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  Mecz naszych hokeistów przyćmio-
ny został tym razem przez niedzielne 
emocje futbolowe – mecz o mistrzo-
stwo National Football Conference 
pomiędzy Seattle Seahawks i San 
Francisco 49ers. Już od kilku tygodni 
mówiono o gorączce biletowej i o bi-
letowej polityce gospodarzy spotkania, 
którzy zdecydowali, że bilety na mecz 
sprzedawane będą tylko mieszkańcom 
(karty kredytowe z adresem) sześciu 
stanów: Oregonu, Waszyngtonu, Mon-
tany, Idaho, Alaski i Hawajów – oraz

dwóch kanadyjskich prowincji: Ko-
lumbii Brytyjskiej i Alberty. Jak wi-
dać, nie ma na tej liście Kalifornii.
  W przedostatni weekend stycznia 
klubowe emblematy Seahawks zdo-
minowały w Vancouver barwy Ca-
nucks.
 Seattle wygrało z San Francisco 23:17 
i w niedzielę, 2 lutego, wystąpi w Su-
per Bowl XLVIII (czterdziestym ós-
mym) w New Jersey w meczu z Den-
ver Broncos, którzy pokonali New 
England Patriots 26:16.

  Dla tenera Vancouver Canucks (od 
tego sezonu) Johna Tortorelli komisja 
dyscyplinarna nie jest niczym nowym. 
W roku 1995 został zawieszony na trzy 
mecze za awanturę z kibicem, w 2007 
roku zapłacił grzywnę za niepochleb-
ne uwagi pod adresem sędziów hoke-
jowych, a dwa lata później został u-
karany za rzucenie w kibica butelką 
na wodę.
  Tym razem poszło o mecz z Calga-
ry Flames – rozegrany w Rogers Arena 
w sobotę, 18 stycznia – który naprawdę 
warto było oglądać, choćby już z tego 
tylko powodu, że nieczęsto w drugiej 
sekundzie hokejowego spotkania sę-
dziowie wymierzają zawodnikom ka-
rę 150 minut łącznie.  Przyczyną było
to, że trener Calgary postanowił roz-
począć mecz od wystawienia czwar-
tej linii (zwanej energy line), czyli od 
zawodników wagi ciężkiej, co świad-
czyło jasno, że chce z miejsca ode-
brać Canucks ochotę do walki. John 

Tortorella, obawiając się o zdrowie 
swoich czołowych zawodników, do-
konał szybkiej zmiany planowanego 
ustawienia, wskutek czego w drugiej 
sekundzie spotkania na lodowisku nie 
bili się tylko bramkarze.
  Trener uznał, że nasi hokeiści spisali 
się bardzo dobrze, ale nie mógł przejść 
do porządku nad tą jawną prowokacją, 
więc najpierw powygrażał przeciwni-
kom jeszcze w trakcie gry, by następ-
nie, w przerwie, przepychać się do ich 
szatni w bojowym nastawieniu.
  W związku z tym ostatnim zebrała 
się w poniedziałek w Nowym Jorku 
komisja dyscyplinarna, która pouczy-
ła Johna Tortorellę, że jako trener po-
winien zachowywać się godnie i nie 
zagradzać drużynie przeciwnej drogi 
do szatni, nawet jeśli mecz odbywa się 
na jego terenie. Do pouczenia dodano 
karę 15-dniowego pozbawienia pra-
cy (bez wynagrodzenia) oraz zakaz 
udziału w sześciu meczach Vancouver 

Canucks. Oskarżony bronił się, że to 
trener Calgary Flames, Bob Hartley, 
zaczął, bo szykował się do pobicia 
naszych, przez co on – John Torto-
rella – zmuszony został do podjęcia 
działań temu zapobiegających. Więc 
dla świętego spokoju komisja wlepiła 
trenerowi Flames 25 tysięcy dolarów 
grzywny.
  Vancouver Canucks wygrali mecz 
w rzutach karnych 3:2 (w czasie regu-
laminowym i po dogrywce był remis 
2:2).
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  W rozegranych w grudniu w Van-
couver mistrzostwach Kanady w szer-
mierce, trzecie miejsce w kategorii 
żeńskiej do lat 15 w szpadzie zajęła za-
wodniczka Dynamo Richmond Mo-
nika Rogowicz.
 Monika (rocznik 1999), która w ze-
szłym roku ukończyła naukę w szkole 
polskiej przy parafii św. Kazimierza, 

uprawianie szermierki rozpoczęła 
w wieku lat jedenastu.
  W lutym Monika będzie brała udział 
w szermierczych mistrzostwach ju-
niorów Ameryki Północnej w Port-
land.
  Gratulujemy dotychczasowych osiąg-
nięć i trzymamy kciuki.

(informacja Kasi Przystupy)
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