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M E R K U R I U S Z 
7 - 8/2022 - (rocz. XVII) 

 
Notka wstępna 
 

 

♣♦♥♠ 
Niemcy obawiają się ukraińskich zwycięstw na froncie. Dlatego naciskają na 

Kijów, by „negocjował” z Putinem 

ostatnia aktualizacja:19.07.2022 06:00  
Wojna na Ukrainie trwa już piąty miesiąc, a Niemcy wciąż zachowują się jak państwo, które nie 

potrafi się zdecydować, czy chce pomagać ofierze, czy jednak bronić napastnika. Władze w 

Berlinie w dalszym ciągu ociągają się z dostarczaniem broni Ukrainie, są głównym hamulcowym 

unijnych sankcji i publicznie podważają ich sens. Postawa ta budzi rozczarowanie nie tylko w 

Kijowie, ale także w innych stolicach przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej, która 

jest najbardziej narażona na agresję Kremla – pisze dla portalu PolskieRadio24 Petar Petrović. 
 

Olaf Scholz jest powszechnie krytykowany za swoją 
postawę wobec wojny na Ukrainie. 

 Jeśliby patrzeć na kadencję 
socjaldemokratycznego kanclerza 

Niemiec Olafa Scholza przez pryzmat jego 

postawy wobec wojny na Ukrainie – to 

należałoby ją określić mianem tragicznej. 

Niemiecki lider bowiem, pomimo tego, że 

w końcu wybrał się do Kijowa i mógł 

zobaczyć rosyjskie zbrodnie na własne 

oczy, nadal uważa, że wojnę na Ukrainie 

uda się zakończyć jedynie poprzez rozmowy z Rosją. I nie dodaje bynajmniej, że będzie to „nowa” 

Rosja – bez Putina, czy też przegrana Rosja, która będzie chciała poprzez negocjacje odsunąć od 

siebie wizję ponoszenia kolejnych strat na froncie i zachodnich sankcji. Nie chodzi mu o Rosję na 
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kolanach, proszącą o łaskę, kajającą się za mordy, gwałty, kradzieże swoich sołdatów i wydającą 
swoich zbrodniarzy. 

„Ruski mir” wciąż ma się dobrze 
Nie. On ma na myśli obecną Rosję, którą, co prawda, mocno dotykają restrykcje, ale która wciąż 
posiada środki i rezerwy ludzkie do prowadzenia wojny i ratuje się podpisywaniem kolejnych 

kontraktów z Chinami czy Indiami na dostawy surowców energetycznych. 

Rosji, w której zbrodnicza ideologia „ruskiego miru” wciąż ma się dobrze i cieszy się poparciem 

większości - ogłupionego przez Kreml nienawistną, sączoną od lat propagandą – społeczeństwa. 

Rosji, której przywódca nie liczy się ze stratami swojej armii, który odpowiada za popełniane przez 

nią zbrodnie na cywilach, który jest gotowy wywołać głód na świecie i wciąż grozi rozpętaniem 

nuklearnej III wojny światowej. 

I wreszcie – Rosji – która nie dała do tej pory ani jednego sygnału, że jest skłonna rozpocząć 
jakiekolwiek rozmowy pokojowe i która w dalszym ciągu chce osiągnąć swój pierwotny cel – czyli 

podbić Ukrainę i narzucić Zachodowi swoje reguły gry. 

Berlin chce zmusić Kijów do „negocjacji” 
Z taką Rosją więc kanclerz Scholz, przy poparciu wielu najważniejszych postaci w swojej rodzimej 

partii, chce prowadzić negocjacje. A przy tym zmusić do ich prowadzenia Ukrainę. 
Dzieje się tak pomimo tego, że władze w Kijowie powtarzają, że z taką właśnie Rosją Putina nie ma 

sensu rozmawiać, gdyż nie można wierzyć, że dotrzyma swoich zobowiązań. A na razie nikt nie 

zaofiarował się też, że mógłby być gwarantem takiego „porozumienia”. 

Jak można ufać zbrodniarzowi, który przecież jeszcze przed inwazją na Ukrainę miał już ręce 

splamione krwią niewinnych ofiar wcześniejszych rosyjskich najazdów, czy też prześladowania 

opozycji i niezależnych środowisk? Jak, wreszcie, można zaufać zbrodniarzowi, który przed atakiem 

na Ukrainę domagał się od Zachodu, by ten zaakceptował jego strefę wpływów i by NATO wycofało 

się z państw, które weszły w jego skład po 1997 roku. Toż to przecież absurd! 

Kreml nie zadowoli się Donbasem 
Absurdem jest więc również dziś wierzenie, że Putin zadowoli się Donbasem czy też innymi 

okupywanymi przez Rosjan terenami. Co stanęłoby mu na przeszkodzie, by po chwili, potrzebnej do 

regeneracji swoich sił, Moskwa zaatakowała ponownie? Powód zawsze się znajdzie. Tak jak znalazł 

się w argumentacji rosyjskiej propagandy obecnie – czyli mityczne „ludobójstwo” dokonywane przez 

„faszystów” z Kijowa w Donbasie. 

Niewiarygodna wprost bzdura stworzona na użytek wewnętrzny. Bzdura pozbawiona choćby ziarna 

prawdy, na której mogłyby się oprzeć siły polityczne sprzyjające Rosji w różnych europejskich 

krajach. Ale przy tym bzdura, której kurczowo trzymają się ci Rosjanie, którzy nadal widzą w Putinie 

obrońcę przed całym światem, który czyha na ich kraj. 

Putin zawsze z rozrzewnieniem wspominał Związek Sowiecki i utrzymywał, że upadek tego 

koszmarnego tworu był wielką tragedią. Rosja pod jego rządami przemieniła się w zmutowaną wersję 
tego zbrodniczego systemu – łączącą totalitaryzm i grozę, z parodią i absurdem – gdy znak „Z” 

zastępuje swastykę, a Putinowi dorysowujemy wąsik Hitlera. 

Na krótkiej linii z Putinem 
I pomimo tego wszystkiego kanclerz Scholz wciąż deklaruje, że będzie rozmawiał z Putinem. Tyle że 

on – podobnie jak Emmanuel Macron - rozmawia z nim bez przerwy i nikt nie wie, czego dotyczą te 

rozmowy i jakie padają na nich ustalenia. 

Berlin milczy. Paryż milczy. Kreml milczy. 

Żadnemu z tej trójki polityków nie zależy na transparentności. Wydaje im się chyba, że wciąż żyjemy 

w Europie, gdzie decyzje podejmowane są w Berlinie i w Paryżu i poprzez Brukselę narzucane 

pozostałym stolicom. Że nikt nie będzie pytał. 

Pytania jednak padają, a Niemcy i Francja wiele tracą na swojej postawie wobec wojny na Ukrainie. 

Państwa te nie wywiązują się z roli, którą same sobie zaproponowały - czyli europejskich liderów. 

Okazuje się bowiem – jak świadczą zarówno dane i jak mówią władze w Kijowie – że największa 

pomoc po USA idzie z Polski, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich. 

Przeglądanie kolejnych statystyk – dotyczących wsparcia militarnego i humanitarnego – a także 

wsłuchiwanie się w polityczne deklaracje, apele i żądania – dowodzi jednego – Francja i Niemcy 

prowadzą wobec tej wojny swoją własną grę i tylko częściowo wypełniają rolę sojuszników Kijowa. 
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Już im sankcje przeszkadzają 
W Niemczech zaś coraz częściej pojawiają się głosy podważające sens sankcji i rosną w siłę te, które 

przekonują, że jedynie negocjacje z Putinem mogą przynieść „pokój” na Ukrainie. Po prawie 150 

dniach wojny Berlin wciąż ociąga się z dostarczaniem broni i przekonuje, że to nie ona wpłynie na 

zakończenie walk, tylko negocjacje. Najlepiej więc żeby Ukraina była bezbronna, wtedy najlepiej 

będzie jej się z Putinem negocjowało, prawda?  

Nasi zachodni sąsiedzi są też coraz bardziej przerażeni wizją całkowitego zakręcenia im kurka z 

gazem przez Rosję, a sprawa turbiny do Nord Stream 1 pokazuje, że dla własnego interesu są gotowi 

podważać każde sankcje. 

Kreml znów bawi się kurkami 
Berlin daje się podpuścić Moskwie i ulega jej szantażom. Gazprom poinformował w poniedziałek, że 

„nie może zagwarantować” dalszych dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 klientom w Europie z 

powodu „nadzwyczajnych” okoliczności. A głównym klientem są Niemcy.  

Co to znaczy? To, że swój gniew z powodu problemów z energią zaczną zapewne przenosić na 

Ukraińców, co jest głównym celem Kremla. Bo przecież gdyby się nie bronili przed Putinem, to nie 

byłoby całej tej „hucpy”. Może udałoby się zadowolić cara. A tak, to trzeba cierpieć. 
I, pamiętajmy, mówimy tu o najsilniejszej gospodarce europejskiej i kraju, który jest 

niekwestionowanym czempionem w pouczaniu i ustawianiu do pionu innych. 

Miejmy nadzieję, że Niemcy jednak, zamiast obrażać się na bohaterskich Ukraińców broniących 

swojej ojczyzny, ale także i Europy, przed „ruskim mirem”, przewartościują swoją dotychczasową 
politykę i wybiją się na prawdziwą niezależność. Wtedy będą mogli, tak jak Polska obecnie, machać 
ręką na rosyjskie kurki. 

Petar Petrović 

 

♣♦♥♠ 
"Kolejki po chleb, brak gazu, wody i prądu". Okupowane tereny Ukrainy 

zagrożone katastrofą humanitarną 
ostatnia aktualizacja:19.07.2022 09:02 

Niezależni obserwatorzy ostrzegają, że na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy może dojść 
do katastrofy humanitarnej. Z przekazywanych informacji wynika, że w ukraińskich miastach i wsiach 

zajętych przez Rosjan brakuje jedzenia, wody, gazu i energii elektrycznej. 

 
Okupowane tereny Ukrainy zagrożone są katastrofą humanitarną 

Na początku lipca niezależny rosyjski portal "Meduza" informował również, że rosyjskie wojska i 

separatyści z Donbasu wyłapują mężczyzn, którzy nie zdążyli się ewakuować i zmuszają ich do służby 

wojskowej. 
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"Miasta czeka poważna humanitarna katastrofa" 
Coraz trudniejsza jest też sytuacja socjalna cywilów pozostających na okupowanych przez Rosjan 

terytoriach Ukrainy. Potwierdza to szef administracji obwodu ługańskiego Sierhij Hajdaj. - Jeśli 
chodzi o tę część obwodu ługańskiego, gdzie toczyły się brutalne walki, to ci którzy czekali na tak 

zwany "ruski mir", nie doczekali się. Oni tam stoją w kolejkach po bochenek chleba, nie mają gazu, 

nie mają wody, ani prądu. Kanalizacja jest zniszczona. Miasta czeka poważna humanitarna katastrofa - 

podkreśla ukraiński urzędnik. 

Sierhij Hajdaj dodaje, że tam, gdzie nie toczyły się walki i rolnicy mogli prowadzić prace polowe, 

Rosjanie kradną zbiory i wywożą je do Rosji. 

Ukraińcy odpierają szturmy Rosjan w Donbasie 
Z kolei jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego, ukraińska armia odparła próby szturmów 

w kierunku Bachmutu - między innymi w okolicach Semihirja, Werszyny, Pokrowska i Wuhłehirskiej 

Elektrociepłowni. Te i inne miejscowości w obwodzie donieckim były intensywnie ostrzeliwane za 

pomocą rosyjskiej artylerii i lotnictwa. Rosjanie przygotowują też wznowienie ofensywy na 

Słowiańsk. 

Na południu kraju w obwodzie chersońskim ukraińskie lotnictwo zniszczyło rosyjskie składy 

uzbrojenia. Ukraińska armia odparła też rosyjską próbę rozpoznania bojem w okolicach miejscowości 

Udy na północy obwodu charkowskiego. W tym obwodzie Rosjanie także ostrzeliwali szereg 

miejscowości za pomocą artylerii. Z terytorium Rosji ostrzeliwane są tereny przygraniczne w 

obwodach sumskim i czernihowskim. W nocy rakiety spadły także między innymi na obwód odeski. 

Rannych zostało co najmniej 6 osób, w tym dziecko. 

♣♦♥♠ 
"W pięć dni odbili więcej terenu, niż Rosja zajęła od kwietnia". ISW pokazuje 

skalę ukraińskich sukcesów 

ostatnia aktualizacja:11.09.2022 11:25 

Siły ukraińskie przebiły się w niektórych miejscach nawet na 70 kilometrów w głąb rosyjskich linii i 

przejęły ponad 3 tys. kilometrów kwadratowych terytorium. W ciągu ostatnich pięciu dni Ukraińcy 

wyzwolili więcej terytorium, niż Rosja zajęła od kwietnia - podaje amerykański Instytut Studiów nad 

Wojną. ISW prognozuje też, że w najbliższy czasie Ukraińcy odbiją Izium.  

 

 
 

W analizie sytuacji na sobotę 10 września think tank podkreśla, że Rosjanie nie wykonują 
kontrolowanego odwrotu, lecz pospiesznie uciekają z południowo-wschodniej części obwodu 

charkowskiego, starając się uniknąć okrążenia w okolicach Iziumu. 

Ukraińcy najpewniej odbiją to miasto w ciągu najbliższych 48 godzin, o ile jeszcze tego nie dokonali - 

ocenia ISW. 
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Zdobycze sił ukraińskich nie ograniczają się jednak do okolic Iziumu. Pojawiły się doniesienia o 

przejęciu przez nie w sobotę kontroli nad miejscowością Wełykyj Burłuk, co oznaczałoby, że są już 
15 kilometrów od granicy państwowej. 

Siły ukraińskie przebiły się w niektórych miejscach nawet na 70 kilometrów w głąb rosyjskich linii i 

przejęły ponad 3 tys. kilometrów kwadratowych terytorium w ciągu ostatnich pięciu dni od 6 września 

- to więcej terytorium niż siły rosyjskie zajęły we wszystkich swoich operacjach od kwietnia - 

podkreśla ISW. 

Strategiczne znaczenie Iziumu 
Według think tanku wyzwolenie Iziumu byłoby najbardziej znaczącym osiągnięciem wojskowym 

Ukrainy od zwycięskiej bitwy o Kijów w marcu. Wyeliminowałoby rosyjskie podejście na północnym 

zachodzie obwodu donieckiego drogą E40, poprzez którą rosyjskie wojsko chciało otoczyć ukraińskie 

pozycje wzdłuż linii Słowiańsk-Kramatorsk. 

Skuteczne okrążenie okupantów uciekających z Iziumu wiązałoby się ze zniszczeniem lub 

schwytaniem znacznych sił rosyjskich i pogłębiło problemy Rosji związane z niedoborem żołnierzy i 

niskim morale. Rosyjscy korespondenci wojenni i blogerzy donosili o kłopotach z ewakuacją wojsk z 

Iziumu, co sugeruje, że Ukraińcy przynajmniej częściowo zamknęli je w okrążeniu na niektórych 

obszarach - ocenia ISW. 

Rosja próbuje zatuszować porażki 
Rosyjskie ministerstwo obrony usiłuje niezgodnie z prawdą przedstawiać ucieczkę jako 

"przegrupowanie", podobnie jak wcześniej tłumaczyło wycofanie się spod Kijowa. Kreml ogłosił, że 

rosyjska artyleria i lotnictwo osłaniały odwrót wojsk z obwodu charkowskiego, ale "te rosyjskie 

twierdzenia nie mają związku z sytuacją w terenie" - podkreśla think tank. 

Mętne, niespójne tłumaczenia i dezorganizacja wśród propagandystów Kremla świadczą o załamaniu 

narracji kreowanej przez państwowe rosyjskie media, co może sprawić, że rosyjska opinia publiczna 

zda sobie sprawę z prawdziwych postępów "specjalnej operacji wojskowej", jak Moskwa nazywa 

inwazję na Ukrainę - ocenia ISW. 

 
♣♦♥♠ 

 
Brytyjczycy składając hołd swojej zmarłej królowej m.in. przynosząc kwiaty pod Buckingham  

♣♦♥♠ 
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♣♦♥♠ 
 

Zaproszenia na najbliższe akcje Klubu Polskiego w Pradze. 
 

Zarząd Klubu Polskiego w Pradze zaprasza na trzy najbliższe, bardzo ważne wydarzenia: 

 

1) Wieczór Jubileuszowy z okazji 135 rocznica założenia Klubu Polskiego w Pradze. 
Uroczystość odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. od godziny 17 

w sali balowej Ambasady RP w Pradze. 

      Szczegóły podane są w załączonym zaproszeniu. 

      Przy wejściu do ambasady należy przedstawić zaproszenie!!!  
 

2) Wrześniowe spotkanie członkowskie odbędzie się w czwartek 29 września od godziny 17,30 
w kawiarni w Domu Mniejszości Narodowych. 

 
       Program spotkania: 

1- głosowanie o wniosku zarządu  o wykluczenie ze stowarzyszenia Klub Polski w Pradze jego 

członka i byłego członka zarządu pana B.K. za: 

nieetyczne zachowanie, nadużywanie majątku Klubu oraz nazwy stowarzyszenia w prywatnych 

celach, zbrukanie dobrego imienia KPwP w ulicznej potyczce przed DNM. 

2 - Dyskusja na temat przyszłości KPwP - jego cele i nowe zadania 

3 - W związku z październikowym walnym zgromadzeniem KPwP (w dniu 20 października 2022 r.) 

omówienie jego przebiegu i zgłaszanie kandydatów do nowego zarządu. 

   

Ze względu na bardzo ważne tematy poruszane na wrześniowym spotkaniu wraz z 

bezprecedensowym w historii Klubu przypadku wykluczenia jego członka, obecność 
wszystkich, którym leży na sercu dobro i rozwój Klubu, jest konieczna. 
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3) W czwartek 20 października 2022 r. od godziny 17,30 w Domu Mniejszości Narodowych w 
Pradze 2, Vocelova 3 odbędzie się  

walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze naszego stowarzyszenia 

 
Na zgromadzeniu  zarząd złoży sprawozdanie ze swojej działalności a następnie zostanie wybrany 

nowy zarząd i komisja rewizyjna. Według statutu stowarzyszenia osoba, która uzyska największą 
ilość głosów zostaje wybrana na prezesa,  dwie następne według ilości otrzymanych głosów zostają 
wiceprezesami. Według statutu ilość osób w zarządzie może być od 7-9.  

 

Szanowni Państwo, równocześnie przypominamy o obowiązku regularnego płacenia rocznych 

opłat członkowskich – zgodnie ze statutem KPwP osoby, które już nie są zainteresowane 

działalnością Klubu mają obowiązek zgłoszenia swojej rezygnacji na adres: Klub Polski w Pradze, 

DNM, Vocelova 3, 120 00 Praha 2 lub na e-mail stowarzyszenia: kpwp@seznam.cz  

          

Zarząd Klubu Polskiego w Pradze 

♣♦♥♠ 
Klub Polski w Lysé nad Łabą zaprasza na wystawy i koncerty – program 

poniżej, które równocześnie są Dniami Kultury Polskiej. Ambasada RP w 

Pradze objęła honorowy patronat nad tym programem. 
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M E R K U R I U S Z 

SPORTOWY 
 

 

US Open: Iga Świątek królową Nowego Jorku! Wielkoszlemowy hat-trick 

Polki 

ostatnia aktualizacja:11.09.2022 00:22 
Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. To trzeci wielkoszlemowy 

triumf Polki w karierze. 
 

 

Wyboista droga do finału 
Polska tenisistka stanęła przed szansą wygrania trzeciej wielkoszlemowej imprezy w karierze. W 2020 

i 2022 roku triumfowała we French Open. Droga do obu zwycięstw w Roland Garros była jednak 

zdecydowanie mniej "wyboista" niż ta, którą zawodniczka przebyła na nowojorskich kortach. 

W obu zwycięskich edycjach French Open Polka straciła w sumie tylko jednego seta. W Nowym 

Jorku, aby dojść do meczu o trofeum, Polka musiała wygrać dwie trudne batalie - najpierw w 1/8 

finału z Niemką Jule Niemeier (2:6, 6:4, 6:0), a następnie w półfinale z Białorusinką Aryną Sabalenką 
(3:6, 6:1, 6:4). 

21-letnia podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego z siedem lat starszą Tunezyjką mierzyła się 
wcześniej cztery razy - bilans jest 2-2. Polka górą była w 2019 roku w Waszyngtonie i w obecnym 

sezonie w finale w Rzymie. Jabeur wygrywała w 2021 roku w Wimbledonie i w Cincinnati. 

Dominacja Polki w pierwszym secie 
Iga Świątek rozpoczęła starcie w świetnym stylu. Najpierw bardzo pewnie obroniła swoje podanie, 

następnie przełamała rywalkę, a po chwili zwiększyła prowadzenie. Tunezyjka zdołała jednak wrócić 
do gry i wygrała dwa gemy z rzędu. 

Reszta pierwszego seta należała już do raszynianki, która bezlitośnie wykorzystywała nawet 

najmniejsze błędy Tunezyjki, co przełożyło się na pewne zwycięstwo 6:2. 

Dreszczowiec w drugiej partii i zwycięstwo Polki 
Kolejność wygrywania pierwszych sześciu gemów drugiego była identyczna jak w pierwszym - Polka 

prowadziła 3:2, a Tunezyjka serwowała. Tym razem 28-letnia tenisistka zdołała jednak doprowadzić 
do wyrównania. 
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Nie było już miejsca na błędy przy własnym serwisie i o losach tegorocznego US Open rozstrzygnął 
tie-break. Doszło w nim do aż dziewięciu mini-breaków, jednak ostatecznie to Polka zwyciężyła 7-5 i 

przypieczętowała wygraną w meczu i turnieju. 

Za triumf otrzymała 2,6 mln dolarów, a Jabeur połowę tej kwoty. W poniedziałkowym notowaniu 

Świątek umocni się na prowadzeniu w klasyfikacji tenisistek, a Jabeur awansuje na drugą pozycję. 
21-letnia Polka udowadnia jednak, że mimo sławy i pieniędzy, jakie niosą za sobą sportowe sukcesy, 

zachowała wdzięk, naturalność i poczucie humoru. Krótki urywek z raszynianką w roli głównej bije 

rekordy popularności w internecie. 

♣♦♥♠ 
MŚ siatkarzy 2022: Polska - Brazylia. Wielki mecz w Spodku, Biało-Czerwoni 

w finale 

ostatnia aktualizacja:10.09.2022 20:37 
Polscy siatkarze awansowali do finału mistrzostw świata! W Katowicach po niezwykle 

emocjonującym meczu pokonali Brazylię 3:2.  

 
 
Polscy siatkarze na tegorocznych mistrzostwach świata wygrali wcześniejsze pięć spotkań. W 

środę po dramatycznym meczu zakończonym tie-breakiem pokonali w Gliwicach Amerykanów. W 

sobotę po dreszczowcu wygrali kolejny mecz i są coraz bliżej zdobycia trzeciego z rzędu tytułu 

mistrzów świata.  

Pierwszą z dwóch ostatnich przeszkód na drodze do złota byli Brazylijczycy. Choć wielu kibiców 

skreślało przed turniejem doświadczoną drużynę "Canarinhos", siatkarze z Ameryki Południowej 

wygrali pięć spotkań. W ćwierćfinale pokonali odwiecznego rywala - Argentynę. Również w sobotę 
pokazali, że są klasowym zespołem.  

Złe miłego początki  
Początek sobotniego meczu wcale nie był udany dla Biało-Czerwonych, którzy przegrali pierwszego 

seta. 

Choć pierwsze akcje meczu padały łupem podopiecznych Nikoli Grbicia, a bardzo dobrze atakował 

Aleksander Śliwka (8:5), w grze Polaków coś się zacięło. "Canarinhos" wyszli na prowadzenie po raz 

pierwszy, gdy Śliwka nie przyjął zagrywki Ricardo Lucarellego (10:11). Przewaga gości zaczęła 

rosnąć, a dobrze spisywał się Yoandy Leal (14:18). W końcówce partii Biało-Czerwoni wrzucili 

jednak wyższy bieg i wydawało się, że będą w stanie doprowadzić do gry na przewagi. Niestety, 

system challenge wykazał, że Śliwka w ostatniej akcji dotknął siatki (23:25). 

Biało-Czerwoni podrażnieni  
Od początku drugiej partii było widać, że wcześniejsze niepowodzenie mocno zmotywowało 

podopiecznych Nikoli Grbicia. Dobrze radzili sobie Śliwka oraz Kamil Semeniuk, a nasi siatkarze 

szybko zbudowali dwu-, a potem trzypunktową przewagę (12:9). Niebawem rywale zaczęli się mylić, 
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a Polacy zanotowali serię punktową (17:10). Gospodarze nie zmarnowali takiej przewagi. Set dobiegł 

końca po bloku na Lealu (25:18). 

Także trzeci set okazał się zwycięski dla reprezentantów Polski. Początkowo na niewielkim 

prowadzeniu byli Brazylijczycy (7:8). Nasza drużyna miała jednak w swoich szeregach Semeniuka, 

którego świetne ataki pozwoliły objąć prowadzenie (15:13). Po atakach Bartosza Kurka oraz Śliwki 

przewaga wzrosła do pięciu punktów (20:15). Choć w końcówce Biało-Czerwoni mieli problemy z 

przyjęciem zagrywki Leala, nie zmarnowali przewagi. Finał był o krok, gdy po bloku zaatakował 

Semeniuk (25:20). 

Brazylijczycy podjęli rękawice  
Niestety, awans do finału nie przyszedł tak łatwo. Trener gości Renan Dal Zotto wprowadził kilku 

rezerwowych, a Brazylijczycy wrócili do świetnej gry z pierwszego seta. Początkowo czwarty set był 

wyrównany, a po ataku Semeniuka mieliśmy nawet o dwa punkty więcej (11:9). Niebawem jednak 

pomylił się Jakub Kochanowski i to goście prowadzili (11:12). 

Gra punkt za punkt trwała do stanu 16:16. Od tego momentu rywale odskoczyli, głównie dzięki 

błędom Polaków (16:21). Ostatecznie wygrali tego seta, a tie-break stał się faktem po bloku na 

Semeniuku (21:25). 

Będzie trzeci finał 
Decydująca partia była bardzo zacięta. Początek pozwolił jednak Polakom na zbudowanie przewagi - 

po ataku Kurka, trener Brazylii poprosił o czas (7:4). Niestety, szybko na tablicy wyników widniał 

remis (7:7). Goście potrafili nawet objąć prowadzenie, gdy pomylił się Kurek (10:11). Decydujące 

momenty to jednak popis Polaków - ważne ataki skończyli Semeniuk i Śliwka, a mecz dobiegł końca, 

gdy Brazylijczycy zanotowali cztery odbicia po swojej stronie (15:12)!  

Polscy siatkarze awansowali do finału i w niedzielę zagrają o trzeci z rzędu, a czwarty w historii tytuł 

mistrzów świata. Ich rywalem będą Włosi, którzy pokonali Słowenię 3:0.   
♣♦♥♠ 

 

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski przeszedł do historii. Tego nie dokonał 

nikt: czuję się świetnie 

08.09.2022 - Robert daje nam wiele 

możliwości. To wspaniały piłkarz - 

powiedział Xavi podczas konferencji 

prasowej. FC Barcelona pokonała u siebie 

Viktorię Pilzno (5:1) w pierwszej kolejce 

Ligi Mistrzów. Hat-tricka zdobył kapitan 

reprezentacji Polski Robert Lewandowski, 

który przeszedł do historii Champions 

League. Robert Lewandowski został 

wybrany najlepszym piłkarzem pierwszej 

kolejki Ligi Mistrzów. Trzecie miejsce w 

głosowaniu zajął inny Polak, Piotr 

Zieliński, który był bohaterem spotkania Napoli z Liverpoolem (4:1). Drugi był autor dubletu w 

meczu PSG - Juventus (2:1), Kylian Mbappe. 

10.09.2022 - Robert Lewandowski zanotował kapitalny początek sezonu w barwach Barcelony. Tylko 

w lidze hiszpańskiej kapitan reprezentacji Polski zanotował 5 goli w 4 występach. Nie wystarczyło to 

jednak, by sięgnął po tytuł najlepszego piłkarza sierpnia w La Liga. Wielu kibiców twierdzi, jednak że 

to Polak zasłużył na to wyróżnienie. 

FC Barcelona pokonała na wyjeździe Cadiz 4:0 w meczu 5. kolejki La Liga. Robert Lewandowski 

pojawił się na murawie w 57. minucie, a po chwili celebrował zdobycie swojej szóstej ligowej bramki 

w tym sezonie. Spotkanie zostało przerwane na około 30 minut po tym, jak na trybunach zasłabł jeden 

z kibiców.  

♣♦♥♠ 
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Eurobasket 2022: Polska melduje się w ćwierćfinale! Na ten sukces 
czekaliśmy 25 lat 

ostatnia aktualizacja:11.09.2022 14:16 
Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału koszykarskich mistrzostw Europy, pokonując 

Ukrainę 94:86. Do ostatnich minut wynik był sprawą otwartą, ale w końcówce to Biało-

Czerwoni zachowali zimną krew i właśnie oni zmierzą się w kolejnej rundzie ze Słowenią. Polacy 

osiągnęli tę fazę EuroBasketu po raz pierwszy od 25 lat. 

 

 
♣♦♥♠ 
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bezprecedensowy w historii przypadek wykluczenia członka Klubu Polskiego 
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