M E R K U R I U S Z
3/2022 - Wielkanocny (rocz. XVII)
Wielkanoc - zwyczaje, tradycje
Niedziela palmowa to święto w
kalendarzu chrześcijańskim, które
wypada zawsze na 7 dni przed
Wielkanocą. Niedziela palmowa
rozpoczyna
Wielki
Tydzień,
kończąc
tym
samym
czterdziestodniowy
okres
Wielkiego
Postu.
Niedziela
palmowa to święto ruchome, które
może wypaść pomiędzy 15 marca
a 18 kwietnia.
Niedziela palmowa to święto,
które ma przygotować duchowo
chrześcijan do Wielkanocy, okresu
wyciszenia,
skupienia
i
przeżywania męki Chrystusa.
Niedziela Palmowa jest świętem
upamiętniającym triumfalny wjazd
Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Pismo Święte, Jezus przybył do Jerozolimy razem z apostołami.
Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste procesje
kościelne. Procesje w Niedzielę Palmową odbywały się już w IV wieku w Jerozolimie. Na pamiątkę
tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste procesje kościelne. Procesje w
Niedzielę Palmową odbywały się już w IV wieku w Jerozolimie. Sto lat później zaczęto je
organizować także w Kościele zachodnim. Obrzęd święcenia zielonych gałązek, czyli palm
wielkanocnych, wprowadzono do liturgii w XI wieku. Ten zwyczaj kultywowany jest w Polsce do
dzisiaj – palmy święcone są podczas głównego nabożeństwa niedzielnego, po zakończeniu którego
zaczynała się procesja z palmami. Polskie palmy wielkanocne są najczęściej smukłe, dość wysokie,
pionowe bukiety. Zgodnie z tradycją, w palmie powinny się znaleźć gałązki wierzbowe z puszystymi,
srebrzystymi baziami, nazywanymi też kotkami.
Wierzono, że palma poświęcona w Niedzielę Palmową chroni przed nieszczęściami i dlatego
przechowywano ją przez cały rok. Spalone na popiół palmy dodawano do naparów podawanych
ludziom i zwierzętom, by ochronić przed chorobami. Dymem z palm okadzano krowy przed
pierwszym wyprowadzeniem na pastwisko. Zatykano w rogach izby i stodoły by chroniły przed
piorunami. Zatknięte na granicy pola, miały chronić przed gradobiciem.
Chociaż ze starych obyczajów wielkanocnych zachowały się tylko niektóre, to palmy wielkanocne
nadal są bardzo ważną częścią Niedzieli Palmowej i w ogóle całej tradycji świąt Wielkanocy. Co
roku w ostatnią niedzielę przed świętami we wszystkich polskich miastach i wioskach widać setki
kolorowych, zielonych palm niesionych do kościoła. Palmy można kupować dosłownie wszędzie, pod
kościołami, na targach, w kwiaciarniach, sklepach. Coraz rzadziej, zwłaszcza w miastach, palmy robi
się własnoręcznie, zwłaszcza że te gotowe potrafią być niezwykle piękne. Palmami dekoruje się
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mieszkania i witryny sklepowe, a pojawienie się palm oznajmia wszystkim, że do świąt
wielkanocnych jest już bardzo blisko.
Święcenie pokarmów na Wielkanoc.
Wielka Sobota – czas poświęcenia
W sobotę święcono i pokarmy, i wodę, i ogień. Każda z tych rzeczy miała swoje istotne znaczenie.
Zacznijmy od ognia. Otóż po tym jak ksiądz poświęcił ogień, ludzie rzucali się – na szczęście nie w
ogień – po choćby małą gałązkę. Miała ona zapewnić ochronę przed burzami i gradami. Natomiast
popiół ze stosu sprzed kościoła (na który składały się drewienka leszczynowe uformowane w krzyż)
rozsypywano na polu w momencie rozpoczynania pierwszej orki. A krzyżyki te przybijano nad
drzwami domu, by chronić go przed nieszczęściami. Wbijano go również na końcu pola w celu
ochrony przed klęskami. Poświęconą wodą chłopi kropili wszystko – i dom, i zabudowania, i zboże
przed zasiewem. A cała sobota schodziła na święcenie pokarmów.
Zatem święcone to ostatni etap świątecznych przygotowań. Rzekomo święconka to nie tradycja
religijna, ale pogańska. Należało poświęcić wszystko – od chleba poprzez różne mięsa, wędliny, a
skończywszy na słodkich babach. Choć wiadomo że inaczej wyglądał „koszyczek” ziemianina, a
inaczej chłopa. Jednak święconka miała magiczne moce i dlatego obchodzono z nią dom trzy razy, by
żadne szczury i robactwa do niego nie weszły. Natomiast to co poświęcone nie mogło być wyrzucone.
Zatem należało kości zakopać w czterech rogach granic wioski – a to po to co zawsze, czyli aby
zabezpieczyć ją przed wszelkim złem. A skorupki z pisanek podrzucone pod kapustę chronił ją przed
robakami. Natomiast chleb dawano krowom, a miał on zapewnić w przyszłości cielątka.
Święcenie pokarmów na Wielkanoc ma w Polsce bardzo długą tradycję. Pójście ze święconką do
kościoła to dla katolików jeden z ważniejszych elementów świąt – tak jak uczestnictwo w triduum
paschalnym w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Co właściwie oznacza święconka i
jaką niesie symbolikę?
Na ziemiach polskich od wieków święcono pokarmy. Kiedyś jednak nie udawano się z koszyczkami
do kościołów, ale kapłani jeździli po wsiach i błogosławili jedzenie. Na wsiach rozstawiono stoły,
nakrywano je białymi obrusami i układano na nich jedzenie. Księża błogosławili jadło, by zapewnić
dostatek i pomyślność ludności na cały kolejny rok.
Podania o tym, jak na Wielkanoc błogosławiono baranka, jajka, masła znajdują się w dokumentach już
z XVII wieku. Z biegiem czasu zwyczaj ten ewoluował i w XIX wieku w Wielką Sobotę katolicy
zaczęli chodzić do świątyń z koszami
pełnymi jedzenia. Nie były to małe, symboliczne koszyczki, jakie znamy dzisiaj. Raczej duże
wiklinowe kosze wypełnione różnymi przysmakami.
Symbolika święcenia pokarmów
Święconka w tradycji katolickiej ma ogromne znaczenie. Jest symbolem Zmartwychwstania i Życia,
zbawienia, które dokonuje się za pomocą ofiary Jezusa na krzyżu. To z tego względu do
wielkanocnego koszyczka wkładamy określone pokarmy: baranka, chleb, sól, pieprz, jajka, wędlinę,
chrzan.
Współcześnie wkłada się również małe buteleczki z wodą święconą, babki wielkanocne, czekoladowe
zajączki, kiełbasę, gałązki bukszpanu. Koszyki są coraz bogatsze i tylko od naszej inwencji twórczej
zależy, co do nich włożymy. Nie powinno w nich jednak zabraknąć podstawowych pokarmów.
Co wkładamy do święconki?
Święconka powinna być przygotowana ze szczególną pieczołowitością. Tradycyjnie wiklinowy
koszyczek wykłada się białą haftowaną serwetką i ozdabia gałązkami bukszpanu. Można również
udekorować go kwiatami, jeśli mamy do nich dostęp. W środku układamy pokarmy i przykrywamy je
śnieżnobiałą haftowaną serwetką.
Każdy z pokarmów, który wkładamy do koszyczka, ma ścisłą symbolikę:
baranek – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, oznaka Chrystusa, który zmartwychwstał. Na
śniadaniu wielkanocnym powinien zajmować szczególne miejsce na świątecznym stole, by
przypominać o istocie świąt. Współczesne baranki najczęściej są wykonane z cukru, kiedyś robiono je
z masła
chleb – kolejny symbol Jezusa Chrystusa
jaja – w koszyczku wielkanocnym powinny znaleźć się pisanki, które są symbolem płodności i
rodzącego się nowego życia. Kiedyś uważano, że by zapewnić sobie powodzenie, trzeba święcić
nieparzystą liczbę pisanek
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sól – symbol życia, trwałości i nieśmiertelności
wędlina – symbol dobrobytu
masło – symbol dostatku
chrzan – symbol męki Jezusa Chrystusa
baba wielkanocna – symbol dostatku
kurczaczek lub zajączek wielkanocny – symbol odradzającego się życia
Pisanki towarzyszą nam w każde święta wielkanocne, ale czy wiemy skąd się wzięły i co
symbolizują.
Czy wyobrażacie sobie święta wielkanocne bez pisanek? Chyba nie! A czy wiecie, że najstarsze
pisanki pochodzą z z terenów sumeryjskiej Mezopotamii, a zwyczaj zdobienia jajek był już znany za
czasów cesarstwa rzymskiego.
Pisanki stały się nieodłącznym elementem świąt Wielkiej Nocy. Symbolizują rodzącą się do życia
przyrodę, a także nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.
Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas
wykopalisk archeologicznych w pozostałościach grodu na opolskiej wyspie Ostrówek.
W późniejszych wiekach tradycja zdobienia jaj przybierała różne formy. Do pierwszych sposobów
zdobienia należała metoda batikowa. Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a następnie
wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatnoczerwoną barwę.
Na wielkanocnych stołach znajdowały się również oklejanki zdobione płatkami bzu, kawałkami
kolorowego papieru czy tkaniny. Jajka wyklejane wycinankami z papieru były szczególnie popularne
w okolicach Łowicza.
W tradycyjnych polskich domach można było znaleźć pisanki np. na oknie lub za obrazem, gdzie były
przechowywane latami. Pisanki miały chronić od nieszczęść, pożarów, zapewniać szczęście w życiu, a
zakopane skorupki po poświęconych pisankach, miały zapewnić urodzaj. Im starsza pisanka, tym
większą miała moc.
Każdy kolor coś oznaczał. Fiolet i niebieski symbolizowały koniec postu, czyli żałoby. Odcienie takie,
jak żółty, zielony i różowy to radość ze zmartwychwstania, a czerwień to krew, którą Chrystus przelał
na krzyżu. I właśnie z czerwonym wiąże się kolejna legenda – otóż Tatarzy wymordowali ludzi na
cmentarzu, a była wówczas Wielkanoc. Wzięli jajka i maczali je w krwi. Potem na pamiątkę ofiar
właśnie ten kolor dominował wśród pisanek.
Z czasem nie wystarczyło już tylko malować jajka. Zaczęto tworzyć rysowanki z pięknymi
ornamentami. Ten sposób ozdabiania rozwijał się. Matki przekazywały córkom różne sposoby
zdobień. Każde pokolenie dodawało coś od siebie i obecnie możemy zobaczyć niesamowite cuda
pisankowe.
W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają w Polsce różne nazwy:
•
Drapanki powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka,
technika spotykana głównie w Polsce i Austrii
•
Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez gotowanie jajka w
wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. Używano roślin,
które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów:
brązowy (rudy):
łupiny cebuli
czarny:
kora , dębu,olchy lub łupiny orzecha włoskiego
żółtozłocisty:
kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka
niebieski:
płatki kwiatu bławatka
fioletowy:
płatki kwiatu ciemnej malwy
zielony:
pędy młodego żyta lub listki barwinka
różowy:
sok z buraka
Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie (dawniej: pisanie) na skorupce
gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania
używano szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i drewienek. Pisanki wykonywane w regionie
Białegostoku wykonywane były albo bez narzędzi, poprzez nakrapianie wosku na jaja albo poprzez
nanoszenie prostych elementów graficznych rozgrzanym końcem świecy. Zdarzały się też przypadki
używania narzędzi takich jak słomki, patyki, czy dętki z opon rowerowych.
•
Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego,
błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą itp.
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•
Nalepianki – popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim i w okolicach
Łowicza. Powstaje przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru.
•
Ażurki – pisanki ażurowe – są wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i
strusich. Technika polega na nawiercaniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego
wiertła, miniszlifierki, piaskarki, turbiny dentystycznej, frezarki CNC. Wydmuszka z nawierconymi
wzorami jest malowana najczęściej farbą akrylową.
W okolicach Koźla - Śląsk Opolski), pisanki wypiekano z ciasta piernikowego i przyozdabiano
lukrem.
Halina Irena Bukovska

♣♦♥♠

Jednak udało się nam spotkać w „Tłusty czwartek”
Zapraszając naszych klubowiczów na lutowe
spotkanie klubowe miałam dylemat – czy w
czasie pandemii ma sens organizowanie
karnawałowego spotkania: nie wiadomo, ile
ludzi przyjdzie, czy zamawiać dużą salę, czy
też nawet w kawiarni będzie nas zbyt mało.
Okazało się jednak, że na spotkanie przybyła
stosunkowo liczna grupa klubowiczów - akurat
tyle, ile można wygodnie pomieścić w kawiarni
DMN.
Po przywitaniu przybyłych gości przez prezesa
Michała Chrząstowskiego urządziłam chwilę
wspomnień prezentując fotografie zrobione na
naszych spotkaniach karnawałowych z lat przed
pandemią covid-19.
A było na co wspominać. Prezentację rozpoczęłam od zdjęć zrobionych na spotkaniu klubowym w
styczniu 2004 roku. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie: po półtorarocznej przerwie
spowodowanej powodzią stulecia na jesieni 2002 roku, kiedy to woda zalewająca pomieszczenia
zalała cały nasz księgozbiór, uszkodziła historyczne tableau z 1897 oraz zniszczyła całe wyposażenie,
powróciliśmy do naszej pierwszej samodzielnej siedziby wynajmowanej od 1998 roku w ulicy
Vitkovej w Karlinie. (Może warto wspomnieć, że na początku naszej działalności spotykaliśmy się w
gościnnym Ośrodku Kultury Polskiej przy ulicy Jindřiskiej, w klasztorze O.O. Dominikanów lub w Sali
Kominkowej Ambasady RP w Pradze, a po powodzi w 2002 roku - w wynajętym lokalu na Žižkovie w
wieżowcu DOS).
Na spotkanie przybyło wtedy bardzo dużo naszych członków, a także zaproszeni przedstawiciele
trzech stowarzyszeń mniejszości narodowych, które w czasie powodzi udzieliły nam pomocy moralnej
i finansowej. Z programem muzycznym wystąpił trzyosobowy ochotniczy zespół muzyczny z Kladna,
którego kierownikiem był Jiří Rezek - członek Klubu czeski mąż naszej rodaczki, Elżbiety. Pączki i
inne karnawałowe smakołyki „zafundowała“ pani konsul Anna Olszewska, która jednak z powodu
wyjazdu służbowego nie mogła wziąć udziału w naszym spotkaniu.
W „Tłusty czwartek” w 2006 roku byliśmy już stosunkowo dobrze zagospodarowani: dzięki pomocy
„Wspólnoty Polskiej” i innych polskich instytucji siedziba została wyposażona w wiele książek i
sprzęt techniczny. Tym razem zagrali i zaśpiewali nam nasi czescy przyjaciele – muzyczne
małżeństwo państwa Kašparów, którzy wystąpili z szerokim repertuarem pięknych piosenek.
Od 2008 roku mamy swoją siedzibę w Domu Mniejszości Narodowych i nasze spotkania, również te
karnawałowe,
nabrały większego rozmachu.
Zwłaszcza od czasu, kiedy „patronat“ nad
karnawałowymi imprezami objął nasz kolega - muzyk Kazimierz Towarnicki. I właśnie oglądając
kolejne fotografie mieliśmy możliwość przypomnieć sobie te zabawy karnawałowe, które prowadził
Kazio. Nie brakowało na nich śpiewu, różnych skeczy, nauki salsy i innych tańców, a przede
wszystkim pomysłowych kostiumów i masek karnawałowych naszych klubowiczów. Na fotografiach
z ostatnich lat zobaczyliśmy również Anię Musil-Nachman, która razem z akompaniującym jej
Jankiem Bartą uświetniła nasze spotkania śpiewem. Trochę z nostalgią oglądaliśmy też zdjęcia
z występów naszego pięknie rozwijającego się wtedy chóru A TO My zastanawiając się, czy jeszcze
się kiedyś odnowi jego działalność.
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Oczywiście, na spotkaniach nie brakowało nigdy pączków ani faworków. Największą „frajdę“ zrobił
nam Darek Błaszczak przewożąc prosto z Warszawy na spotkanie karnawałowe w 2019 roku pączki
ze słynnej cukierni Bliklego.
Wspomnienia związane z tymi dawnymi zdjęciami nie były jednak pozbawione nostalgii –
przeglądając je uświadomiliśmy sobie, ile wspaniałych koleżanek i kolegów z tamtych lat już nigdy
między nas nie zawita…
Po zakończeniu tej prezentacji powróciliśmy do teraźniejszości, do dzisiejszego „Tłustego Czwartku“,
o którym nam przypominał rysunek w wykonaniu naszej Bibi ze znanym wszystkim wierszykiem:
„Powiedział nam Kuba Bartek…”. Dzięki naszym niezawodnym koleżankom nie zabrakło też innych
akcentów karnawałowych – pięknych baloników, kolorowych serwetek i przede wszystkim –
pączków. Również tym razem w nastrój zabawy wprowadził nas niezawodny Kazimierz, intonując na
gitarze ulubione piosenki, które podchwycili wszyscy. Na początek nie zapomniał o bliskim serce
naszej seniorki – Zosi – sentymentalnym przedwojennym szlagierze „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”.
Czas przy piosenkach, rozmowie i winie mijał szybko i przyjemnie, chociaż w gruncie rzeczy nikt nie
mógł zapomnieć o światowej tragedii – agresji Rosji na Ukrainę. I w czasie zabawy co raz to ktoś
przyniósł jakąś wiadomość o początkach walki. Niektórzy nasi członkowie pochodzą z terenów
przyległych do Ukrainy i poza współczuciem i solidarnością z narodem ukraińskim dochodzi jeszcze
niepokój o bliskich i o pokój w całej Europie.
W następnych dniach również nasi członkowie, podobnie jak tysiące Czechów, Polaków i ludzi
pragnących pokoju w całej Europie włączyli się, każdy na swój sposób, do akcji pomocy uciekinierom
z walczącej Ukrainy, czy to w formie pieniężnej, czy też bezpośredniej pomocy.
Po powrocie ze spotkania uświadomiłam sobie też, że właśnie przed 20 laty – po powodzi w 2002
roku, właśnie członkowie ukraińskiego stowarzyszenia „Ukrajinská iniciativa v ČR” byli między tymi,
którzy nam wtedy ofiarowali pomoc.
Krystyna Olaszek-Kotýnek

♣♦♥♠

Wielkanoc na Śląsku Cieszyńskim
Wielkanocne zwyczaje i obrzędy opisane w tym
numerze były przejęte z publikacji autorstwa Jana
Szymika, okładka której obok.
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Irenka Górecka odeszła na zawsze….
Z głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się, że
w dniu 9. 2. 2022 r. zmarła nasza wieloletnia
koleżanka klubowa – pani Irena Górecka.
Pamiętamy Ją jako osobę spokojną, serdeczną,
bardzo skromną i życzliwą dla wszystkich.
Pani Irenka, z domu Koch,
pochodziła
z Zaolzia - urodziła się 10 lipca 1935 roku w
rodzinie górniczej w Karwinie – Kopalniach.
Rodzice udzielali się społecznie w wielu
organizacjach polskich działających na tym
terenie i Irena wyniosła z domu rodzinnego
miłość do rodzinnego Zaolzia i poczucie
przynależności do narodu polskiego. Wraz z
mężem Leopoldem udzielała się społecznie w
Polskim Związku Kulturalno - Oświatowym, w
kole miejscowym w Karwinie - Darkowie. Po
śmierci męża w r. 1995 przeniosła się do córki
do Pragi poświęcając prawie cały swój czas
ukochanym wnuczkom - starszej Wiesi
doglądała podczas jej przygotowań do zajęć w
Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym, młodszą
Wandzię
chętnie
przyprowadzała
na
czwartkowe spotkania klubowe. Sama - dopóki
zdrowie jej dopisywało - regularnie pojawiała
się na wszystkich imprezach klubowych.
Pięknie scharakteryzowała życie Irenki jej
córka Małgosia: „postrzegam Jej życie jako
niezmiernie pracowite, ofiarne wobec rodziny, spokojne i bezkonfliktowe wobec otoczenia - mama
płynęła w falach życia jak woda w naszej Olzie, chciałoby się rzec...“.
Irenko, zostaniesz w naszej pamięci! Odpoczywaj w spokoju!
Klub Polski w Pradze

♣♦♥♠
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M E R K U R I U S Z
SPORTOWY
PŚ w skokach: Piotr Żyła pięknie latał w Oberstdorfie. Polak na podium
konkursu
Piotr Żyła zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie.
Na mamuciej skoczni imienia Heiniego Klopfera wiślanin przegrał tylko ze Słoweńcem Timim
Zajcem.

Piotr Żyła po raz drugi w sezonie stanął na podium zawodów Pucharu Świata Foto: Forum/Ritzau Scanpix Norway/ Terje
Bendiksby

Kwalifikacyjny rekord
Sobotni konkurs stał pod znakiem częstych zmian rozbiegu, co irytowało chyba wszystkich. Dzień
później podobnie było w kwalifikacjach, gdzie długość najazdu przy próbach niektórych skoczków
uniemożliwiła im walkę o dobry wynik.
Odpadł m.in. mistrz świata w lotach Norweg Marius Lindvik. Niestety, 41. miejsce zajął Jakub
Wolny, co oznaczało, że nie wystąpi w konkursie. Taki sam los spotkał jeszcze jednego z szóstki
Biało-Czerwonych. Andrzej Stękała został zdyskwalifikowany przed skokiem, ze względu na
nieregulaminowy kombinezon.
W kwalifikacjach błysnął za to Słoweniec Domen Prevc. Lotem na odległość 242,5 metra poprawił
rekord obiektu. W konkursie karty rozdawali jednak inni zawodnicy.
Żyła pokazał moc
Piotr Żyła już w sobotę zajął świetne piąte miejsce i pokazał, że stać go na wiele. Dzień później w
pierwszej serii otrzymał najwyższą notę spośród wszystkich 40 skoczków! Wiślanin zanotował 218,5
metra.
W czołówce na półmetku było bardzo ciasno. Dość powiedzieć, że zajmujący piętnastą pozycję
Słoweniec Anze Lanisek (216 m) tracił do Polaka ledwo 11,2 punktu.
Rewelacyjnie spisał się Fin Eetu Nousiainen. Zawodnik, który nigdy wcześniej nie znalazł się w
czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata, skoczył 216 metrów i na półmetku przegrywał tylko z
Żyłą. Trzeci był zwycięzca pierwszego konkursu w Oberstdorfie Austriak Stefan Kraft (212 m).
Klasę w pierwszej serii pokazał także Dawid Kubacki. Brązowy medalista olimpijski z Pekinu był na
półmetku czwarty po tym, jak poleciał aż na 221. metr.
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Do rundy finałowej awansowali także Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Trzykrotny mistrz
olimpijski był osiemnasty po skoku na odległość 202 metry. O metr dalej poszybował Zniszczoł, który
jednak był sklasyfikowany na 24. pozycji.
Atak Zajca zakończony sukcesem
W drugiej serii kapitalne loty pokazali atakujący z nieco dalszych pozycji Słoweńcy. Ziga Jelar
skoczył aż 233,5 metra, co jednak wystarczyło tylko do awansu z jedenastego na czwarte miejsce.
Siódmy na półmetku zawodów Timi Zajc wylądował na 232. metrze. Okazało się, że ten skok
wystarczył wicemistrzowi świata w lotach z Vikersund do awansu z siódmej pozycji na podium. Jak
się okazało, Zajc skończył zawody na jego najwyższym stopniu podium!
Piotr Żyła w drugiej serii wytrzymał presję, jednak 221 metrów oznaczało, że reprezentant Polski
przegrał z Zajcem o 6,8 pkt. Wiślanin po raz drugi w sezonie stanął na podium Pucharu Świata - 25
lutego był trzeci podczas zawodów w Lahti.
Skład podium uzupełnił Stefan Kraft po locie na odległość 222,5 metra.
Rewelacyjny Eetu Nousiainen spadł na ósmą pozycję - Fin w drugiej serii w dość niekorzystnych
warunkach skoczył 201,5 m.
W klasyfikacji spadł też Dawid Kubacki. 206,5 metra oznaczało, że Polak zajął siódme miejsce - tak
wysoko w obecnym sezonie PŚ jeszcze nie był.
Kamil Stoch (195,5 m) ostatecznie był dwudziesty pierwszy, a Aleksander Zniszczoł (198,5 m) zajął
28. miejsce.
Wyniki:
1. Timi Zajc (Słowenia) 407,9 pkt (211,5 m/232,0 m)
2. Piotr Żyła (Polska) 401,1 (218,5/221,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 399,8 (212,0/222,5)
4. Ziga Jelar (Słowenia) 397,5 (208,5/233,5)
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 388,2 (220,0/221,0)
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 384,2 (217,0/209,5)
7. Dawid Kubacki (Polska) 380,7 (221,0/206,5)
8. Eetu Nousiainen (Finlandia) 379,6 (216,0/201,5)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 375,9 (205,5/199,5)
. Karl Geiger (Niemcy) 375,9 (214,0/203,0)
...
21. Kamil Stoch (Polska) 346,6 (202,0/195,5)
28. Aleksander Zniszczoł (Polska) 330,6 (203,0/198,5)
Wg Radia Polskiego

♣♦♥♠

Naomi Osaka - Iga Świątek. Nokaut w finale Miami Open. Najlepsza
tenisistka świata z kolejnym tytułem
Iga Świątek pokonała
w
finale turnieju
WTA 1000 w Miami
Naomi Osakę 6:4,
6:0.
To
kolejny
sukces
pierwszej
rakiety świata, która
wcześniej wygrywała
w Dosze i Indian
Wells.
Iga Świątek pokonała Naomi
Osakę
w
finale
Miami
OpenFoto: PAP/EPA/ERIK S.
LESSER

15

Dla polskiej tenisistki jest to już trzecie zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w tym roku.
Wcześniej pierwsza rakieta świata wygrywała w Dosze i Indian Wells. Przy okazji Świątek sięgnęła
po „Sunshine Double” – tytuł ten oznacza zwycięstwa w Indian Wells oraz Miami.
- Jesteś gotowa na odebranie trofeum? - została zapytana Polka chwilę po zwycięstwie.
- Urodziłam się po to, by to robić - odparła dumnie Świątek.
Zwycięstwo w Miami oznacza, że 20-latka jest pierwszą tenisistką w historii, która wygrała trzy
pierwsze turnieje z serii 1000 w roku kalendarzowym.
Iga Świątek (Polska, 2) - Naomi Osaka (Japonia) 6:4, 6:0
Sukcesy Igi Świątek:
wygrane turnieje WTA (5):
- 2021, Adelajda, korty twarde (pula nagród 535,5 tys. dol.)
- 2021, Rzym, korty ziemne (pula nagród 1,58 mln euro)
- 2022, Dauha, korty twarde (pula nagród 2,33 mln dol.)
- 2022, Indian Wells, korty twarde (pula nagród 8,58 mln dol.)
- 2022, Miami, korty twarde (pula nagród 8,58 mln dolarów)
przegrane finały w turniejach WTA (1):
- 2019, Lugano, korty ziemne (pula nagród 250 tys. dol.)
osiągnięcia w Wielkim Szlemie:
Australian Open - półfinał (2022)
French Open - zwycięstwo (2020)
Wimbledon - 1/8 finału (2021)
US Open - 1/8 finału (2021)

Iga Świątek z prestiżowym Sunshine Double. Polka w elitarnym gronie
Steffi Graf w latach 1994 i 1996, Kim Clijsters w 2005 roku, Wiktoria Azarenka w 2016, a teraz Iga
Świątek - tylko tym czterem tenisistkom udało się zwyciężyć w jednym sezonie w rozgrywanych po
sobie turniejach w Indian Wells i Miami. Polka do tego elitarnego grona dołączyła po pokonaniu
Naomi Osaki.

"Polska gwiazda jasno świeci". Amerykanie pod wrażeniem Igi Świątek po
wygranej w Miami Open
Wygrana Igi Świątek nad Naomi Osaką w finale turnieju Miami Open zrobiła duże wrażenie na wielu
tenisowych ekspertach w USA. - Ona gra tak, jakby zapomniała jak się przegrywa - oceniła słynna
Martina Navratilova.
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Mecz Świątek z Osaką był transmitowany w USA przez Tennis Channel, a komentowali go
Brytyjczyk Jason Goodall, były zawodnik i trener, oraz Amerykanka Lindsay Davenport, która przez
98 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na światowej liście WTA. - Dla Osaki będzie to pierwszy
finał od ponad roku. Świątek jest na wielkiej fali. Chcieliśmy takiego finału i mamy taki finał. To
będzie dobra zabawa! - zapowiadała Davenport starcie Polki i Japonki.
Po czterech gemach było 2:2 i Davenport z uznaniem podkreślała fakt, że obie zawodniczki pojawiły
się na korcie "gotowe na bitwę", chwaliła je za agresywne uderzenia i tempo gry. Potem Iga
Świątek przełamała serwis Osaki i udało się jej utrzymać wypracowaną w piątym gemie przewagę do
końca pierwszego, trwającego 53 minuty seta.
Zarówno Goodall, jak i Davenport zachwycali się jej dyspozycją przy drugim serwisie, który często
przybierał formę niewygodnego kick-serwisu. - Do tej pory Osaka grała z wieloma zawodniczkami,
ale żadna z nich nie miała tak wspaniałego kicka jak Świątek. Naomi musi się do niego dopasować.
Musi także zadbać o punkty zdobywane przy drugim podaniu. Świątek - która gra przeciwko jednej z
najlepiej returnujących zawodniczek na świecie - ma w tym momencie aż 71 procent skuteczności w
tym elemencie gry - powiedzieli zgodnie komentatorzy Tennis Channel.
Iga Świątek jak Rafael Nadal? "Walczy o każdy punkt"
W drugim secie Polka przełamała serwis rywalki już w gemie otwarcia. Po chwili podwyższyła na 2:0
dzięki trzem asom. Kolejne przełamanie było tak imponujące, że na pytanie Goodalla o to, co Polka
najlepiej poprawiła w swoim repertuarze w ciągu ostatniego roku, Davenport odrzekła: "Można
wybierać z długiej listy! Poprawiła się w każdym elemencie gry i nabrała dużej pewności siebie. Dziś
gra bardzo dobrze taktycznie. Wyciąga Osakę ze środka i zmusza ją do zgadywania przy returnach.
Podobnie jak jej idol Rafa Nadal walczy też dziś o każdy punkt".
Kolejne dwa błyskawicznie wygrane przez Polkę gemy sprawiły, że realizatorzy zaczęli coraz częściej
pokazywać wiwatujących na cześć Igi kibiców oraz boks, w którym siedział wyraźnie zadowolony
team Świątek z Tomaszem Wiktorowskim na czele. - Jej sztab zasługuje na najwyższe słowa uznania.
To nie jest proste grać tak dobrze przez tak długi okres czasu, ale zadbał o to Tomasz. Jeśli chodzi o
zdjęcie z siebie presji dotyczącej walki o nr 1 w rankingu WTA - tym zajęła się Daria Abramowicz wyjaśniała Davenport.
Kiedy Świątek wygrała ostatnią piłkę i drugiego seta do zera, Goodall najpierw stwierdził, że rozmiar
porażki będzie boleć Osakę i zauważył, że Polka oddała w drugim secie tylko osiem piłek, a w całym
meczu nie musiała bronić choćby jednego break-pointa. Użył także stwierdzenia, że po zwycięstwie w
Dausze, Indian Wells i w Miami Iga skompletowała "hat-trick tytułów".
Lindsay Davenport: Świątek przeszła niesamowitą metamorfozę
Davenport wtórowała koledze, wspominając jak niepocieszona była Polka po półfinałowej porażce w
Australian Open z Danielle Collins. "Od tamtej pory przeszła niesamowitą metamorfozę. Przenosiła
się z miejsca na miejsce i grała niemal dzień po dniu bez ustanku, co musiało się odbić na jej formie
fizycznej. Ale mimo to wciąż była głodna i wygrywała. Kocham to w niej".
Zapytana w pomeczowym studio o występ Świątek była znakomita tenisistka Martina Navratilova
powiedziała, że taki wynik nie był kwestią nerwów Osaki, ale totalnej dominacji Polki, która była po
prostu lepsza. - Nie miała kompletnie żadnej czkawki. Piłka dla niej miała wielkość arbuza, a jeśli tak
się czuje grę, to mogą się zdarzyć magiczne rzeczy. I teraz Iga wygląda tak, jakby zapomniała jak się
przegrywa - oceniła Navratilova.
Przy wręczaniu Polce pucharu za zwycięstwo dyrektor turnieju James Blake najpierw podziękował
Osace i wyznał, że to wspaniałe uczucie znów oglądać ją na kortach walczącą o najwyższe trofea, a
potem zwrócił się do Świątek ze słowami: "Mimo młodego wieku już masz wspaniałą karierę. Twoja
nieustępliwa walka o to, aby skompletować Sunshine Double, osobiście dała mi dużo inspiracji. Będę
wypatrywał kolejnych wspaniałych rzeczy, do których jesteś zdolna".
W momencie gdy Iga Świątek pozowała z trofeum do zdjęć Goodall zauważył: "takie ceremonie,
uroczystości i pozowanie stają się dla niej rutyną".
"Polska gwiazda" świeci w Miami Open. Iga Świątek chwalona przez Amerykanów
Podobnie komentowały portale internetowe w USA. Na Yahoo Sports można było przeczytać, że Iga
uzyska ponad 1700 punktów przewagi nad drugą zawodniczką w rankingu WTA i że wygrywając
Miami Open "scementowała swoją pozycję jako liderki rankingu".
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Witryna CNN nazwała Igę "polską
"polsk gwiazdą" i przypomniała, że jej zwycięstwo
ęstwo było historyczne z
kilku powodów: "jest czwartąą kobiet
kobietą z Sunshine Double na koncie, pierwszą
pierwszą, która wygrała trzy
turnieje Masters 1000 WTA, a także
takż pierwszą osobą z Polski na czele światowego
go rankingu".
Amerykańska
ska edycja The Guardian przypomniała, że gdy pierwszą rakietą świata
wiata była Ashleigh Barty,
to dystans nią a resztą był wielki jak kanion. "Ale w mgnieniu oka krajobraz damskiego tenisa się
si
zmienił za sprawą jednej zawodniczki: Igi Świątek, która okazuje się transcendentaln
transcendentalną figurą w tym
sporcie".
W ostatnich tygodniach 20-latka
latka dominowała na światowych
wiatowych kortach. Wygrała 17 ostatnich meczów,
jest niepokonana od połowy lutego. Z jej tegorocznym bilansem 26-3
26 nie może
że się równać żadna inna
tenisistka.
Wg Radia Polskiego
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