśladowania dla in-
nych. Pamiętaj jednak, że zbytnia pewność siebie może wydawać się 

arogancka dla innych. Pojawią się pewne problemy zdrowotne związane z trawieniem, 
dlatego czasami postaraj się gotować zdrowiej. Nie zapomnij unikać pikantnych potraw. 
Będziesz pragnął namiętności i bliskości. Możesz więc spodziewać się bardzo miłego do-
świadczenia w tej dziedzinie. Czeka na ciebie wspaniała zmysłowa przygoda. 

PANNA (24.08-23.09)
W 2023 odkryjesz długo poszukiwaną pasję, a także nauczysz się dys-
cypliny. W pierwszej połowie roku będziesz cieszyć się swoją pracą. 
Rozbudzona zostanie Twoja strona intelektualna i zainteresowanie sa-
mokształceniem. Nie zapomnij o swoich przyjaciołach i partnerze, to-
warzystwo bliskich również pobudzi Twoją emocjonalną stronę. W two-
im życiu zaczną się zmiany, więc możesz wywierać na siebie presję. 

Zatrzymaj się na chwilę i ustal swoje priorytety. Uporządkuj swój dom, wyrzuć stare, 
niepotrzebne rzeczy, abyś był gotowy na nową erę. Jeśli chodzi o relacje to będziesz 
rozwijać się w miłości ponad wszystko. Zakończysz 2023 rok zadowolony i pełen no-
wych planów. 
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ROZRYWKA

Baran (21.03-19.04)
zdemaskować informatora, a zarazem uchronić firmę przed problemami. Twoja do-
bra passa w pracy trwa i czujesz, że możesz sobie pozwolić na więcej. Obserwuj 
uważnie sytuację w poniedziałek, bo to on ustawi wydarzenia całego nadchodzące-
go tygodnia. Znowu masz problem, żeby dogadać się z Rybami?

Byk (20.04-20.05)
Naprawdę zamierzasz się kłócić o politykę ze starszymi krewnymi? Nie zmienisz 
ich nastawienia, nikogo nie przekonasz do swoich racji, ale kwas w rodzinie zosta-
nie na dłużej. Jaki ma to sens? Twoje dzieci również nie będą zadowolone z waszego 
spotkania. Wciąż mylisz życzliwe rady z pouczaniem. Zostaw bliskim trochę prze-
strzeni, a atmosfera w rodzinie wkrótce się oczyści. 

Bliźnięta (21.05-21.06)
Niech to będzie tydzień skóry. Zadbaj o nią najlepiej jak umiesz. Wiele Bliźniaków 
ma skórę wrażliwą, mieszaną, skłonną do podrażnień. Dobrze jej zrobią specjali-
styczne zabiegi, masaże, kosmetyki z wyższej półki czy wizyta u dermatologa. Ty 
akurat problemu nie widzisz? A co z piętami czy przydatkami skóry (paznokcie 
i włosy)? Po prostu o siebie zadbaj, porozpieszczaj się. Wciśnij do swojego grafiku 
sprawy skórne.

Rak (22.06-22.07)
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Raki powinny wziąć się solidnie 
za robotę, bo ktoś ma na nie oko i niekoniecznie to oko jest przychylne. A co, jeśli 
nie ma ani ochoty, ani kondycji? Trudno, możesz cały tydzień przeleżeć na kanapie 
i gapić się w sufit, ale musisz być przygotowany na konsekwencje. Niekoniecznie 
będą miłe. Raki z drugiej dekady znaku powinny rozważyć zdawanie egzaminów 
właśnie teraz.

Lew (23.07-22.08)
Uważasz, że osobiste problemy są wystarczającym usprawiedliwieniem, by okazy-
wać innym nie tylko obojętność, ale wręcz wrogość? Twoje otoczenie jest innego 
zdania, a współpracownicy mogą nawet złożyć oficjalną skargę. Miej się na bacz-
ności Lwie i przynajmniej schodź wszystkim z oczu, gdy czujesz się poirytowany 
i atakowany bez powodu. Jeśli masz taką możliwość, rozważ pracę zdalną.

Panna (23.08-22.09)
Nawet jeśli czujesz się gorzej, niekoniecznie trzeba wszystkim ze szczegółami opo-
wiadać o swoch problemach gastrycznych czy konsysterncji plwociny. Nie świad-
czy to ani o odebraniu starannego wychowania, ani nie pomaga na same dolegliwo-
ści. Potem uchodzisz Panno za wyjątkową hipochondryczkę wśród znaków zodiaku 
i prawdziwymi kłopotami ze zdrowiem już nikt się nie przejmuje. 

Waga (23.09-22.10)
Taka pogoda ci nie służy, ale nie masz wyjścia - musisz ją zaakceptować. Uważaj 
tylko, żeby nie złapać infekcji. W najbliższych dniach optymalną strategią będzie 
szukanie balansu między potrzebami twoimi i otoczenia. Jak go w praktyce zna-
leźć? Tego gwiazdy nie mówią, chociaż sugerują, żeby wystrzegać się konflików 
ze Skorpionem i Panną. 

Skorpion (23.10-21.11)
To będzie fantastyczny tydzień, jeśli zaakceptujesz i wprowadzisz w życie zasadę 
liczenia się bardziej z uczuciami innych. To naprawdę jest różnica, czy się z kimś 
śmiejesz, czy raczej z kogoś śmiejesz. Możesz tym razem dostać po szczypcach, 
bo potencjalna ofiara rozszyfruje twoją nie do końca czystą grę. W stałych związ-
kach zdesydowanie więcej słońca, a w pracy dobra passa trwa. 

Strzelec (22.11-21.12)
Czasem trzeba się na chwilę zatrzymać, a nawet zrobić krok do tyłu, by potem wy-
startować ze zdwojoną siłą i rozwinąć skrzydła. Niech ta myśl ci przyświeca, gdy 
droga, którą zmierzasz, wydaje się tak przygnębiająco kręta. Nie bierz sobie tak 
do serca informacji, która może cię dopaść niespodziewanie w połowie tygodnia. 
Lepiej pogadaj szczerze z Lwem. Możesz zupełnie zmienić perspeektywę, a palący 
problem nagle okaże się nie aż tak ważny. 

Koziorożec (22.12-19.01)
Koziorożce stanu wolnego mogą w tym tygodniu zrobić coś, co w przyszłości zade-
cyduje o ich najważniejszej relacji. Teraz jednak, rozkojarzone i pełne złych emocji, 
mogą ten kluczowy moment przegapić. Nie szkodzi, w przyszłości będziecie się 
jeszcze z tego śmiać. Uwaga na 12 stycznia. Dla Koziorożców urodzonych w trzecie 
dekadzie znaku to może być ważny dzień, ale niekoniecznie przyjemny. 

Wodnik (20.01-18.02)
Niespodziewanie Wodniku rozsadza cię energia. Postanowisz w tym tygodniu nad-
robić zaległości, ale wcale nie w pracy, tylko w towarzyskich spotkaniach i dobrej 
zabawie. Twoje szalone pomysły i propozycje wyjazdu na drugi koniec Polski spo-
wodują w tym tygodniu wiele zamieszania i dyskusji. Dobrze się czujesz, gdy powie-
trze aż paruje od zachwytów nad tobą. 

Ryby (19.02-20.03)
Tak, to już ten moment, kiedy trzeba wziąć się solidniej do roboty. Ryby, które czeka 
wkrótce egzamin, niewątpliwie mają szansę na sukces, ale tylko pod warunkiem, 
że solidnie na niego zapracują. Nie licz, że ci się po prostu uda. Trzeba się wysilić, 
a dopiero potem świętować. Miłe chwile we dwoje zapamiętasz na dłużej. Nie są jed-
nak zapowiedzią wylądowania w nieustającej krainie szczęśliwości.

HOROSKOP T YGODNIOWY

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

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

Lekarz mówi do pacjenta:
– Ma pan wapno w żyłach, piasek w nerkach i wodę w kolanach.
– Panie doktorze, jak mi pan jeszcze powie, że mam w płucach wo-
rek cementu, to zaczynam się budować.

W mieszkaniu dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi ojciec trzech do-
rastających córek i słyszy, jak ktoś ciepłym barytonem pyta:
– Czy to ty, żabko?
– Nie, tu właściciel stawu...

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

Szef pyta sekretarkę:
– Czy zamieściła pani w gazecie ogłoszenie, że poszukujemy stróża 
na nocną zmianę?
– Tak.
– I co?
– I od razu włamali się do naszego magazynu...

Mąż mówi do żony w mieszkaniu w wieżowcu:
– Wiesz, chodzą plotki, że listonosz miał romans ze wszystkimi ko-
bietami z tego bloku z wyjątkiem jednej.
– Założę się, że to ta przykra pani Kowalska z piątego piętra.

Bandyta włamał się w nocy do domu biznesmena i dobiera się 
do sejfu. Nagle zauważa, że w pokoju jest żona bogacza.
– No to jak robimy? – pyta kobieta. – Albo krzyczę wniebogłosy i bu-
dzę męża, albo dzielimy się po połowie.
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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

0005540138Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 242.80Net Amount

01/18/23, 01/25/23, 02/01/23, 02/08/23Run 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

0005525700Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 255.40Net Amount

12/28/22, 01/04/23, 01/11/23, 01/18/23Run 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

0005525142Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 232.00Net Amount

12/28/22, 01/04/23, 01/11/23, 01/18/23Run 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

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 077533600 Highway 66, Neptune, NJ 07753



SOBOTA 14 STYCZNIA – PIĄTEK 20 STYCZNIA 2023 311/2023

OGŁOSZENIA DROBNE

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)

NOWY DZIENNIK 
zatrudni dziennikarza do pracy 

w społeczności polonijnej na terenie 
Nowego Jorku i New Jersey.

Resume: jw@dziennik.com

Classified Ad Receipt

(For Info Only - NOT A BILL)

Customer:

HACKENSACK NJ 07601-5401

  USA

2 BERGEN STAddress: InvoicePymt Method

0005544307Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 251.80Net Amount

01/18/23, 01/25/23, 02/01/23, 02/08/23Run 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

0005544307Ad No.: 
BERGEN COUNTY SHERIFF

 251.80Net Amount

01/18/23, 01/25/23, 02/01/23, 02/08/23Run 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

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

napisz do nas: prenumerata@dziennik.com

ROCZNA $45 PÓŁROCZNA $25 KWARTALNA $15

ROCZNA $95PAPIEROWA PÓŁROCZNA $60 KWARTALNA $50

ELEKTRONICZNA

NOWY DZIENNIK
10 Schindler Road
Clark, NJ 07066

Amerykanin (MBA graduate, NYIT), 
niebieskie oczy, ciemne włosy, 35 
lat, 6'2", 163 funty, pozna szczupłą, 
miłą, inteligentną, wykształconą 21+ 
lat, kobieta, mówiąca po angielsku 
i mieszkająca w Nowym Jorku. In-
teresuje mnie poważny zwiazek. 
Lubię tańczyc, chodzić do kina 
i "comedy clubs" plaże, kocham 
koty i romantyczne wieczory. Jeśli 
jesteś poważnie zainteresowana, 
zadzwoń 

DAVE 631-864-2656 

Part time English and Math 
Teacher Wanted

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

Call 718-576-3541.

Duża firma budowlana poszukuje 
asystenta do pracy w biurze

 West Caldwell, NJ.
Zakres obowiązków:  zarządza-
nie zakresem, czasem i budżetem 
w projekcie, komunikacja z klientem 
Pomoc w tworzeniu i utrzymaniu 
harmonogramów, pomoc w two-
rzeniu  dokumentacji projektowej, 
raportowanie zarządowi statusu 
projektów 
Nasze wymagania:  
doświadczenie nie wymagane 
ale mile widziane, umiejętność pla-
nowania pracy i zarządzania cza-
sem, język angielski.

tel: 973-575-5200 

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 
W SOUTH CAROLINA. 

Sprzedam ładne mieszkanie w So-
uth Carolina na  granicy North Caro-
lina, 3 mile od Charlotte. 2 sypialnie, 
2 łazienki marmurowe, 2 balkony, 
basen, podłoga parkiet i kafelki. 
1,031 sq/f ($200sq/f), cena do uzgod-
nienia. Chętnie z całym wyposaże-
niem  i z samochodem. Blisko polski 
i ruski sklep. Budynek znajduje sie 
w parku. 

Marianna 803-883-2018.

Looking for cleaning lady in Passa-
ic Park, NJ. Twice a week, 4 hours 
a day (morning or afternoon) with 
possibility of four times a week. 
A little English required. No Satur-
day calls. 

Please call 551-206-7752.

Fotograf, absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie szuka osób 
które wyemigrowały do Nowego 
Jorku w latach 80/90 (lub ich potom-
ków) i które zgodziłyby się sfotogra-
fować. 
W zamian za spotkanie oferuje pro-
fesjonalne zdjęcie. Celem projektu 
jest publikacja artystyczna. 

Osoby zainteresowane
 proszę o kontakt 

greenpoint.foto@gmail.com. 
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POLONIA

Podczas obchodów 133-lecia parafii św. Stanisława B&M, pani Jadwiga 
Kopala tortem i bukietem upamiętniła 60-lecia kapłaństwa ks. Jordana 
Myśliwca

Na początku lat 1880-tych 
powstała pierwsza 
w New Jersey polska 

parafia – św. Antoniego w Jersey 
City. Również w położonym kilka-
naście mil od tego nadrzecznego 
miasta Newark osadzały się setki 
naszych rodaków, którzy podjęli 
inicjatywę założenia swojej parafii. 
Najpierw powstała szkoła, potem 
w 1889 roku otwarta została parafia 
św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka. Początkowo wspólnota parafial-
na gromadziła się w budynku ko-
ścioła baptystycznego. Potem został 
on zburzony i w 1901 r. nakładem 
pracy i datków emigrantów z Polski 
powstał obecny kościół. 
„Zarabiali 5 centów na godzinę, 
a dawali datki w wysokości 1 czy 2 
dolarów na budowę kościoła. 
To była bardzo duża ofiara” – mówi 
ks. Bogumił Chruściel, którzy z pa-
rafią związany jest od początku lat 
70-tych, najpierw jako wikary, po-
tem, przez 35 lat, jako proboszcz 
w latach 1983-2016.
Na przestrzeni lat parafia rosła i tęt-
niła życiem. Była jedną z najwięk-
szych w okolicy. „Wierni nie mieścili 
się w kościele, w którym jest miejsca 
dla około 500 osób. W jednym roku 
do parafii należało 1000 rodzin. 
Ośmiu księży pracowało tutaj. Tak 
było w latach 20, 30 i 40-tych” – opo-
wiada ks. Chruściel. Stąd biskup 
postanowił utworzyć nowe parafie 
dla polskojęzycznych wiernych 
w centralnym New Jersey. W oko-
licy powstawały kolejne polskie 
kościoły: św. Kazimierza w Newark, 
św. Wojciecha w Elizabeth, św. Ja-
dwigi w Elizabeth, Sacred Heart 
w Irvington, a potem w Harrison. 
“Te parafie odrywały się niejako 
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Ks. Bogumił Chruściel, ks. Jordan Myśliwiec i ks. Tomasz Koszałka

HISTORIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W NEWARK SIĘGA DRUGIEJ POŁOWY XIX W. WÓWCZAS W NEW JERSEY – PODOBNIE 
JAK W NOWYM JORKU, TEKSASIE, PENSYLWANII CZY MICHIGAN, MASOWO OSIEDLALI SIĘ IMIGRANCI Z PODZIELONEJ ZABORAMI POLSKI. TAM, GDZIE 

OSIEDLALI SIĘ POLACY, POWSTAWAŁY POLSKIE PARAFIE, WOKÓŁ KTÓRYCH TOCZYŁO SIĘ ŻYCIE DUCHOWE, KULTURALNE I SPOŁECZNE POLONII. 

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W NEWARK TO DRUGA, PO ŚW. ANTONIM W JERSEY CITY, 
POLSKA PARAFIA W NEW JERSEY

133. urodziny kościoła
ŚW. STANISŁAWA B&M W NEWARK

z Polski, Rzymu i Newark” – opowia-
da ks. Chruściel, który odchodząc 
w 2016 r. zostawił parafię finanso-
wo bardzo stabilną.
Parafianie byli tak zaangażowani 
i oddani misji odbudowy parafii, 
że przed jej 100. rocznicą założe-
nia przypadającą na 1989 r. udało 
im się zgromadzić fundusze i roz-
począć gruntowny remont kościoła. 
Świątynia otrzymała nowy dach, 
system chłodzenia, przeprowadzo-
na została kompletna renowacja 
ponad 150-letniej plebanii, budyn-
ku szkolnego oraz odmalowany 
został kościół. Odnowiony został 
ponad stuletni obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej przez artystę ma-
larza, Józefa Konopka, który należał 
do parafii. Świątynia zupełnie zmie-
niła wygląd: z ponurego i ciemne-
go, wnętrze kościoła stało się jasne 
i radosne. Gdy ustawione zostało 
święto miłosierdzia w centralnym 
miejscu w kościele parafianie ufun-
dowali ołtarz z wizerunkiem Jezusa 
Miłosiernego. Relikwie św. Siostry 
Faustyny podarował parafii ks. Jor-
dan Myśliwiec, który był od ponad 
20 lat związany z parafią, a podczas 
obchodów 133-lecia parafii obcho-
dził 60-lecie kapłaństwa. W 2009 
r. przed kościołem stanął posąg Pa-
pieża Polaka, a potem ołtarzyk z re-
likwiami krwi św. Jana Pawła II.

***
Dziś Newark, w którym na każdym 
rogu powstają nowoczesne budyn-
ki, nie przypomina miasta wiejące-
go grozą po rozruchach w 1968 r., 
ale Polonii już tam nie ma. Budynek 
szkolny został wydzierżawiony 
dla elitarnej i cieszącej się renomą 
w Newark szkoły prowadzonej 
przez zakon benedyktynów. Na-

dal jednak parafia św. Stanisława 
B&M służy Polonii związanej sen-
tymentalnie z tym kościołem. Dziś 
parafianie przyjeżdżają do Newark 
na niedzielne nabożeństwa w róż-
nych miejsc, czasami nawet ponad 
godzinę. ◘

od naszej, ale św. Stanisław funkcjo-
nował i tętnił życiem. Nasza parafia 
nawet dała donację w wysokości $5 
tysięcy na zakup ziemi dla św. Kazi-
mierza w Newark, a potem kolejną 
w wysokości ponad $2,600 na bu-
dowę. Wówczas to były poważne 
sumy” – opowiada ks. Chruściel. 
Mimo, że jest na emeryturze nadal 
mocno związany jest z parafią, któ-
rej poświęcił 45 lat życia. 
Ks. Chruściel, zwany “Chrisem”, 
pojawił się w św. Stanisławie 
w trudnych czasach dla tej para-
fii. “Było to trzy lata po rozruchach 
społecznych, które miały miejsce 
w Newark pod koniec lat 60-tych. 
Jeszcze na ulicach stały spalone 
domy. Groza brała jak się patrzy-

ło na te zgliszcza” – mówi kapłan, 
ale zaznacza, że przez ponad 40 
lat nie doświadczył żadnej nie-
przyjemnej sytuacji. – Nie zda-
rzyło się, żeby mnie ktoś napadł, 
pobił czy okradł. Nigdy nie mie-
liśmy włamania w kościele ani 
żadnych kłopotów, których ludzie 
się obawiali. Lokalni mieszkańcy 
mnie znali, serdecznie witali się 
ze mną na ulicy”. Niemniej jednak 
po przewrotach społecznych duża 
część Polonii wyprowadziła się 
z Newark, a tym samym stopniała 
wspólnota przy św. Stanisławie. 
Zamknięta została też przy-para-
fialna szkoła katolicka prowadzona 
przez siostry felicjanki, gdzie część 
zajęć prowadzona była w języku 

polskim i gdzie do 1968 r. uczyło 
się po 600 dzieci.
Przy coraz mniejszej liczbie pa-
rafian, kurczyły się fundusze 
i na początku lat 80-tych powstało 
zagrożenie, że kościół zostanie za-
mknięty. Gdy ks. Chruściel został 
proboszczem, za cel postawił sobie 
uratowanie tej drugiej najstarszej 
polonijnej parafii w New Jersey. 
Udało mu się powiększyć wspólno-
tę parafialną z 200 do 400 rodzin. 
“Jedni odchodzili inni przychodzili. 
Miałem cztery grupy weterańskie, 
które miały uroczystości w naszym 
kościele – opowiada ks. Chruściel. 
– Przekonywałem, że nawet jeżeli 
ktoś się wyprowadza w inny rejon 
New Jersey nadal może należeć 

do naszej parafii”. Parafianie wra-
cali do św. Stanisława na różne sa-
kramenty. “Mieliśmy chrzty i śluby 
z Kalifornii, Georgii, Florydy. Przy-
jeżdżały wnuki, prawnuki tych, któ-
rzy tu wcześniej tworzyli wspólnotę 
parafialną. Odwiedzali nas biskupi 

Św. Stanisław B&M w Newark jest drugą najstarszą 
polonijną parafią w stanie New Jersey

Ks. Tomasz Koszałka, ks. Bogumił Chruściel oraz 
najstarsza i najmłodsza parafianka św. Stanisława B&M 
podczas bankietu z okazji 133. rocznicy powstania 
parafii

“To jest moje oczko w głowie. Moja oblubienica. 
Poświęciłem się tej parafii całkowicie”
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TURYSTYKA

Autorzy zestawienia nie polecają 
konkretnych regionów czy zabyt-
ków. Jako główny powód do od-
wiedzenia Polski wskazują solidar-

ność, którą nasz kraj okazał zaatakowanej 
Ukrainie.
"Powodem, dla którego powinieneś odwie-
dzić Polskę w 2023 roku, nie jest szansa 
na pobyt w miejscu odpowiednim dla ro-
dziny królewskiej. Powodem jest okazanie 
solidarności z krajem, który z kolei okazał 
solidarność narodowi ukraińskiemu" - napi-
sano w uzasadnieniu przygotowanym przez 
redakcję CNN Travel.
W opisie wyjaśniono, że Polska przyjęła 
więcej ukraińskich uchodźców niż jakie-
kolwiek inne państwo, a wojna tocząca się 
za wschodnią granicą chwilowo zmniejszyła 
liczbę turystów odwiedzających nasz kraj.
"Niezależnie od tego, czy masz ochotę 
na warszawski pałac, wypad do miast takich 
jak Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań 
- setki kilometrów od granicy z Ukrainą - 
czy też na ucieczkę od wszystkiego w lasy, 
jeziora, góry i na wieś - teraz masz okazję zro-
bić poprzez ten urlop coś dobrego" - podkre-
śliła amerykańska stacja.
Na drugim miejscu zestawienia znalazła się 
Australia Zachodnia. Zdaniem CNN warto 
ją odwiedzić ze względu na całkowite za-
ćmienie słońca, które nastąpi 20 kwietnia 
2023 r. Chociaż potrwa minutę, część miast 
z regionu planuje z tej okazji specjalne atrak-

cje turystyczne, jak np. trzydniowy Festiwal 
Ciemnego Nieba. 
Trzecie miejsce zajął Liverpool. Miasto po-
łożone na zachodnim wybrzeżu północnej 
Anglii w maju będzie gospodarzem Konkursu 
Piosenki Eurowizji 2023. Z kolei zaledwie mie-
siąc później odbędzie się tam 25. edycja Liver-
pool Biennial - festiwalu sztuk współczesnych. 

NA POZOSTAŁYCH 
MIEJSCACH ZNALAZŁY SIĘ: 

• Charleston w Południowej Karolinie, USA - 
w 2023 r. ma tu zostać otwarte Międzynaro-
dowe Muzeum Afro-Amerykańskie.
• Wilno - już 25 stycznia 2023 stolica Litwy 
będzie obchodzić 700. rocznicę założenia.
• Fidżi - warto odwiedzić wpisaną na listę 
UNESCO starą stolicę Levukę.
• Manaus w Brazylii - wokół miasta powstaje 
coraz więcej ekologicznych kurortów tury-
stycznych.
• Saloniki w Grecji - po pandemii COVID-19 
wreszcie otworzył się znowu targ Modiano.
• Rwanda - niezwykły kurort Sextantio Rwan-
da otworzy się w styczniu 2023.
• Göteborg w Szwecji - drugie co do wiel-
kości miasto w Szwecji to prawdziwy cud 
zrównoważonego rozwoju i ekologicznej tu-
rystyki. 
• Ras al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie - w przeciwieństwie do wielkomiej-
skiego Dubaju, ten emirat przyciąga turystów 
piękną przyrodą.

• Laos - podróżowanie po kraju nigdy nie 
było łatwiejsze dzięki nowej szybkiej kolei.
• Gruyeres w Szwajcarii - można tu przyje-
chać na narty, a przy okazji rozkoszować się 
najlepszym serem na świecie.
• Minneapolis w Minnesocie, USA – koniecz-
nie spróbuj potraw opartych na przepisach 
rdzennych Amerykanów, w tym tych z mię-
sa bizona.
• Bogota w Kolumbii - bogata scena gastrono-
miczna i kulturalna powinna wynagrodzić 
turystom atmosferę hałaśliwego, zatłoczone-
go miasta.
• Dolina Mustangów w Nepalu - nazywana 
progiem Tybetu, ta niezwykła dolina łączyła 
kiedyś Indie i Himalaje siecią dróg handlo-
wych. 
• Tanzania - kraj zachwyca swoją naturą, 
w tym słynną górą Kilimandżaro i licznymi 
parkami narodowymi pełnymi dziko żyją-
cych zwierząt.
• Kair - stolica Egiptu niebawem może za-
chwycić cały świat swoim nowym Wielkim 
Muzeum Egipskim.
• Naoshima - to słynna japońska wyspa ar-
tystów i część malowniczego archipelagu, 
na którym poznać można japońską kulturę.
• Belize - u wybrzeży kraju znajduje się druga 
co do wielkości na świecie rafa koralowa.
• Oaxaca - ten meksykański stan może po-
chwalić się bogatymi tradycjami kulinarny-
mi i starożytnymi zabytkami kultur preko-
lumbijskich.

• Ottawa - stolicę Kanady warto odwiedzić 
w czasie festiwalu jazzowego, organizowane-
go w lutym i czerwcu 2023.
• Uganda - tutejsza dzika przyroda przyciąga 
coraz więcej turystów. Można tu spotkać naj-
słynniejsze zwierzęta Afryki, w tym górskie 
goryle.

Udanych wojaży!
(PAP)

W 2023 roku odwiedź Polskę!
POLSKA ZNALAZŁA SIĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU LISTY KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH WARTYCH ODWIEDZENIA W 2023 ROKU 

PRZYGOTOWANEJ PRZEZ AMERYKAŃSKĄ STACJĘ CNN. 
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SPORT

TENIS
▸ Iga Świątek przegrała z Jeleną Ry-
bakiną z Kazachstanu 3:6, 1:6 w fina-
le pokazowego turnieju tenisowego 
World Tennis League w Dubaju. Ze-
spół Polki The Kites (Kanie) uległ The 
Hawks (Jastrzębie) 25:37. We wcze-
śniejszych dniach Polka pokonała 
Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:1, 
6:3, Rosjankę Anastazję Pawliuczen-
kową 6:4, 6:3 i Francuzkę Caroline 
Garcię 6:3, 6:4. W ZEA startowały 
cztery zespoły, które najpierw rywa-
lizowały w systemie każdy z każdym. 
Mecze składały się z trzech pojedyn-
ków: singla kobiet, singla mężczyzn 
oraz starcia mikstów. Do finału awan-
sowały dwie najlepsze drużyny. Stra-
ty poniesione przez Świątek w dużej 
części odrobił Kanadyjczyk Felix Au-
ger-Aliassime, który wygrał z Niem-
cem Alexandrem Zverevem 6:4, 6:3. 
Wygraną The Hawks przypieczęto-
wał mikst Pawliuczenkowa i Austriak 
Dominic Thiem, którzy pokonali Duń-
czyka Holgera Rune i Sanię Mirzę 
z Indii 7:6 (7-4), 6:3.
▸ Hubert Hurkacz wygrał pokazo-
wy turniej Hong Kong International 
Tennis Challenge 2022. W finale 
pokonał Brytyjczyka Camerona 
Norriego 6:4, 6:4. Dla Hurkacza to był 
ostatni sprawdzian przed występem 
w United Cup.
▸ Najwyżej rozstawiony Novak Djo-
ković pokonał Amerykanina Seba-
stiana Kordę 6:7 (8-10), 7:6 (7-3), 6:4 
w finale turnieju na twardych kor-
tach w Adelajdzie. To był w karierze 
serbskiego tenisisty 131. finał impre-
zy ATP. Cieszył się z 92. zwycięstwa 
w turnieju tej rangi.
▸ Aryna Sabalenka wygrała turniej 
WTA na twardych kortach w Adelaj-
dzie. W niedzielnym finale rozstawio-
na z numerem drugim Białorusinka 
pokonała sklasyfikowaną na 102. 
miejscu w światowym rankingu 
18-letnią Czeszkę Lindę Noskovą 6:3, 
7:6 (7-4). W kwalifikacjach w Adelaj-
dzie odpadła Magdalena Fręch.
▸ W Melbourne rozpoczęły się kwa-
lifikacje do wielkoszlemowego Au-
stralian Open. W 1. rundzie Mag-
dalena Fręch pokonała Austriaczkę 
Sinję Kraus 6:2, 6:0. Fręch jest jedyną 
Polką w kwalifikacjach. W singlo-
wym turnieju głównym, startującym 
16 stycznia, wystąpią: Iga Świątek, 
Magda Linette i Hubert Hurkacz.
▸ Iga Świątek nadal z dużą przewagą 
prowadzi w światowym rankingu te-
nisistek. 21-letnia Polka zgromadziła 
11 025 pkt, ponad dwa razy więcej 
od wiceliderki - Tunezyjki Ons Ja-
beur (5180) i trzeciej - Amerykanki 
Jessiki Peguli (5000). Polka rozpo-
częła 41. tydzień na czele rankingu, 
któremu nieustannie przewodzi od 4 
kwietnia. Magda Linette w porówna-
niu do poprzedniej edycji rankingu 
awansowała o dwie lokaty i jest 46. 
Magdalena Fręch zajmuje 103. miej-
sce.
▸ Hubert Hurkacz ponownie wy-
padł z czołowej dziesiątki światowe-
go rankingu tenisistów. Polak skla-
syfikowany jest na 11. pozycji (2860 
pkt) po tym, jak wyprzedził go Duń-
czyk Holger Rune (2876). Na pro-
wadzeniu jest Hiszpan Carlos Al-
caraz (6820). Lider zestawienia jest 
obecnie kontuzjowany i nie weźmie 
udziału w rozpoczynającym się 16 
stycznia wielkoszlemowym Austra-
lian Open. Drugie miejsce zajmuje 
jego rodak Rafael Nadal (5770), trze-
ci jest Norweg Casper Ruud (5720). 
Drugim najlepszym Polakiem jest 96. 
Kamil Majchrzak (spadek o 19 po-
zycji), który jest obecnie zawieszony 
z powodu pozytywnego wyniku kon-
troli antydopingowej. 
▸ Rozstawiona z numerem siódmym 
Magda Linette odpadła w pierwszej 
rundzie turnieju WTA w australij-
skim Hobart (pula 259 tys. dol.). Pol-
ska tenisistka przegrała z Belgijką 
Alison van Uytvanck 4:6, 6:1, 4:6.

W SKRÓCIE
PUNKTOWY REKORD SOCHANA 
Aż 12 meczów w okresie świąteczno-noworocznym ligi NBA rozegra-
li San Antonio Spurs z Polakiem Jeremy Sochanem w składzie. Cztery 
z nich kończyły się zwycięstwami „Ostróg”.
Podopieczni Gregga Popovicha rozpoczęli od wyjazdowej wygranej 
z Houston Rockets 124:105. Sochan w 23 minuty uzyskał12 punktów 
i miał siedem zbiórek, dwie asysty oraz blok.
W kolejnym meczu Spurs przegrali na wyjeździe z New Orleans Pelicans 
117:126, a Polak w 31 minut zapisał na swoim koncie 23 punkty, co jest jego 
rekordem kariery, a także dziewięć zbiórek, sześć asyst oraz przechwyt.
Już dzień później Spurs przegrali w Orlando z Magic 113:133, a Sochan 
w 25 minut rzucił 13 punktów, miał dziewięć zbiórek, cztery asysty i dwa 
bloki.
Następny mecz „Ostrogi” rozegrały we własnej hali i pokonały Utah Jazz 
126:122. Sochan w 31 minut rzucił sześć punktów, miał pięć zbiórek, trzy 
asysty oraz przechwyt.
Już następnego dnia gracze z San Antonio przegrali wyjazdowy pojedy-
nek z Oklahoma City Thunder 114:130, a Polak tym razem w 30 minut za-
pisał na swoim koncie 16 punktów, dziewięć zbiórek, cztery asysty, dwa 
bloki oraz przechwyt.
Kolejnym rywalem Spurs byli New York Knicks, którzy przegrali w San 
Antonio 115:122. Sochan przebywał na boisku przez 27 minut i w tym 
czasie zdobył 12 punktów, miał pięć zbiórek, asystę oraz blok.
Dwa dni później gracze z San Antonio przegrali we własnej hali z Dallas 
Mavericks 125:126. Sochan w 33 minuty rzucił 20 punktów, miał sześć 
zbiórek, dwie asysty i przechwyt.
Kolejne dwa spotkania Spurs rozegrali w nowojorskiej metropolii. Naj-
pierw przegrali z Brooklyn Nets 103:139, a Sochan w 21 minut rzucił pięć 
punktów, miał trzy zbiórki, asystę oraz przechwyt. Dwa dni później Spu-
rs ulegli Knicks 114:117, a Polak przebywał na parkiecie przez 29 minut, 
ale nie zdobył punktu. Jego dorobek to zbiórka, cztery asysty, przechwyt 
i blok.
Na dwa kolejne pojedynki „Ostrogi” wróciły do własnej hali i najpierw 
pokonały Detroit Pistons 121:109. Sochan w 27 minut rzucił 10 punktów, 
miał osiem zbiórek, dwie asysty, przechwyt oraz blok. W następnym 
meczu lepsi od Spurs okazali się Boston Celtics, którzy wygrali 121:116, 
a Sochan w 27 minut uzyskał 11 punktów, miał pięć zbiórek, trzy asysty 
i przechwyt.
Na koniec maratonu „Ostrogi” przegrały w Memphis z tamtejszymi 
Grizzlies 113:121. Sochan przebywał na parkiecie przez 30 minut i rzucił 
siedem punktów, miał pięć zbiórek, dwie asysty i dwa przechwyty.
Spurs z bilansem 13-28 zajmują czwarte miejsce w Southwest Division 
oraz 14. w Konferencji Wschodniej. Najlepsi na zachodzie są Denver Nug-
gets i Memphis Grizzlies (27-13).

PRZERWANE SERIE NETS I KNICKS
Dziewięć meczów w okresie świąteczno-noworocznym rozegrali Bro-
oklyn Nets. Poza wygraną ze Spurs, brooklyńczycy odnieśli jeszcze sie-
dem innych zwycięstw i ponieśli tylko jedną porażkę.
Zaczęli od wygranej u siebie z Golden State Warriors 143:113, by w kolej-
nym spotkaniu pokonać Milwaukee Bucks 118:100. Później przyszły wy-
jazdowe wygrane z Cleveland Cavaliers 125:117, Atlanta Hawks 108:107 
i Charlotte Hornets 123:106.
Zwycięską serię Nets przerwali Chicago Bulls, którzy wygrali na wła-
snym parkiecie 121:112, jednak dwa kolejne spotkania przyniosły bro-
oklyńczykom kolejne triumfy – w Nowym Orleanie z Pelicans 108:102 
oraz w Miami z Heat 102:101.
Nets z bilansem 27-13 są wiceliderami Atlantic Division oraz Konferencji 
Wschodniej. Ustępują jedynie najlepszym w lidze Boston Celtics (29-12).
Pracowity okres także za New York Knicks, którzy – poza dwoma me-
czami ze Spurs – rozegrali jeszcze dziewięć innych pojedynków. Pod-
opieczni Toma Thibodeau zaczęli od wygranej we własnej hali z Golden 
State Warriors 132:94, co było ich ósmym zwycięstwem z rzędu. Później 
przyszła seria pięciu porażek – Knicks, oprócz ze Spurs, przegrali także 
u siebie z Toronto Raptors 106:113, z Chicago Bulls 117:118, z Philadelphia 
76ers 112:119 oraz w Dallas z Mavericks 121:126 po dogrywce.
Później nowojorczycy odnieśli cztery zwycięstwa z rzędu – poza wspo-
mnianym triumfem nad „Ostrogami”, wygrali także w Houston z Roc-
kets 108:88, przed własną publicznością z Phoenix Suns 102:83, a także 
w Toronto z Raptors 112:108. Na koniec Knicks przegrali w Madison Squ-
are Garden z Milwaukee Bucks 107:111.
Nowojorczycy z bilansem 22-19 zajmują czwartą pozycję w Atlantic Di-
vision oraz siódmą w Konferencji Wschodniej.

NBA

ŚWIĘTA I NOWY ROK NA LODZIE
Pracowity okres za hokeistami grającymi w najlepszej lidze świata - 
NHL. Oni także nie próżnowali w okresie świąteczno-noworocznym.
Dziewięć meczów rozegrali New Jersey Devils. „Diabły” przegrały dwa 
razy z Carolina Hurricanes (1:4 na wyjeździe oraz 4:5 po rzutach karnych 
u siebie), pokonały w wyjazdowym spotkaniu Florida Panthers 4:2, dwu-
krotnie przegrały u siebie z Boston Bruins 3:4 i 1:3, wygrały w Pittsburghu 
z Penguins 4:2 oraz w Detroit z Red Wings 5:1, przegrały przed własną 
publicznością z St. Louis Blues 3:5, a także wygrały u siebie z New York 
Rangers 4:3 po dogrywce. Z dorobkiem 53 punktów są wiceliderami Me-
tropolitan Division, a w Konferencji Wschodniej zajmują czwarte miejsce.
Rangers, poza porażką z Devils, przegrali też w Pittsburghu z Penguins 
2:3, pokonali u siebie New York Islanders 5:3, ulegli przed własną publicz-
nością Washington Capitals 0:4 i w Tampie tamtejszym Lightning 1:2 po 
rzutach karnych, wygrali wyjazdowy mecz z Florida Panthers 5:3, przed 
własną publicznością z Carolina Hurricanes 5:3 oraz w Montrealu z Ca-
nadiens 4:1.
„Strażnicy” mają na swoim koncie 51 punktów, co daje im czwartą pozycję 
w Metropolitan Division oraz szóstą w Konferencji Wschodniej.
Islanders, poza porażką z Rangers, przegrali na wyjeździe z Colorado Ava-
lanche 0:1 po rzutach karnych, pokonali u siebie Florida Panthers 5:1, Pitts-
burgh Penguins 5:1 oraz Columbus Blue Jackets 2:1, w Seattle ulegli Kraken 
1:4, wygrali w Vancouver z tamtejszymi Canucks 6:2, a także przegrali w 
Edmonton z Oilers 2:4 i w Calgary z Flames 1:4.
„Wyspiarze” z dorobkiem 46 punktów zajmują szóste miejsce w Metropoli-
tan Division oraz dziewiąte w Konferencji Wschodniej.
Liderami na wschodzie są Boston Bruins (68 punktów). W Konferencji Za-
chodniej prowadzą Vegas Golden Knights (56 punktów).

ZEBRAŁ: TW

NHL

United Cup 
dla Amerykanów

TENISOWA REPREZENTACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
POKONAŁA WŁOCHY 4:0 W FINALE PIERWSZEJ EDYCJI 

TURNIEJU DRUŻYN MIESZANYCH UNITED CUP 
W AUSTRALII. AMERYKANIE WYELIMINOWALI 

W PÓŁFINALE POLSKĘ.

Decydujący punkt w pół-
finałowym meczu z Bia-
ło-Czerwonymi zdobył 
dla Amerykanów Taylor 

Fritz, który pokonał Huberta Hur-
kacza 7:6 (7-5), 7:6 (7-5).
W światowym rankingu Hurkacz 
zajmuje dziesiąte miejsce, a Fritz 
sklasyfikowany jest o jedną loka-
tę wyżej. W imprezach ATP grali 
ze sobą wcześniej dwukrotnie 
w 2019 roku i bilans był remisowy. 
To wszystko zapowiadało wyrów-
nane spotkanie i takie rzeczywi-
ście było. Fritz wygrał po blisko 
dwugodzinnym pojedynku, w któ-
rym żadnemu tenisiście nie udało 
się przełamać rywala. Hurkacz 
zmarnował cztery break pointy, 
a Amerykanin dwa.
Polak może żałować przede 
wszystkim sytuacji z pierwszej 
partii. Prowadził 5:4 i przy serwisie 
Fritza nie wykorzystał dwóch piłek 
setowych. O porażce w tie-breaku 
zadecydowała jedna pomyłka 
25-letniego wrocławianina przy 
serwisie.
Również w drugim secie Hurkacz 
miał dwa break pointy w jedena-
stym gemie. W tie-breaku nato-
miast prowadził 5-4 i serwował 
przy dwóch kolejnych punktach. 
Fritz niespodziewanie wyszedł 
na prowadzenie 6-5, a chwilę póź-
niej wykorzystał pierwszą piłkę 
meczową.
W piątek Iga Świątek przegrała 
z Jessicą Pegulą 2:6, 2:6, a Kacper 
Żuk z Francesem Tiafoe 3:6, 3:6.
Polka w ubiegłym roku cztery raz 
wygrała z Pegulą, ale tym razem 
liderka światowego rankingu dość 
gładko uległa trzeciej obecnie za-
wodniczce listy WTA. W pierw-
szym secie Świątek wygrała tylko 
jednego gema przy swoim serwi-
sie, a i tak musiała bronić w nim 
dwóch break pointów. Pegula 
przełamana została tylko w dru-
gim gemie, a później jej serwis już 
do końca spotkania funkcjonował 
bez zarzutu. W drugiej partii Ame-
rykanka nie dała Świątek nawet 
jednej okazji na przełamanie. 
Porażkami zakończyły się również 
dwa ostatnie sobotnie pojedynki 
– Magdy Linette z Madison Keys 

4:6, 2:6 oraz miksta Alicja Rosolska 
i Łukasz Kubot z Pegulą i Fritzem 
7:6 (7-5), 4:6, 6-10.
Także losy drugiego półfinału 
rozstrzygnęły się w pojedynkach 
singlistów. W starciu Italii z Grecją 
(4:1) Lorenzo Musetti pokonał Ste-
fanosa Sakellaridisa 6:1, 6:1, Mar-
tina Trevisan – Marię Sakkari 5:3, 
6:7 (4-7), 7:5, a Lucia Bronzetti – Va-
lentini Grammatikopoulou 6:2, 6:3. 
Punkt dla rywali zdobył Stefanos 
Tsitsipas, który wygrał z Matteo 
Berrettinim 4:6, 7:6 (7-2), 6:4.
Finał w Ken Rosewall Arena 
w Sydney zaczął się od zwycię-
stwa Peguli z Trevisan 6:4, 6:2. Na-
stępnie Tiafoe wygrał z Musettim 
po kreczu Włocha po pierwszym 
secie. Decydujący punkt zdobył 
Fritz, pokonując Berrettiniego 7:6 
(7-4), 7:6 (8-6).
Rozegrano jeszcze jeden mecz sin-
glowy, w którym Keys pokonała 
Bronzetti 6:3, 6:2. Z zaplanowane-
go jeszcze pojedynku mikstów zre-
zygnowano.
United Cup to nowość w mię-
dzynarodowym kalendarzu ATP 
i WTA. Do turnieju przystąpiło 18 
reprezentacji, które podzielono 
na sześć grup, po dwie w każdym 
w mieście – Perth, Brisbane i Syd-
ney. Polska na tym etapie rywa-
lizowała w Brisbane w grupie B, 
w której okazała się lepsza od Ka-
zachstanu 4:1 oraz Szwajcarii 3:2 
(zwycięski punkt zdobyła Linette, 
wygrywając z Jil Teichmann 5:7, 
6:4, 6:1), a następnie w meczu, któ-
rego stawką był awans do półfina-
łu, pokonała Włochy 3:2 (Daniel 
Michalski przegrał z Musettim 1:6, 
1:6, Świątek pokonała Trevisan 
6:2, 6:4, Hurkacz uległ Berrettinie-
mu 4:6, 6:3, 3:6, Linette wygrała 
z Bronzetti 6:1, 6:2, a decydujący 
punkt zdobyli w mikście Świątek 
i Hurkacz, zwyciężając Camillę 
Rosatello i Musettiego 6:1, 6:2). Ita-
lia, jako najlepsza z pokonanych 
(w swojej grupie wygrała z Brazy-
lią 3:2 oraz Norwegią 5:0), również 
znalazła się w czołowej czwórce. 
Po imprezie Świątek wycofała się 
z rozpoczynającego się w ponie-
działek turnieju WTA w Adelaj-
dzie, tłumacząc się kontuzją. ◘

Tenisowa reprezentacja Polski odpadła w półfinale

Reprezentacja USA ze zwycięskim trofeum
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RAJDY TERENOWE
▸ 18-letni Eryk Goczał wygrał już trzy 
etapy Rajdu Dakar i jest coraz bliższy 
objęcia prowadzenia w klasyfikacji 
generalnej w kategorii lekkich po-
jazdów SSV (UTV). Po dniu przerwy 
uczestnicy Dakaru wyruszyli na tra-
sę 9. etapu z Rijadu do miejscowości 
Haradh (686 km, w tym 358 km to od-
cinek specjalny). Kolejny raz dużą 
klasę pokazał najmłodszy z "klanu 
Goczałów", który uzyskał najlepszy 
rezultat, o 46 s wyprzedzając lide-
ra rajdu Litwina Rokasa Baciuskę. 
W klasyfikacji generalnej Polak awan-
sował z trzeciego na drugie miejsce 
i traci do prowadzącego 5.02. Trzeci, 
ze stratą 56 s do Eryka, był we wtorek 
Michał Goczał, a 11. jego brat i ojciec 
Eryka Marek (9.27 straty), co koszto-
wało go spadek z drugiego na czwar-
te miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Różnice w czołówce są jednak nie-
wielkie. Marka Goczała od Baciuski 
dzieli zaledwie 13.15. Mający proble-
my techniczne na poprzednim etapie 
Michał zajmuje miejsce na początku 
drugiej dziesiątki, ale z potężną stratą 
3.52.11. W rywalizacji samochodów 
na 9. etapie górą były auta marki 
Prodrive. Wygrał Francuz Sebastien 
Loeb o 57 s przed Litwinem Vaidota-
sem Zalą i o 2.08 przed swoim roda-
kiem Guerlainem Chicheritem. Szó-
sty Jakub Przygoński (Mini) stracił 
do zwycięzcy 8,23. W czołówce klasy-
fikacji generalnej nadal z wielką prze-
wagą prowadzi ósmy we wtorek Ka-
tarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota). 
Na drugie miejsce awansował Brazy-
lijczyk Lucas Moraes (Toyota) - 1:21.57 
straty, a na trzecie Loeb - 1:43.08. Nie 
mający już od drugiego etapu szans 
na wysokie miejsce w klasyfikacji 
końcowej Przygoński traci do Katar-
czyka 7:15.34. Wśród motocyklistów 
etap wygrał Argentyńczyk Luciano 
Benavides (Husqvarna). Prowadze-
nie w rajdzie utrzymał Amerykanin 
Skyler Howes (Husqvarn), ale ma tyl-
ko trzy sekundy przewagi nad dru-
gim we wtorek Australiczykiem To-
bym Price'em (KTM). W rywalizacji 
quadów najszybszy okazał się Litwin 
Laisvydas Kancius, a w klasyfikacji 
generalnej nadal z wielką przewagą 
prowadzi piąty we wtorek Francuz 
Alexandre Giroud.

WYŚCIGI MOTOCYKLOWE
▸ Brytyjczyk Billy Bolt (Husqvarna) 
wygrał drugą eliminację motocy-
klowych mistrzostw świata FIM 
w  SuperEnduro, którą rozegrano 
w sobotę w Riesie w Niemczech. 
Tadeusz Błażusiak zajął trzecie, 
a  Dominik Olszowy (obaj Gas Gas) 
siódme miejsce. W klasyfikacji gene-
ralnej prowadzi Bolt, który był trium-
fował w pierwszym zawodach tego 
sezonu, które odbyły się 10 grudnia 
w Krakowie. Błażusiak zajmuje trze-
cie miejsce. 

TENIS STOŁOWY
▸ Polscy tenisiści stołowi (bez Jaku-
ba Dyjasa, Marka Badowskiego i Ma-
cieja Kubika) przegrali w Poznaniu 
z Portugalią 1:3 w pierwszym meczu 
eliminacji drużynowych mistrzostw 
Europy, które we wrześniu odbędą 
się w szwedzkim Malmoe. W czwar-
tek podopieczni trenera Tomasza 
Krzeszewskiego zmierzą się w Gdań-
sku z Danią.

JUDO
▸ Angelika Szymańska zajęła trze-
cie miejsce w kat. 63 kg w turnieju 
Masters w Jerozolimie, zaliczanym 
do kwalifikacji olimpijskich. 23-letnia 
zawodniczka MKS Olimpijczyk Wło-
cławek za występ otrzymała 900 
punktów do rankingu światowego. 
Połowa z tego dorobku zostanie do-
liczona do rankingu olimpijskiego 
Paryż 2024. Judoczka z Włocławka 
stoczyła w sumie pięć pojedynków, 
z czego cztery zwycięskie, w tym 
ostatni z Wenezuelką Anriquelis Bar-
rios przez ippon.

ŻEGLARSTWO
▸ Jacht "Andoo Comanche", do-
wodzony przez Johna Winninga 
jr., wygrał 77. edycję prestiżowych 
regat Sydney-Hobart. Korzystając 
ze sprzyjających wiatrów pokonał li-
czącą 628 mil trasę w ciągu 1 dnia, 11 
godzin, 56 minut i 48 sekund. Rekord 
jednak nie padł. W 2017 roku ten sam 
jacht, pod nazwą "Comanche", dotarł 
do portu na Tasmanii po 1 dniu, 9 go-
dzinach, 15 minutach i 24 sekundach. 
Drugie miejsce w tegorocznej edycji 
zajęła inna jednostka klasy Super 
Maxi - "LawConnect", tracąc do zwy-
cięzcy ponad 26 minut, a na trzeciej 
pozycji, ze stratą ponad 43 minut, 
finiszował ubiegłoroczny zwycięzca - 
"Black Jack". 
▸ Promujący Polskę jacht "I  Love 
Poland" z kapitanem Grzegorzem 
Baranowskim płynie po raz drugi 
w transatlantyckich regatach z Wysp 
Kanaryjskich na Karaiby. W 2022 
roku jacht był trzeci. "I Love Poland" 
wystartował w niedzielę w 14. odsło-
nie RORC Transatlantic Race 2023 
na trasie 3 tys. mil morskich z Lan-
zarotte na Wyspach Kanaryjskich 
do Grenady na Karaibach. 

LEKKOATLETYKA
▸ Dominika Stelmach ustanowiła 
w Tel Awiwie rekord świata w biegu 
12-godzinnym, pokonując w tym cza-
sie 152,633 km. Do tej pory rekord na-
leżał do Amerykanki Camille Herron, 
która w 2017 roku w ciągu 12 godzin 
pokonała nieco ponad 149 km.

SZACHY
▸ Norweg Magnus Carlsen został 
w Ałmatach po raz czwarty mi-
strzem świata w szachach szybkich, 
gromadząc w 13 rundach 10 pkt. 
Jan-Krzysztof Duda zajął 13. miejsce 
z dorobkiem 8,5 pkt. Carlsen, aktual-
ny mistrz świata w szachach klasycz-
nych, odzyskał tytuł w szybkiej od-
mianie królewskiej gry. Był najlepszy 
w 2014 roku w Dubaju, w 2015 w Ber-
linie i 2019 w Moskwie, ale przed ro-
kiem w Warszawie wywalczył tylko 
brązowy medal. W Ałmatach wyprze-
dził o pół punktu dwóch zawodników 
- Niemca Vincenta Keymera i Amery-
kanina Fabiano Caruanę. Sklasyfiko-
wano 178 zawodników. Zakończyła 
się też rywalizacja w turnieju kobiet. 
Najlepsza w stawce 98 zawodniczek 
okazała się Chinka Zhongyi Tan, 
która po dogrywce pokonała repre-
zentantkę gospodarzy Dinarę Sadu-
akasową. Po 11 rundach obie miały 
na koncie po 8,5 pkt.  Reprezentantka 
Polski, urodzona w Rosji Aleksandra 
Malcewska, która w grudniowych 
ME w Katowicach wywalczyła złoty 
medal w szachach szybkich i srebrny 
w błyskawicznych, zajęła 18. miejsce 
z dorobkiem 7 pkt.
▸ Magnus Carlsen został w Ałma-
tach po raz szósty mistrzem świata 
w  szachach błyskawicznych. Jan-
-Krzysztof Duda był blisko srebrne-
go medalu, ale ostatecznie zajął piąte 
miejsce. Carlsen, aktualny mistrz 
świata w wersji klasycznej królew-
skiej gry i w szachach szybkich, do-
łożył szóste złoto w blitzu, uzyskując 
w 21 partiach 16 punktów. Norweg 
wyprzedził Amerykanina japońskie-
go pochodzenia Hikaru Nakamurę 
i Ormianina Haika Martirosjana – 
po 15 pkt. Duda zdobył o pół punktu 
mniej. Startowało 176 zawodników. 
W turnieju kobiet tytuł z Warszawy 
obroniła reprezentantka gospodarzy 
Bibisara Assaubajewa - 13 pkt. Alek-
sandra Malcewska zajęła 25. miejsce 
– 10 pkt. Startowało 98 zawodniczek.

UNIWERSJADA
▸ W zimowej uniwersjadzie w Lake 
Placid weźmie udział 54 reprezen-
tantów Polski. Impreza odbędzie się 
w dniach 12-22 stycznia. Zawody zo-
staną przeprowadzone w 12 dyscypli-
nach i 86 konkurencjach. Wystartuje 
w nich ponad 1,5 tysiąca sportowców 
z około 50 krajów.

W SKRÓCIE

▸ Liderka światowego rankingu 
tenisistek Iga Świątek została wy-
różniona przez francuski dziennik 
sportowy "L'Equipe" tytułem "Mi-
strzyni mistrzyń" ("Championne 
des championnes"), honorującym 
najlepszą sportsmenkę 2022 roku. 
Wyprzedziła holenderską kolarkę 
Annemiek Van Vleuten i jamajską 
sprinterkę Shelly-Ann Fraser. Te-
nisistka z Raszyna jest pierwszą Po-
lką, która otrzymała to prestiżowe 
wyróżnienie.
▸ Pływaczka z USA Katie Ledecky, 
która zdobyła cztery złote medale 
mistrzostw świata w Budapeszcie, 
została uznana za najlepszą spor-
tsmenkę 2022 roku w plebiscycie 
amerykańskiej agencji prasowej 
Associated Press. Na piątym miej-
scu uplasowała się liderka rankin-
gu tenisistek Iga Świątek. To drugie 
takie wyróżnienie Ledecky (pierw-
sze w 2017 r.). Mająca czeskie ko-
rzenie zawodniczka poprawiła 
w tym roku rekord rodaczki Natalie 

Coughlin w liczbie medali wywal-
czonych w pływackich mistrzo-
stwach globu - ma ich 22 (w tym 19 
złotych), podczas gdy Coughlin 19. 
Ledecky wyprzedziła w tegorocz-
nym głosowaniu rodaczki - płot-
karkę, mistrzynię świata na 400 m 
i w sztafecie 4x400 m Sydney Mc-
Laughlin-Levrone oraz koszykar-
kę, mistrzynię WNBA i globu A’ję 
Wilson. 
▸ Liderka światowego rankingu 
tenisistek Iga Świątek triumfowa-
ła w 65. Ankiecie Polskiej Agencji 
Prasowej na dziesięciu najlepszych 
sportowców roku w Europie w 2022 
roku. W głosowaniu 20 agencji pra-
sowych Starego Kontynentu polska 
tenisistka zgromadziła 118 pkt i o 12 
zdystansowała rekordzistę świata 
w skoku o tyczce Szweda Armanda 
Duplantisa oraz o 36 mistrza świata 
Formuły 1 Holendra Maxa Verstap-
pena. Zgłoszono 58 sportowców 
(16 kobiet i 42 mężczyzn) z 22 kra-
jów, reprezentujących 19 dyscyplin.

▸ Piłkarski mistrz świata z druży-
ną Argentyny Lionel Messi oraz 
hiszpańska futbolistka Alexia 
Puttellas zostali laureatami ple-
biscytu Światowego Stowarzy-
szenia Prasy Sportowej (AIPS) 
na najlepszych sportowców globu 
w 2022 roku. Głosy oddało 420 
dziennikarzy zrzeszonych w 113 
narodowych klubach dziennika-
rzy sportowych. Messi zgroma-
dził 962 punktów i zdystansował 
mistrza oraz rekordzistę świata 
w skoku o tyczce Szweda Ar-
manda Duplantisa - 373 i srebr-
nego medalistę Mundialu 2022 
Francuza Kyliana Mbappe - 366. 
Robertowi Lewandowskiemu 
przypadła 20. lokata - 50. 28-let-
nia Putellas uzyskała 452 punk-
tów i wyprzedziła amerykańską 
pływaczkę Katie Ledecky - 295 
oraz wenezuelską lekkoatletkę, 
mistrzynię olimpijską i rekordzist-
kę świata w trójskoku Rojas Yuli-
mar - 243.

PLEBISCYTY, PLEBISCYTY...

Królowa jest tylko jedna
LIDERKA ŚWIATOWEGO RANKINGU TENISISTEK IGA ŚWIĄTEK ZOSTAŁA UZNANA 

ZA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POLSKI 2022 ROKU W 88. PLEBISCYCIE 
"PRZEGLĄDU SPORTOWEGO", ZORGANIZOWANYM WSPÓLNIE Z TELEWIZJĄ POLSAT.

Triumfatorka wielkoszle-
mowych French Open i US 
Open zdecydowanie, nie-
mal z dwukrotnie większą 

liczbą głosów, wyprzedziła trzy-
krotnego mistrza świata na żużlu 
i zwycięzcę plebiscytu z 2019 roku 
Bartosza Zmarzlika oraz trzykrot-
nego laureata plebiscytu (2015, 
2020, 2021) piłkarza Barcelony Ro-
berta Lewandowskiego.
Nagrodę w imieniu Igi odebrał jej 
ojciec Tomasz Świątek. Tenisistka 
przebywa obecnie na antypodach, 
gdzie przygotowuje się do turnie-
ju wielkoszlemowego Australian 
Open. Nagrała jednak krótką wy-
powiedź dla gości Gali Mistrzów 
Sportu w Warszawie, w której – jak 
zaznaczyła – nie znając jeszcze 
wyników plebiscytu podziękowa-
ła kibicom za głosy i obiecała żar-
tobliwie, że "gówniara z paletką" 
będzie walczyć o trofea również 
w tym roku.
Tuż za podium uplasował się siat-
karz Kamil Semeniuk, wicemistrz 
świata i zwycięzca Ligi Mistrzów 
razem z Grupą Azoty Kędzierzyn-
-Koźle. Piąte miejsce zajął skoczek 
narciarski Dawid Kubacki, zdo-
bywca jedynego dla Polski meda-
lu zimowych igrzysk olimpijskich 
w Pekinie (brązowego), aktualny 
lider klasyfikacji generalnej Pucha-
ru Świata.
Przyznano kilka wyróżnień. Trene-
rem Roku został współpracujący 
z Igą Świątek Tomasz Wiktorowski, 
a Drużyną Roku – reprezentacja 
siatkarzy, która w Katowicach wy-
walczyła tytuł wicemistrzów świata.
Statuetki Superchampiona otrzy-
mali prezesi Polskiego Związku 
Piłki Nożnej Cezary Kulesza i Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej Se-
bastian Świderski. Jak podkreślił 
wręczający im nagrodę minister 
sportu i turystyki Kamil Bortni-
czuk – "za odwagę", bo jako jedni 
z pierwszych w świecie sportu we-
zwali do bojkotu Rosji w związku 
z agresją na Ukrainę.
Za Superosiągnięcie Roku zo-

Iga Świątek triumfowała w 2022 roku w dwóch turniejach 
wielkoszlemowych i awansowała na pozycję liderki światowego 
rankingu

Świątek najlepszym polskim sportowcem 2022 roku w plebiscycie "PS" i Polsatu

stali wyróżnieni sędzia piłkarski 
Szymon Marciniak i jego współ-
pracownicy – za wzorowe popro-
wadzenie meczu finałowego mi-
strzostw świata w Katarze.
W kategorii Sport Bez Barier do-
ceniono byłą tyczkarkę Monikę 
Pyrek i jej fundację dla dzieci, 
młodzieży, rodziców i opiekunów, 
zachęcającą do uprawiania spor-
tu. Drugą statuetkę w tej kategorii 
otrzymał uprawiający strzelectwo 
paraolimpijczyk Szymon Sowiński.
Głosy w plebiscycie oddawano 
za pośrednictwem kuponów dru-
kowanych w "Przeglądzie Spor-
towym" i wybranych wydaniach 
dziennika "Fakt", przez internet 
na stronach organizatorów ("PS" 
i Polsatu) oraz za pośrednictwem 
SMS-ów. Głosowanie odbywało się 
w dwóch etapach. W pierwszym 
wyłoniono czołową dziesiątkę, któ-
rą ogłoszono na początku sobot-
niej gali. W czasie jej trwania przez 

1. Iga Świątek (tenis) - 215 573 głosy
2. Bartosz Zmarzlik (żużel) - 135 619
3. Robert Lewandowski (piłka nożna) - 120 632
4. Kamil Semeniuk (siatkówka)- 118 562
5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie) - 115 343
6. Mateusz Ponitka (koszykówka) - 113 151
7. Adrian Meronk (golf) - 109 740
8. Katarzyna Wasick (pływanie) - 109 236
9. Paweł Fajdek (lekkoatletyka) - 95 763
10. Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz 
Biskup, Dominik Czaja (wioślarstwo) - 92 124
WYRÓŻNIENIA:
Trener Roku - Tomasz Wiktorowski
Drużyna Roku - reprezentacja Polski siatkarzy
Sport Bez Barier - Monika Pyrek i Szymon Sowiński
Sportowa Inicjatywa Roku - Totalizator Sportowy
Superchampion - Cezary Kulesza i Sebastian 
Świderski
Superosiągnięcie Roku - Szymon Marciniak, 
Tomasz Listkiewicz, Paweł Sokolnicki, Tomasz 
Kwiatkowski
Sponsor Polskiego Sportu - PKN Orlen

NAJLEPSI SPORTOWCY 
POLSKI 2022 ROKU 

pewien czas można było jeszcze 
oddawać głosy poprzez SMS-y. ◘
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PIŁKA RĘCZNA
▸ Meczem Polska – Francja w środę, 
11 stycznia w katowickim "Spodku" 
rozpoczną się 28. mistrzostwa 
świata piłkarzy ręcznych, których 
współgospodarzem będzie także 
Szwecja, a tytułu po raz drugi z rzę-
du bronić Dania. Impreza ma dodat-
kową rangę, gdyż pozwoli wyłonić 
zespoły (z miejsc 2-7), które zagrają 
w kwalifikacjach olimpijskich. Rywa-
lami Biało-Czerwonych w grupie B 
będą ponadto Słowenia (14 stycznia) 
oraz Arabia Saudyjska (16 stycznia). 
W rundzie wstępnej rywalizacja to-
czyć się będzie w ośmiu czterozespo-
łowych grupach. Mecze będą roz-
grywane w Katowicach, Krakowie 
(po dwie grupy) oraz Goeteborgu, 
Joenkoeping, Kristianstad i Malmoe. 
Gospodarzami fazy głównej będą 
Kraków, Goeteborg, Katowice i Mal-
moe. Od ćwierćfinałów rywalizacja 
przeniesie się do Gdańska i Sztok-
holmu. Finał zostanie rozegrany 29 
stycznia w Sztokholmie w Tele2 Are-
na.
▸ Piłkarze ręczni reprezentacji Pol-
ski pokonali Brazylię 31:23 (14:13) 
w ostatnim meczu rozgrywanego 
w Krakowie turnieju 4 Nations 
Cup. We wcześniejszym spotkaniu 
Tunezja wygrała z Koreą Południo-
wą 35:32 i z kompletem zwycięstw 
zapewniła sobie pierwsze miejsce 
w turnieju. Biało-Czerwoni, którzy 
wcześniej przegrali z Tunezją 31:32 
(14:18) i pokonali Koreę Południową 
31:27 (17:14), zajęli drugą lokatę.
▸ Polscy piłkarze ręczni pokonali 
Belgów 29:18 (12:9) na zakończenie 
towarzyskiego Turnieju Noworocz-
nego w Katowicach. Wcześniej pod-
opieczni trenera Patryka Rombla 
zwyciężyli Iran 32:27 (16:17) i Maroko 
30:23 (17:11). Był to ostatni spraw-
dzian Biało-Czerwonych przed mi-
strzostwami świata.
▸ Piłkarki ręczne KPR-u Gminy Ko-
bierzyce przegrały ze słowackim 
Iuventa Michalovce 20:22 (9:11) 
w pierwszym meczu 1/8 finału Pu-
charu EHF. 

SIATKÓWKA
▸ Siatkarki Developresu Bella Dolina 
Rzeszów przegrały z włoskim zespo-
łem A. Carraro Imoco Conegliano 
1:3 (25:16, 18:25, 16:25, 16:25) w me-
czu 3. kolejki grupy A Ligi Mistrzyń. 
To pierwsza porażka drużyny z wo-
jewództwa podkarpackiego. W ze-
spole gości wystąpiła rozgrywająca 
reprezentacji Polski Joanna Wołosz. 
W tabeli grupy Developres zajmuje 
2. miejsce z dorobkiem 5 punktów. 
Prowadzi Imoco Conegliano (9 pkt). 
▸ Siatkarze PGE Skry Bełchatów wy-
grali w Stambule z Galatasaray HDI 
Sigorta 3:1 (25:20, 17:25, 25:22, 25:21) 
w pierwszym meczu 1/8 finału Pu-
charu CEV. 
▸ Siatkarki Grot Budowlanych Łódź 
pokonały na wyjeździe rumuński 
CSO Voluntari 3:2 (26:28, 19:25, 26:24, 
25:20, 15:11) w rewanżowym meczu 
1/16 finału Pucharu CEV. Pierwsze 
spotkanie łodzianki we własnej hali 
wygrały 3:0 i awansowały do kolej-
nej rundy. 

KOSZYKÓWKA
▸ Koszykarki BC Polkowice od wy-
sokiej porażki w Stambule z Fener-
bahce 61:111 w 8. kolejce rozpoczęły 
rewanżową rundę I etapu Euroligi. 
Wicemistrz Euroligi zrewanżował 
się zespołowi trenera Karola Kowa-
lewskiego za przegraną w Polkowi-
cach 46:73 na inaugurację rozgry-
wek. 
▸ Koszykarki InvestInTheWest Enea 
Gorzów Wlkp. przegrały w Basko-
nii z Lointek Gernika Bizkaia 78:79 
w pierwszym meczu 1/16 finału Pu-
charu Europy. Wysokiej porażki do-
znały koszykarki VBW Arki Gdynia, 
ulegając we Francji LDLC ASVEL Fe-
minin Lyon 62:86. Najbliżej awansu 
do 1/16 finału są koszykarki AZS 
UMCS Lublin, które wygrały na wy-
jeździe ze szwajcarskim BCF Elfie 
Fribourg 73:68.

W SKRÓCIE

rywalizacji przystępował z pozy-
cji lidera, wyprzedzając drugiego 
Żyłę oraz trzeciego Kubackiego. 
Nieoczekiwanie na pierwszej serii 
swoje występy zakończyli Markus 
Eisenbichler i będący w czołowej 
dziesiątce PŚ Pius Paschke.
Pierwszy z czwórki Polaków w se-
rii finałowej wystartował Wąsek. 
Urodzonemu w Cieszynie skocz-
kowi udało się skoczyć 118,5 m, 
i utrzymać miejsce w drugiej dzie-
siątce.
Warunki w drugiej serii były już 
nieco lepsze, a wiatr dla czołowej 
dziesiątki zaczął wiać z przodu 
skoczni. Wykorzystał to Stefan 
Kraft lecąc na 138. metr. Tuż 
po nim na belce zameldował się 
Stoch. Polak został przetrzymany 
na niej przez sędziów z powodu 
zbyt mocnych podmuchów, a gdy 
otrzymał zgodę na skok, nie za-
chwycił. 130 m sprawiło, że nie 
utrzymał wysokiej lokaty.
Zadowolony ze swojej drugiej pró-
by z pewnością mógł być za to Ku-
backi. Zawodnik z Nowego Targu 
lądował na 136. metrze, pieczętu-
jąc kolejne podium. Prowadzenie 
utrzymał jedynie przez kilkadzie-
siąt sekund, bo kapitalnym 137-me-
trowym skokiem popisał się Żyła.
Obu Polaków pogodził jednak Gra-
nerud, który w drugiej ponownie 
poleciał najdalej. 139 m dało mu 
zwycięstwo i prowadzenie w pre-
stiżowym cyklu.

NOWOROCZNY POPIS 
GRANERUDA W GA-PA

W noworocznym konkursie 
na olimpijskim obiekcie w Gar-
misch-Partenkirchen Granerud 
ponownie uzyskał notę łączną po-
wyżej 300 punktów i umocnił się 
na prowadzeniu w Turnieju Czte-
rech Skoczni. Szóste podium z rzę-
du wywalczył Kubacki.
Polak oddał dobry skok i pewnie 
pokonał Deckera Deana w swo-
jej parze. Lider Pucharu Świata 

uzyskał 136 m, tyle samo co Żyła 
i na półmetku rywalizacji dawało 
mu to trzecie miejsce, tuż przed 
swoim rodakiem.
Po pierwszej serii na prowadzeniu 
znajdował się Granerud, który jako 
jeden z dwóch zawodników osią-
gnął 140 m. Norweg jeszcze bar-
dziej powiększył swoją przewagę 
w klasyfikacji TCS, co skompliko-
wało sytuację Polaków.
Granerud skakał w jednej parze 
z Hulą. Najstarszy spośród Biało-
-Czerwonych nie tylko nie zdołał 
sprawić niespodzianki, ale i zde-
cydowanie przegrał tę rywalizację. 
Po skoku na 113 m zajął odległe 47. 
miejsce. Na słowa pochwały zasłu-
żył Wąsek, który mierzył się z Jo-
hannem Andre Forfangiem i ła-
two wygrał tę rywalizację. Dobrze 
skoczył także Stoch – 135 m. Po raz 
kolejny w drugiej serii zabrakło 
Eisenbichlera. Niemiec uległ swo-
jemu rodakowi Paschke.
Na skoki Biało-Czerwonych w dru-
giej serii przyszło nieco poczekać, 
najniżej sklasyfikowany był bo-
wiem Wąsek, który zajmował 13. 
miejsce. Nie udało mu się popra-
wić wyniku z pierwszego skoku 
– uzyskał 126 m i zanotował duży 
spadek, aż do trzeciej dziesiątki. 
Powtarzalność w niedzielnych 
zawodach zaprezentował Stoch. 
Trzykrotny triumfator TCS ponow-
nie znalazł się w czołowej dziesiąt-
ce i widać, że ustabilizował swoją 
dyspozycję. Póki co Stoch nie 
włącza się jeszcze do walki o zwy-
cięstwo. A ta zapowiadała się 
niezwykle interesująco – różnica 
punktowa pomiędzy Granerudem 
a Słoweńcem Anze Laniskiem wy-
nosiła na półmetku tylko 0,6 pkt.
Z rywalizacji o czołową trójkę wy-
padł Żyła. Skoczył 134,5 m, ale nie 
najlepiej wylądował, co miało od-
zwierciedlenie w notach sędziow-
skich. Sygnał do ataku dał za to Ku-
backi. Oddawał skok z 13. belki, 
w dodatku w niekorzystnych wa-

runkach. To go nie powstrzymało 
przed uzyskaniem 138,5 m w do-
brym stylu.
W tym momencie Kubacki zapew-
nił sobie szóste z rzędu podium 
i musiał czekać na skoki Laniska 
i Graneruda, którzy mieli nad nim 
sporą, ponad pięciopunktową 
przewagę po pierwszej serii. Sło-
weniec zrobił to, co do niego nale-
żało, ale bohaterem noworoczne-
go konkursu został Granerud.
Norweg ponownie uzyskał notę 
łączną powyżej 300 punktów 
i losy turnieju pozostawały w jego 
rękach. Po dwóch konkursach 
miał o 26,8 pkt więcej niż Kubacki 
i o 40,1 pkt niż Żyła.

KUBACKI NAJLEPSZY 
W INNSBRUCKU

Co nie udało się w Obersdorfie 
i Garmisch-Partenkirchen, udało 
w Innsbrucku. Kubacki wygrał 
zmagania na Bergisel, pozostawia-
jąc w pokonanym polu między in-
nymi lidera klasyfikacji generalnej 
imprezy, Graneruda. Z dobrej stro-
ny pokazał się także błyszczący 
w kwalifikacjach Stoch, a miejsce 
w czołowej dziesiątce wywalczył 
ostatecznie również Żyła.
Już po pierwszym skoku Żyły 
stało się jasne, że mistrz świata 
z 2021 roku może mieć problem 
z utrzymaniem trzeciego miej-
sca w klasyfikacji generalnej tur-
nieju. "Wiewiór" osiągnął 120,5 
m i wprawdzie pokonał w bez-
pośrednim starciu o awans 
do finału Naokiego Nakamurę, 
ale po pierwszej serii zajmował 
dopiero 13. miejsce.
Metr bliżej od Żyły lądował Wą-
sek, który pewnie pokonał Daniła 
Wasiljewa (110 m) i uplasował się 
na 18. pozycji. 
Podczas serii próbnej poprze-
dzającej konkurs najlepszy był 
Granerud, ale zawodów nie roz-
począł z przytupem. I choć po sko-
ku na 123 m objął prowadzenie, 

Łączna nota, uzyskana przez 
Graneruda w czterech kon-
kursach jest... najwyższa 
w całej historii imprezy. 

Sumarycznie w ośmiu skokach 
uzbierał on 1191,2 pkt. Przyćmił 
tym samym dokonania nawet 
tych skoczków, którzy wygrywali 
wszystkie cztery konkursy: Svena 
Hannawalda, Kamila Stocha i Ry-
oyu Kobayashiego.

DWÓCH POLAKÓW 
NA PODIUM 

W OBERSTDORFIE
Znakomicie wystartowali w 71. 
Turnieju Czterech Skoczni Biało-
-Czerwoni. W Oberstdorfie Piotr 
Żyła zajął drugie miejsce, a drugi 
w kwalifikacjach i serii próbnej Da-
wid Kubacki – trzecie. W czołowej 
dziesiątce zameldował się również 
Kamil Stoch. Najlepszy był Halvor 
Egner Granerud.
W TCS skoczkowie rywalizują 
w parach, a do drugiej serii awan-
sują zwycięzcy pojedynków oraz 
pięciu tzw. szczęśliwych przegra-
nych. 
W pierwszej serii ponownie nie za-
chwycił Paweł Wąsek. Polak (121,5 
m) rywalizował z Mariusem Lin-
dvikiem i wylądował nawet o pół 
metra dalej niż rywal, jednak osta-
tecznie został sklasyfikowany niżej 
od niego. Jedyną szansą na awans 
była więc walka o miano jedne-
go ze szczęśliwych przegranych. 
Udało mu się to jako czwartemu 
z pięciu.
Z presją nie poradził sobie de-
biutant w prestiżowym TCS. 19-let-
ni Jan Habdas skoczył zaledwie 
105,5 m, nie dając sobie nadziei 
w rywalizacji z Kristofferem Erik-
senem Sundalem (119 m).
Niezadowalające odległości 
wpłynęły na sędziów. Analizując 
również wzmagający się wiatr 
w plecy, postanowiono podnieść 
próg o dwie belki. Po chwili kibice 
zebrani na Schattenbergschanze 
euforycznie świętowali skok An-
dreasa Wellingera na odległość 
135 m. Półtora metra dalej lądował 
również będący faworytem gospo-
darzy – Karl Geiger.
Powyżej 130 m jako pierwszy 
z Polaków poleciał Stoch (133 m). 
34-latek pewnie pokonał 18-letnie-
go Amerykanina Erika Belshawa. 
Daleko lądował również Żyła, któ-
ry mimo odległości 132,5 m objął 
prowadzenie w konkursie dzięki 
korzystnemu przelicznikowi wia-
tru. Z konkursem pożegnał się, 
niestety, startujący z Żyłą w parze 
Stefan Hula. Najstarszy z Polaków 
osiągnął zaledwie 108 m.
Trudne warunki Kubackiemu po-
stawił rywalizujący z nim Władi-
mir Zografski (127,5). Polak, przez 
chwilowo niekorzystne warunki 
wietrzne, musiał poczekać dłużej 
na belce startowej. Lider Pucha-
ru Świata wytrzymał próbę ner-
wów i po ponad pięciu minutach 
oczekiwania poleciał na odległość 
140,5 m.
Na koniec pierwszej serii fenome-
nalną formę potwierdził Granerud 
lądując na 142,5 m. Norweg świet-
nie czuł się na niemieckiej skoczni, 
co pokazywał podczas kwalifikacji 
i serii próbnej. Do drugiej części 

Rekordzista wszech czasów
NORWEG HALVOR EGNER GRANERUD W WIELKIM STYLU WYGRAŁ 71. TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI. W KOŃCOWEJ KLASYFIKACJI 

IMPREZY WYPRZEDZIŁ DRUGIEGO DAWIDA KUBACKIEGO AŻ O 33 PUNKTY. WYGRAŁ TEŻ TRZY Z CZTERECH KONKURSÓW 
I "PRZY OKAZJI" USTANOWIŁ REKORD WSZECH CZASÓW RYWALIZACJI. 

Złoty Orzeł dla Graneruda • Kubacki nie schodził z podium • Trzech Polaków w pierwszej piątce

Najlepsza trójka 71. Turnieju Czterech Skoczni. W środku zwycięzca Halvor Egner Granerud w towarzystwie 
drugiego w końcowej klasyfikacji Dawida Kubackiego (z lewej) i trzeciego Anze Laniska
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ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
▸ Karolina Bosiek zajęła piąte 
miejsce, Piotr Michalski był ósmy, 
a Damian Żurek dziewiąty w  mi-
strzostwach Europy w wieloboju 
sprinterskim w norweskim Hamar. 
Zwyciężyli Holenderzy Jutta Leer-
dam i Merijn Scheperkamp. W so-
botę w olimpijskiej hali Vikingskipet 
(Statek Wikingów) odbyły się dru-
gie wyścigi na 500 i 1000 m, a klasy-
fikację wieloboju utworzono na pod-
stawie sumy czasów czterech 
startów na obu dystansach. Najle-
piej z Polaków spisała się Bosiek. 
22-latka była dwukrotnie czwarta 
na 1000 m, a na połowę krótszym 
dystansie zajęła piąte i - w sobotę - 
siódme miejsce. Łącznie przełożyło 
się to na piątą pozycję w wielobo-
ju. Siódma była Andżelika Wójcik, 
a debiutująca w zawodach tej rangi 
Iga Wojtasik zajęła ostatecznie 13. lo-
katę. Bezkonkurencyjna okazała się 
Leerdam, która wygrała trzy z czte-
rech startów, a pokonana została 
tylko przez swoją rodaczkę Femke 
Kok, późniejszą wicemistrzynię kon-
tynentu, w pierwszym biegu na 500 
m. Brąz dla Austriacki Venessy 
Herzog. Wśród mężczyzn ubiegło-
roczny indywidualny mistrz Europy 
na 500 m Michalski był ósmy, a tuż 
za nim uplasował się Żurek. Jakub 
Piotrowski, który wystąpił w miej-
sce kontuzjowanego Marka Kani, 
ukończył rywalizację na 17. miejscu. 
O pechu może mówić prowadzący 
po pierwszym dniu Holender Hein 
Otterspeer. W sobotnim wyścigu 
na 500 m potknął się na ostatnim 
wirażu, uzyskał 11. czas i stracił 
szanse na końcowy sukces. Choć 
wygrał ostatni sprawdzian na 1000 
m, to nie zdołał wyprzedzić swoje-
go rodaka Merijna Scheperkampa. 
Brązowy medal wywalczył prezen-
tujący równą dyspozycję Estończyk 
Marten Liiv, który każdy z czterech 
startów zakończył w czołowej trójce, 
ale w żadnym nie zwyciężył.
▸ Magdalena Czyszczoń zajęła szó-
ste miejsce w klasyfikacji końcowej 
wielobojowych mistrzostw Europy 
w łyżwiarstwie szybkim. W nor-
weskim Hamar triumfowała Holen-
derka Antoinette Rijpma-de Jong. 
Wśród mężczyzn najlepszy był jej 
rodak Patrick Roest. Czyszczoń za-
jęła kolejno: 14. miejsce na 500 m, 
siódme na 3000 m, szóste na 1500 
m i piąte na 5000 m. Srebrny medal 
zdobyła reprezentantka gospodarzy 
Ragne Wiklund, a brązowy wywal-
czyła Holenderka Marijke Groene-
woud. Olga Kaczmarek w niedzie-
lę nie startowała, a po sobotnich 
występach została sklasyfikowana 
na 14. pozycji. W rywalizacji męż-
czyzn warunki od początku dykto-
wał Roest, który uzyskał najlepsze 
czasy na 500 i 10 000 m, a w pozo-
stałych konkurencjach miał drugi 
rezultat. Na 1500 m i 5000 m lepszy 
od niego był Norweg Sander Eitrem, 
który wywalczył srebrny medal. 
Brąz zdobył Belg Bart Swings. Szy-
mon Palka nie zmieścił się w czoło-
wej ósemce, która kwalifikowała się 
do ostatniej konkurencji, i uplasował 
się na dziewiątej pozycji.

SANECZKARSTWO
▸ Polska sztafeta w składzie Klaudia 
Domaradzka, Mateusz Sochowicz 
i dwójka Wojciech Chmielewski/
Jakub Kowalewski zajęła piąte miej-
sce w zawodach Pucharu Świata 
w saneczkarstwie Siguldzie. Trium-
fowali Łotysze przed Niemcami 
i Amerykanami. Polacy byli wolniej-
si od zwycięzców o 2,481 s. 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE
▸ Amerykanka Mikaela Shiffrin 
wygrywając w niedzielę slalom gi-
gant w Kranjskiej Gorze odniosła 
już ósme pucharowe zwycięstwo 
w tym sezonie i 82. w alpejskim 
Pucharze Świata, czym wyrówna-
ła rekord rodaczki Lindsey Vonn. 

Shiffrin uzyskała najlepszy czas 
obu przejazdów, drugą Włoszkę 
Federicę Brignone wyprzedzając 
o 0,77 s, a trzecią Szwajcarkę Larę 
Gut-Behrami o 0,97. Maryna Gąsie-
nica-Daniel na półmetku była 11., 
ale w drugim przejeździe uzyskała 
dopiero 24. czas i spadła na 21. miej-
sce. Do Shiffrin, która zdecydowanie 
prowadzi w klasyfikacji generalnej 
(1115 pkt), straciła 3.28. Wcześniej 
w austriackim Semmering Amery-
kanka też była pierwsza, a Polka, 
zajęła szóste miejsce, wyrównując 
swoje najlepsze osiągnięcia z Cour-
chevel, gdzie w grudniu 2021 była 
dwukrotnie szósta, oraz z Kranjskiej 
Gory w styczniu bieżącego roku 
(wszystkie w slalomie gigancie). 
▸ Lucas Braathen wygrał sla-
lom alpejskiego Pucharu Świata 
w szwajcarskim Adelboden. Nor-
weg wyprzedził swojego rodaka 
Atle Lie McGratha (+0,71 s) i Niemca 
Linusa Strassera (+0,92). Zmagania 
na pierwszym przejeździe zakoń-
czył 54. Piotr Habdas. Liderem kla-
syfikacji generalnej pozostaje Szwaj-
car Marco Odermatt (1046 pkt). 

BIEGI NARCIARSKIE
▸ Dominik Bury (32.32,1) zajął w Val 
di Fiemme 11. miejsce w biegu na 10 
km techniką dowolną. Jego brat 
Kamil był 46. Ostatni etap narciar-
skiego cyklu Tour de Ski wygrał 
Norweg Simen Hegstad Krueger, 
który uzyskał czas 31.20,4 i miał 4,8 
s przewagi nad swoim rodakiem 
Hansem Christerem Holundem 
oraz 25 sekund nad trzecim Fran-
cuzem Julesem Lapierrem. Pod-
bieg na Alpe Cermis ukończyło 53 
zawodników. W całej imprezie po-
nownie triumfował Johannes Hoes-
flot Klaebo o blisko minutę wyprze-
dzając Kruegera. 26-letni Norweg 
trzeci raz w karierze wygrał ten 
narciarski cykl. Wcześniej dokonał 
tego w 2019 i 2022 roku. Klaebo 
sięgnął po 300 pkt premii i został 
nowym liderem Pucharu Świata. 
Obecnie ma 1282 pkt. Drugi jest jego 
rodak Paal Golberg - 1228. Najlepszy 
z Polaków Dominik Bury ma 216 pkt 
i awansował na 41. lokatę.
▸ Francuzka Delphine Claudel wy-
grała w Val di Fiemme bieg ze star-
tu wspólnego na 10 km techniką 
dowolną. Claudel uzyskała czas 
36.35,4 i została pierwszą repre-
zentantką Francji, która wygrała 
zawody Pucharu Świata w biegach 
narciarskich. Druga była Norweżka 
Heidi Weng, która straciła do zwy-
ciężczyni 20,2 s. Trzecie miejsce 
ze stratą 35,7 s zajęła Amerykan-
ka Sophia Laukli. Podjazd na Alpe 
Cermis, który ukończyło 37 za-
wodniczek (Polki nie startowały) 
był ostatnim etapem Tour de Ski. 
Triumfatorką narciarskiego cyklu 
została po raz pierwszy Szwedka 
Frida Karlsson, która w niedzielę 
była 15. 23-latka w klasyfikacji cy-
klu miała 33,2 s przewagi nad Finką 
Kerttu Niskanen. Trzecie miejsce 
zajęła Tirli Udnes Weng z Norwegii. 

SKOKI NARCIARSKIE
▸ Kamil Stoch (KS Eve-nement Za-
kopane) - 300,2 pkt (138,0 i 125,5 m) 
zdobył w Wiśle tytuł mistrza Polski 
w skokach narciarskich. Drugi był 
Piotr Żyła 299,7 (127,0 i 123,5), a trze-
ci Paweł Wąsek (obaj Wiślańskie 
Stowarzyszenie Sportowe) 274,2 
(130,0 i 120,5). Z powodu proble-
mów zdrowotnych w zawodach nie 
wystartował lider Pucharu Świata 
Dawid Kubacki. 
▸ Aleksander Zniszczoł był ósmy, 
a Jakub Wolny - dziewiąty w nie-
dzielnym konkursie Pucharu Konty-
nentalnego w skokach narciarskich 
na dużym obiekcie w słoweńskiej 
Planicy. Zwyciężył Norweg Fredrik 
Villumstad. Liderem Pucharu Kon-
tynentalnego pozostaje Norweg 
Benjamin Oestvold (454 pkt). Naj-
lepszy z Polaków - Zniszczoł jest 16. 
(123 pkt).

ZIMOWY PRZEKŁADANIECto tym razem nie rzucił wyzwania 
rywalom. 
Dalekim lotem popisał się Michael 
Hayboeck, który w korzystnych 
warunkach uzyskał aż 128 m. 
To było jednak za mało na wyprze-
dzenie Graneruda, którego zdetro-
nizował dopiero Kraft. Austriak 
osiągnął aż 129,5 m i przez kilka 
minut cieszył się pozycją lidera. 
Błysnęli również Lindvik (128 m) 
i Lanisek (127 m), a wyczyn Sło-
weńca powtórzył Stoch, który 
po pierwszej serii plasował się 
na trzecim miejscu. Rywalizujący 
z nim w parze Habdas ponownie 
zawiódł i po skoku na 106,5 m po-
żegnał się z konkursem po pierw-
szej serii. 
Los kolegi z reprezentacji podzie-
lił Hula (102 m), a pierwszą serię 
skokiem na 127 m z obniżonego 
rozbiegu zwieńczył Kubacki, który 
objął prowadzenie z przewagą 6,9 
pkt nad drugim Laniskiem i 9,4 pkt 
nad zamykającym podium Sto-
chem. Czwarty był Lindvik, piąty 
Kraft, a szósty Granerud. 
W drugiej serii kolejnego dobre-
go skoku nie zdołał oddać Wąsek, 
a odległość 111,5 m dała mu osta-
tecznie 20. miejsce. Lepiej pora-
dził sobie Żyła, który osiągnął 119 
m i po swoim skoku był drugi, 
a w końcowym rozrachunku 10.
Za odrabianie strat w imponu-
jącym stylu wziął się Granerud. 
Norweg poszybował na 133 m, 
otrzymał wysokie noty i nie pozo-
stało mu nic innego, jak czekać, 
co zrobią rywale. Bliżej od lidera 
TCS lądowali Kraft (125 m) i Lin-
dvik (121 m), którzy uplasowali się 
za Granerudem.
Miejsca na podium nie utrzymał 
Stoch, który osiągnął 121 m i osta-
tecznie był piąty. Pół metra dalej, 
ale w mocno niekorzystnych warun-
kach, lądował Lanisek. Słoweniec 
przegrał jednak rywalizację z Gra-
nerudem, którego na pierwszym 
miejscu zmienił dopiero Kubacki. 
Polak skoczył  121,5 m i wygrał kon-
kurs w Innsbrucku z przewagą 3,5 
pkt nad Norwegiem.

PIECZĄTKA GRANERUDA 
W BISCHOFSHOFEN

W piątek w Bischofshofen podium 
się nie zmieniło, zmieniła się tylko 
kolejność. Po raz trzeci na najwyż-
szym jego stopniu stanął Granerud 
i z dużą przewagą zwyciężył w ca-
łym 71. Turnieju Czterech Skoczni. 
Na podium w klasyfikacji general-
nej znaleźli się także Kubacki i La-
nisek, a Polak utrzymał również 

pozycję lidera Pucharu Świata.
Granerud podchodził do piątko-
wych zawodów mając 23,3 punk-
tu zapasu nad Kubackim, który 
z kolei miał w zanadrzu dwa skoki, 
by sobie z tą przewagą poradzić. 
Norweg w próbach w samym Bi-
schofshofen pokazywał jednak, 
że jest nastawiony wyłącznie 
na sukces – okazał się najlepszy za-
równo w kwalifikacjach, jak i sesji 
próbnej. Właśnie w tej drugiej po-
frunął aż 140,5 m, a po próbie miał 
małe spięcie z jury, które oskarżył 
o wypuszczenie go ze zbyt wyso-
kiej belki startowej.
Jako pierwszy z reprezentantów 
Polski okazję do pokazania się 
otrzymał Wąsek, który już w 5. pa-
rze rywalizował z Janem Hoerlem. 
Skok Austriaka na 135,5 m dał mu 
nie tylko bardzo pewną wygraną 
w parze, ale także pozwolił na dłu-
go objąć prowadzenie w kon-
kursie. Wąsek wylądował aż 12 
metrów bliżej i w tym momencie 
zakończył się dla niego udział 
w tej edycji TCS.
Problemów z wygraną w swojej 
parze nie miał Żyła. Dzięki skokowi 
na 133,5 m spokojnie pokonał Do-
mena Prevca, a do prowadzącego 
w tamtym momencie Hoerla tracił 
bardzo niewiele, bo raptem 1,8 pkt.
Niedługo późnej pokazał się Hula, 
który chciał ambitnie powalczyć 
z Ryoyu Kobayashim, ale skok 
na 125 m nie mógł postraszyć Ja-
pończyka szybującego niemal 10 
metrów dalej (134,5), a samemu 
Polakowi też dał niewiele, bo za-
brakło go nawet na tymczasowej 
liście szczęśliwych przegranych.
Pierwszą "rakietę" tego konkur-
su oglądaliśmy w szóstej parze 
od końca, a jej autorem był Kraft. 
Austriak jako pierwszy przesko-
czył rozmiar skoczni, wylądował 
na 141. metrze i zluzował na fotelu 
lidera swojego rodaka.
Przykład z Austriaka momentalnie 
wzięli Stoch (138 m) i Lanisek (141 
m). Nieco bliżej, bo 135,5 m skoczył 
Kubacki, ale ruszał z obniżonego 
rozbiegu i w nieco gorszych wa-
runkach.
Najważniejsza była jednak próba 
Graneruda, który wytrzymał dużą 
presję i skoczył 139,5 m. To dało 
mu prowadzenie po pierwszej se-
rii. O ile jednak końcowe rozstrzy-
gnięcie piątkowej rywalizacji po-
zostawało jeszcze sprawą otwartą 
(względnie nieduża przewaga 
nad drugim Laniskiem i trzecim 
Kubackim), to już po pierwszej 
próbie Norweg mógł powoli my-

śleć, gdzie w swoim mieszkaniu 
umieści Złotego Orła.
W drugiej serii mieliśmy trzech 
Biało-Czerwonych, którzy mieli do-
bre pozycje do ataku na podium 
(Kubacki i Stoch) czy czołowej 
dziesiątki (Żyła).
Dwa i pół metra dalej niż w pierw-
szej serii skoczył Żyła, a 136 m dało 
mu co prawda notę identyczną 
co ta Clemensa Aignera, ale jedno-
cześnie sprawiło, że reprezentant 
Polski zakończył TCS miejscem 
w czołowej dziesiątce.
Kapitalną dyspozycję potwierdził 
Hoerl, który do bardzo dobrego 
skoku z pierwszej serii dołożył 
aż 140,5 m w drugiej. Na nieco gor-
sze warunki trafił, niestety, Stoch. 
Skoczył 6 metrów bliżej i w konse-
kwencji nie poprawił swojego miej-
sca z pierwszego skoku.
Dużą klasę pokazał Kubacki, da-
jąc do zrozumienia, że może i tego 
TCS nie wygra, ale pożegna się 
z nim w świetnym stylu. 140 m 
i kolejne podium. Podium, którego 
skład był w zasadzie klasyczny 
w ostatnim czasie, bo oprócz Pola-
ka znaleźli się na nim oczywiście 
Lanisek i Granerud.
Norweg postawił kropkę w fanta-
stycznym stylu. Obniżając rozbieg 
przed ostatnim skokiem poszybo-
wał aż 143,5 m i nie zostawił wąt-
pliwości, kto był najlepszy w tej 
edycji Turnieju Czterech Skoczni. 
W piątek pokonał Laniska o 7,9 
pkt, a Polak stracił do zwycięzcy 
9,7 pkt. 
Przy okazji trzecie miejsce Kubac-
kiego w Bischofshofen było 50. 
podium polskiego skoczka w kon-
kursach TCS. 
"Dedykuję ten sukces żonie i córce. 
Dziękuję im za to, że były dzielne" 
– powiedział na antenie Eurospor-
tu Kubacki, który w piątek drugi 
raz został ojcem. Jego córka Maja 
przyszła na świat nad ranem.

ZDECYDOWANY LIDER
W klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata Kubacki wciąż jest zdecy-
dowanym liderem. To było jego 
ósme z rzędu i 10. w sezonie miej-
sce w czołowej trójce. Nad drugim 
Laniskiem ma 108 punktów prze-
wagi. Trzeci Granerud do Polaka 
traci 134 pkt.
W Pucharze Narodów Polska ustę-
puje jedynie Austrii, od której dzie-
lą ją 252 punkty.
Kolejne zawody z cyklu PŚ odbę-
dą się w Zakopanem. 14 stycznia 
w planach jest konkurs drużynowy, 
a dzień później indywidualny. ◘

71. TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI
Wyniki konkursu w Oberstdorfie:
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 312,4 pkt (142,5 m/139,0 m)
2. Piotr Żyła (Polska) 299,0 (132,5/137,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 294,9 (140,5/136,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 293,6 (136,5/134,0)
5. Stefan Kraft (Austria) 292,0 (133,5/138,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 285,2 (135,0/132,0)
7. Lovro Kos (Słowenia) 280,7 (125,5/133,5)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 278,8 (122,5/132,5)
9. Kamil Stoch (Polska) 276,1 (133,0/130,0)
10. Anze Lanisek (Słowenia) 267,4 (119,5/129,0)
...
19. Paweł Wąsek (Polska) 245,2 (121,5/118,5)
48. Stefan Hula (Polska) 91,1 (108,0)
49. Jan Habdas (Polska) 89,2 (105,5)

Wyniki konkursu 
w Garmisch-Partenkirchen:
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 303,7 pkt (140,0 m/142,0 m)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 297,3 (140,5/137,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 294,4 (136,0/138,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 279,6 (136,0/138,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 278,9 (136,0/138,5)
6. Piotr Żyła (Polska) 277,0 (135,5/134,5)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 275,4 (131,0/136,0)
8. Andreas Wellinger (Niemcy) 273,1 (137,0/133,0)
9. Kamil Stoch (Polska) 272,7 (135,0/134,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 269,8 (128,5/140,0)
...
22. Paweł Wąsek (Polska) 242,0 (130,0/126,0)
47. Stefan Hula (Polska) 87,3 (113,0)

Wyniki konkursu w Innsbrucku:
1. Dawid Kubacki (Polska) 265,2 pkt (127,0 m/121,5 m)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 261,7 (123,0/133,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 258,8 (127,0/121,5)
4. Stefan Kraft (Austria) 255,0 (129,5/125,0)
5. Kamil Stoch (Polska) 249,2 (127,0/121,0)
6. Marius Lindvik (Norwegia) 246,2 (128,0/121,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 239,1 (128,0/122,0)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 234,3 (117,0/120,5)
9. Jan Hoerl (Austria) 233,7 (122,5/119,0)
10. Piotr Żyła (Polska) 231,5 (120,5/119,0)
...
20. Paweł Wąsek (Polska) 212,8 (119,5/111,5)
43. Jan Habdas (Polska) 84,5 (106,5)
45. Stefan Hula (Polska) 82,7 (102,0)

Wyniki konkursu w Bischofshofen:
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 313,4 (139,5 m/143,5 m)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 305,5 (140,5/139,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 303,7 (135,5/140,0)
4. Michael Hayboeck (Austria) 297,6 (138,5/137,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 292,1 (135,5/140,5)
6. Kamil Stoch (Polska) 289,9 (138,0/134,5)
7. Peter Prevc (Słowenia) 288,6 (134,5/139,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 285,6 (134,5/139,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 285,3 (135,5/137,0)
10. Piotr Żyła (Polska) 282,5 (133,5/136,0)
...
40. Jan Habdas (Polska) 121,0 (121,5)
42. Paweł Wąsek (Polska) 120,7 (123,5)
43. Stefan Hula (Polska) 119,3 (125,0)

Końcowa klasyfikacja TCS:
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1191,2 pkt
2. Dawid Kubacki (Polska) 1158,2
3. Anze Lanisek (Słowenia) 1129,0
4. Piotr Żyła (Polska) 1090,0
5. Kamil Stoch (Polska) 1087,9
...
22. Paweł Wąsek (Polska) 820,7
42. Stefan Hula (Polska) 380,4
46. Jan Habdas (Polska) 294,7

Klasyfikacja generalna PŚ 
(po 12 z 32 zawodów):
1. Dawid Kubacki (Polska) 930 pkt
2. Anze Lanisek (Słowenia) 822
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 796
4. Stefan Kraft (Austria) 593
5. Piotr Żyła (Polska) 549
6. Manuel Fettner (Austria) 407
7. Michael Hayboeck (Austria) 303
8. Karl Geiger (Niemcy) 276
9. Kamil Stoch (Polska) 265
10. Jan Hoerl (Austria) 255
...
25. Paweł Wąsek (Polska) 116

Czołówka Pucharu Narodów:
1. Austria 2176 pkt
2. Polska 1924
3. Norwegia 1823
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STRONY SPORTOWE REDAGUJE JERZY GIERUSZCZAK

▸ Szymon Marciniak został lau-
reatem tradycyjnego plebiscytu 
Międzynarodowej Federacji Hi-
storyków i  Statystyków Futbolu 
(IFFHS) na  najlepszego sędziego 
2022 roku. 42-letni arbiter z Płoc-
ka, który prowadził finał mistrzostw 
świata w Katarze, był wyraźnie naj-
lepszy w głosowaniu. Uzyskał 150 
punktów i wyprzedził zwycięzcę 
ankiety z 2020 roku, Włocha Daniele 
Orsato - 65 oraz Francuza Clementa 
Turpina - 40. Istniejąca od 1984 roku 
IFFHS zajmuje się badaniem historii 
piłki nożnej i prowadzeniem staty-
styk. Organizacja co roku organizuje 
plebiscyty w różnych kategoriach. 
Za miniony rok nagrodzeni zostali 
m.in. Belg Thibaut Courtois z Realu 
Madryt w kategorii "najlepszy bram-
karz", w której szósty był Wojciech 
Szczęsny, Argentyńczyk Lionel Messi 
jako najlepszy piłkarz, jego opiekun 
z reprezentacji Lionel Scaloni uznany 
został najlepszym trenerem drużyn 
narodowych, a laureatem tej nagro-
dy wśród szkoleniowców klubowych 
został Włoch Carlo Ancelotti z Realu 
Madryt.

▸ Robert Lewandowski wciąż pro-
wadzi w  klasyfikacji najlepszych 
strzelców na  świecie w  trzeciej 
dekadzie XXI wieku, prowadzonej 
przez IFFHS. W 2021 i 2022 roku 
polski napastnik zdobył łącznie 111 
bramek. Opublikowany we wtorek 
ranking uwzględnia wyniki z pierw-
szych dwóch lat trzeciej dekady tego 
stulecia - od 1 stycznia 2021 do 31 
grudnia 2022 roku. Do klasyfikacji 
liczą się gole strzelone w reprezen-
tacji oraz klubie (w rozgrywkach 
krajowych i międzynarodowych). 
Lewandowski, który od pół roku wy-
stępuje w Barcelonie (wcześniej grał 
w Bayernie Monachium), prowadzi 
z dorobkiem 111 trafień, z czego 69 
zaliczył w 2021 roku, a 42 w następ-
nym. W reprezentacji narodowej 
zdobył w ciągu tych dwóch lat 15 
bramek. Tuż za Polakiem plasuje się 
król strzelców mundialu w Katarze - 
Francuz Kylian Mbappe z Paris-Saint 
Germain, który w 2021 i 2022 roku 
strzelił łącznie 107 goli. Trzecie miej-
sce zajmuje Norweg Erling Haaland 
z Manchesteru City (95 goli), czwarte 
Francuz Karim Benzema z Realu Ma-
dryt (80), a piąte Anglik Harry Kane 
z Tottenhamu (79). Dopiero na szóstej 
pozycji plasuje się mistrz świata Ar-
gentyńczyk Lionel Messi z PSG (78).

▸ Robert Lewandowski został laure-
atem prestiżowej nagrody Golden 
Foot 2022,  przyznawanej od 2003 
r. zawodnikom, którzy ukończyli 28 
lat. Napastnik Barcelony i kapitan re-
prezentacji Polski wygrał głosowanie 
przed wieloma gwiazdami światowe-
go futbolu z Lionelem Messim na cze-
le. Trofeum odebrał osobiście na gali 
w Monte Carlo. To statuetka, która 
przyznawana jest w uznaniu nie tyl-
ko za osiągnięcia sportowe, ale też po-
stawę poza boiskiem. O przyznaniu 
nagrody decyduje głosowanie, w któ-
rym udział biorą kibice, dziennikarze, 
działacze piłkarscy, a także partnerzy 
Golden Foot. Poza Lewandowskim 
w swoich kategoriach odznaczenia 
otrzymali: najlepsza piłkarka – Koso-
vare Asllani (Real Madryt), kategoria 
legend – Emilio Butragueno, Juan Se-
bastian Veron i Fatih Terim, kategoria 
Prestige – Florentino Perez.

▸ Wojciech Szczęsny - 24 336 pkt 
został wybrany polskim piłkarzem 
roku 2022 w 56. plebiscycie czytel-
ników katowickiego "Sportu". W po-
przednich 11 latach plebiscyt wygrał 
Robert Lewandowski, który tym ra-
zem był drugi (20 928). Na trzecim 
miejscu znalazł się Piotr Zieliński (18 
780), który wyprzedził Kamila Glika 
(12 852) i Bartosza Bereszyńskiego 
(12 504). Do głosowania nominowa-
nych zostało 20 zawodników. 

▸ Bartosz Bereszyński został wy-
pożyczony z  Sampdorii Genua 
do lidera włoskiej Serie A - Napoli. 
Umowa zawiera opcję transferu defi-
nitywnego - poinformował nowy klub 
30-letniego piłkarza. Bereszyński 
dołączył w Neapolu do Piotra Zieliń-
skiego i bramkarza Huberta Idasiaka, 
który jest rezerwowym. Wcześniej 
50-krotny reprezentant Polski, m.in. 
uczestnik MŚ 2018 i 2022 oraz Euro-
py w 2021 roku, grał w Lechu Poznań, 
Warcie Poznań i Legii Warszawa.

▸ Mateusz Klich pożegnał się z Le-
eds United i wybiera się do Stanów 
Zjednoczonych. Piłkarz reprezenta-
cji Polski wszedł na ostatnie pół go-
dziny meczu angielskiej Premier Le-
ague z West Hamem (zakończonego 
wynikiem 2:2, w West Hamie wystą-
pił Łukasz Fabiański), a po spotkaniu 
kibice zgotowali mu owację. Polski 
pomocnik w ekipie "Pawi" występo-
wał od 2017 roku, a trzy lata później 
wydatnie pomógł jej w powrocie 
do Premier League. Według medial-
nych doniesień, 32-letni Klich ma się 
przenieść do D.C. United - klubu z Wa-
szyngtonu występującego w północ-
noamerykańskiej MLS.

▸ Kapitan reprezentacji Walii - Ga-
reth Bale ogłosił zakończenie karie-
ry. 33-latek ostatnio reprezentował 
barwy Los Angeles FC. Bale to pię-
ciokrotny triumfator Ligi Mistrzów 
w barwach Realu i najskuteczniejszy 
zawodnik w historii reprezentacji 
Walii (40 goli), z kadrą dotarł do pół-
finału mistrzostw Europy we Francji 
(2016).

▸ Bramkarz Hugo Lloris, mistrz 
i wicemistrz świata, już nie wystą-
pi w  reprezentacji Francji, w  któ-
rej rozegrał rekordową liczbę 145 
meczów. O swojej decyzji poinfor-
mował w wywiadzie dla dzienni-
ka "L'Equipe". Lloris zadebiutował 
w drużynie narodowej Francji 
w 2008 roku, a od 2012 grał z opaską 
kapitana. W 2016 roku na boiskach 
Francji zdobył z "Trójkolorowymi" 
tytuł wicemistrza Europy, dwa lata 
później w Rosji - mistrzostwo świata. 

▸ W ubiegły wtorek w brazylijskim 
mieście Santos odbył się pogrzeb 
Edsona Arantesa do  Nascimento, 
znanego lepiej jako Pele. W kon-
dukcie żałobnym, który odprowadził 
ciało legendy piłki nożnej na cmen-
tarz Memorial Necropole Ecumenica, 
wzięło udział kilkaset tysięcy kibi-
ców. Trzykrotnemu mistrzowi świata 
z drużyną "Canarinhos" oddali cześć 
m.in. prezydent kraju Luiz Inacio Lula 
da Silva i przewodniczący Międzyna-
rodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni 
Infantino. Pele, który w październiku 
skończył 82 lata, w szpitalu Alberta 
Einsteina w Sao Paulo był od blisko 
miesiąca. Zmarł z powodu niewydol-
ności wielonarządowej wynikającej 
z nowotworu jelita. Uważany za jed-
nego z najlepszych piłkarzy w histo-
rii w całej karierze strzelił 1283 goli 
w 1367 meczach. W ankiecie francu-
skiego dziennika "L'Equipe" uznano 
go za najlepszego sportowca XX wie-
ku, a w plebiscycie magazynu "World 
Soccer" w 1999 roku - za najlepszego 
piłkarza minionego stulecia.

▸ Barcelona, bez zawieszonego Ro-
berta Lewandowskiego, wygrała 
w Madrycie z Atletico 1:0 w 16. ko-
lejce hiszpańskiej Primera Division. 
"Duma Katalonii" prowadzi w tabeli 
z dorobkiem 41 punktów, o trzy mniej 
ma wicelider - Real Madryt. W sobotę 
"Królewscy", bez żadnego Hiszpana 
w wyjściowym składzie, ponieśli dru-
gą porażkę w tym sezonie ekstrakla-
sy - na wyjeździe z Villarrealem 1:2. 

W SAMO OKIENKO

Prezes PZPN Cezary Kulesza na razie stopniuje napięcie

Prezesa PZPN Cezarego 
Kuleszę, który po prze-
rwie świątecznej i nowo-
rocznej wrócił do pracy 

czeka trudna decyzja. Chętnych 
nie brakuje, ale federacji naro-
dowych szukających nowych 
trenerów – również. Wszystko 
powinno rozstrzygnąć się w cią-
gu dwóch, trzech tygodni, a ki-
bice mogą spodziewać się tzw. 
przecieków i zwrotów akcji. 
52-letniemu Michniewiczowi, 
który ostatnio znalazł się w gro-
nie 20 nominowanych przez 
Międzynarodową Federację Hi-
storyków i Statystyków Futbo-
lu (IFFHS) do nagrody dla naj-
lepszego selekcjonera 2022 
roku, nie pomogło wykonanie 
zadań, czyli awans na mundial, 
wyjście z grupy MŚ (1/8 finału) 
oraz utrzymanie drużyny w naj-
wyższej dywizji Ligi Narodów. 
Kontrowersje wzbudzał styl gry 
Biało-Czerwonych, a jeszcze 
bardziej sprawy pozasportowe, 
zwłaszcza słynna już "afera pre-
miowa" i związane z nią niepo-
rozumienia wewnątrz kadry.

POWTÓRKA Z ROZRYWKI
Obecna sytuacja bardzo przy-
pomina wydarzenia sprzed 
roku, gdy również w styczniu 
prezes PZPN szukał nowego se-
lekcjonera.
Wówczas – po raz pierwszy 
w 2022 roku – zarząd PZPN ze-
brał się 19 stycznia. Medialne 
przecieki sugerowały, że wła-
śnie tego dnia zostanie ogłosze-
nie nazwisko następcy Portugal-
czyka Paulo Sousy, ale tak się 
nie stało. Członkowie zarządu 
usłyszeli wówczas od prezesa 
Kuleszy, że negocjacje z kandy-
datami jeszcze trwają. Ostatecz-
nie o nominacji Michniewicza, 
a nie jak się spodziewano Ada-
ma Nawałki, szef PZPN poin-
formował opinię publiczną 31 
stycznia w południe, a wcześniej 
tego dnia ponownie spotkał się 
z członkami zarządu.
Tym razem obrady zarządu 
PZPN zaplanowano na 25 stycz-
nia. Według kilku źródeł, do tego 
czasu nazwisko nowego selek-
cjonera powinno być już znane, 
choć na razie sytuacja nie jest 
zbyt klarowna.
"Chcemy, aby w eliminacjach 
Euro reprezentację poprowadził 
trener gwarantujący jej rozwój 
i realizację zakładanych celów. 
Nowy selekcjoner musi również 
poprawić wizerunek drużyny 
narodowej i odbudować zaufa-
nie kibiców. Nasz wybór musi 
być przemyślany, dlatego nie 
będziemy deklarować konkret-
nych dat prezentacji selekcjone-
ra. Jednocześnie zapewniamy, 
że wybór nowego szkoleniowca 
jest dla zarządu PZPN kwestią 
priorytetową" – podkreślił Ku-
lesza, który 12 stycznia ma spo-
tkać się z prezesami wojewódz-
kich związków piłkarskich.

DWIE OPCJE
W grę wchodzą prawdopodob-
nie dwie opcje – trener zagra-
niczny (wybierany obecnie 
z kilku kandydatów) lub ktoś 
z dwójki polskich szkoleniow-
ców, tzn. Jan Urban lub pracu-
jący z powodzeniem w Rakowie 
Częstochowa Marek Papszun.
W mediach wyżej stoją obecnie 
akcje Urbana, choć – jak dowie-
działa się PAP – w środku PZPN 
wygląda to nieco inaczej. Urban 
jest wymieniany w gronie kan-
dydatów, ale jedną z opcji może 
być rola asystenta np. przy tre-
nerze posługującym się języ-
kiem hiszpańskim.
Takim selekcjonerem mógł być 
Hiszpan Roberto Martinez, któ-
rego akcje jeszcze do niedzieli 
stały najwyżej spośród kilkuna-
stu przymierzanych do stołka 
rywali.
Tymczasem hiszpański trener, 
którego największym sukce-
sem jest wywalczenie trzeciego 
miejsca z reprezentacją Belgii 
na mundialu w 2018 r, wybrał 
inny kierunek, został w ponie-
działek nowym szkoleniowcem 
piłkarskiej reprezentacji Por-
tugalii i będzie nią kierował 
do 2026 r. Zastąpił na tym stano-
wisku Portugalczyka Fernando 
Santosa, zwolnionego w grudniu 
ub.r. przez FPF za porozumie-
niem stron, po powrocie kadry 
z mundialu w Katarze. 

PIENIĄDZE NIE GRAJĄ ROLI?
Jedno jest pewne – pieniądze nie 
grają decydującej roli dla PZPN. 
Sytuacja pod względem finanso-
wym wygląda bowiem napraw-
dę dobrze i roczne pobory selek-
cjonera kadry w wysokości ok. 2 
mln euro nie byłyby dla związku 
problemem.
Spory budżet na poszukiwanie 
selekcjonera powinien ułatwić 
rozmowy z kandydatami i przy-
spieszyć ostateczny wybór.
Pewnym paradoksem jest fakt, 
że PZPN ma te środki m.in. 
dzięki pieniądzom zarobionym 
dla federacji przez dotychcza-

sowego selekcjonera – za awans 
na mundial PZPN dostał od FIFA 
9 mln dolarów, a za przejście 
fazy grupowej – kolejne 4 mln 
(część z tych pieniędzy otrzy-
mali piłkarze i sztab).
Oczywiście w przypadku za-
trudnienia szkoleniowca "z na-
zwiskiem" i sukcesami trzeba 
będzie głębiej sięgnąć do kie-
szeni i liczyć na możnego spon-
sora, który pomógłby pokryć 
wydatki z tym związane.
Wśród nazwisk zagranicznych 
– oprócz Martineza – najczęściej 
wymieniani są: Chorwat Nenad 
Bjelica (były trener m.in. Lecha 
Poznań), pochodzący z Bośni 
i Hercegowiny Vladimir Pet-
kovic (selekcjoner Szwajcarii 
w latach 2014-21), Portugalczyk 
Fernando Santos, do niedawna 
selekcjoner reprezentacji swoje-
go kraju, jego rodak Paulo Bento 
(były selekcjoner Korei Połu-
dniowej), Andrij Szewczenko 
(były wybitny ukraiński piłkarz, 
a później selekcjoner) oraz Fran-
cuz Herve Renard. Ten ostat-
ni ma jednak ważny kontrakt 
z Arabią Saudyjską, co nie prze-
szkadza mu flirtować z piłkar-
ską federacją Meksyku.

PIERWSZE ZADANIE
Pierwszym zadaniem nowe-
go selekcjonera będzie awans 
do mistrzostw Europy 2024, 
co nie wydaje się szczególnie 
trudnym zadaniem. Biało-Czer-
woni rozpoczną eliminacje 24 
marca z Czechami na wyjeź-
dzie, a trzy dni później spotkają 
się u siebie z osłabioną Albanią 
(do końca sezonu nie zagra jej 
najsłynniejszy piłkarz – Arman-
do Broja z Chelsea Londyn). 
W tej stawce są także niżej noto-
wane Wyspy Owcze i Mołdawia. 
Na turniej w Niemczech awan-
sują dwie drużyny z grupy.
Do 6 marca muszą zostać wy-
słane powołania dla polskich 
piłkarzy przed pierwszymi me-
czami. Natomiast zgrupowanie 
rozpocznie się 20 marca.

MACIEJ BIAŁEK (PAP), JG

Szukajcie a znajdziecie
Piłkarska reprezentacja Polski wciąż bez selekcjonera • Pożegnanie Michniewicza

OD 1 STYCZNIA PIŁKARSKA REPREZENTACJA POLSKI OFICJALNIE JEST BEZ SELEKCJONERA. 
DZIEŃ WCZEŚNIEJ, PO WNIKLIWIEJ ANALIZIE WSZYSTKICH INFORMACJI, 

PZPN ZDECYDOWAŁ NIE PRZEDŁUŻAĆ WYGASAJĄCEJ Z KOŃCEM ROKU UMOWY 
CZESŁAWA MICHNIEWICZA, A NOWA NIE ZOSTAŁA PODPISANA. 
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