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R
ozegranewWarszawiewdługimajowyweekend
MistrzostwaPolskiParzakończyłysięsukcesem
warszawsko-gdańskiejpary:PiotrTuszyński –Mi-

chałNowosadzki.
ZKrakowanajlepiejwypadłMarekJaworski (W)wpa-

rzezbytomianinemTomaszemPilchem(E), zajmującpiąte
miejsce,wokoło150parowejopozycji.
Wrozdaniu:

Licytowalinastępująco:
W E
– 1karo
1pik 2pik
5karo (!!!) 5ba
7pik

Marekprzyznaje, że trochęzdusząnaramieniu, zadał
„renonsowegoBlackwooda”–partnerze,pokaż liczbęasów
zpominięciemkarowego.PoodpowiedziPilcha5ba–dwa
asy, zapowiedźwielkiegoszlemabyła już formalnością.
Piszący tesłowawparzezGrzegorzemSupersonemli-

cytowalidłużej, ale też igorzej.
Blajda Superson
W E
– 1karo
1pik 2karo
2pik* 3pik
4 trefl 4kier
6pik (??)

*)–forsingdodogranej
KiedyGrzegorzSupersonzalicytowałpo4 trefl –4kier,

wskazującasakierowego,adementującposiadanieasaka-
rowego,wystarczyłprymitywnyBlackwood,abypoodpo-
wiedzidwomaasamizalicytowaćszlema.Wystarczył, ale
niedlamnie... iniewtymdniu.Wynikzaszlemikabyłnieco
poniżej średniej, natomiastzagranieszlemadawałoponad
90proc.maksa.
Majówkabrydżowa
Jutroipojutrze(sobota,niedziela)wauliAkademiiGórniczo-Hutni-
czej (AlejaMickiewicza30)–hutniczamajówkabrydżowa.
Sobota,10.00–TurniejoPucharDziekanaWydziałuInżynieriiMeta-
liiInformatykiPrzemysłowej.
Sobota,16.00–TurniejoPucharPrezesaRegionuMałopolskiegoSD.
Niedziela,10.00–MemoriałProf.JanaJanowskiegooPucharRek-
toraAGH.
Klasabrydżowa
WGimnazjumnr2im.AdamaMickiewiczajestjedynawKrakowie
sportowaklasabrydżowa.Szóstoklasiści,którzywybiorątęklasę,
piszątestpredyspozycji–ostatnitermintestu15majao16.15
przyul.Studenckiej13.

Mistrzostwa Polski Par 2012

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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Sportową przygodę zaczynał
w Branicach, gdzie prezesem
klubu jest jegoojciec.Tenszyb-
kozobaczył,żesynmatalentiza-
pisałgodoHutnika.TamMichał
Dudek szkolił się przez 10 lat,
a obecnie jest reprezentantem
Polski juniorów, który wczoraj
odbyłpierwszytreningzpierw-
sządrużynąCracovii.
–Wszystkopotoczyłosiębar-

dzo szybko, ponieważ jeszcze
zimąbyłemzawodnikiemHut-
nika.Tamgrałemwzespole ju-
niorów w lidze małopolskiej
iwypatrzyłmnie trenerWłady-
sław Łach. Zaproponował mi
przejściedozespołuMłodejEk-
straklasy Cracovii i zdecydo-
wałemsięspróbować–opowia-
daMichałDudek. –Decyzja ła-
twanie była, bo zaproponowa-
no mi w Hutniku grę
w pierwszej drużynie, ale po-
stanowiłem, że lepiej dlamnie
będzieprzejśćdoklubuekstra-
klasy. Przygotowania do sezo-
nu były bardzo ciężkie, a prze-
skok z gryw juniorachdoMło-
dej Ekstraklasy bardzo duży.
W tej lidze trzeba grać szybko
i zdecydowanie, bo walczy się
zzawodnikamisporo jużpotra-
fiącymi. Potem szybko przysz-
ło powołanie do reprezentacji
juniorów prowadzonej przez
trenera Janusza Białka. Poje-
chaliśmy na zgrupowanie
do Zakopanego, a potem roze-
graliśmyturniej,wktórymwy-
stąpiłem w dwóch z czterech
spotkań.Zagrałem,wydajemi
się, przyzwoicie imamnadzie-
ję, żedostanę jeszczeszansę.Te-
raz moim celem jest przebicie
się do kadry pierwszej druży-
ny Cracovii. Będzie to bardzo
trudnezadanie, bomamdopie-

ro18 lat,ale cieszęsię, że trener
Kafarski dał mi szansę poka-
zania się na zajęciach.
O umiejętnościach młode-

go piłkarza z szacunkiem wy-
powiadasię trenerWładysław
Łach. –Chłopak jest silny i ro-
bi szybkiepostępy. Mazacięcie
do pracy, a to dziś u młodych
ludzi bardzo rzadka cecha. Zi-
mą trenowaliśmybardzomoc-
no iwielu rówieśnikówMicha-
ła nie wytrzymało obciążeń.
Widziałem, że Michał też ma
dość, ale nie odezwał się sło-
wem, tylkopracowałdalej.Ma
charakter do piłki i mam na-
dzieję, że Cracovia oraz repre-
zentacjabędąmiałyzniegopo-
ciechę.

Przez 10 lat gry w Hutniku
Dudekma się czympochwalić.
Dwukrotniezdobywałmistrzo-
stwoMałopolski, a z kadrąMa-
łopolski zdobył złotymedalmi-
strzostwPolskiwturniejuimie-
nia Kazimierza Górskiego. Je-
gopierwszymwychowawcąbył
KordianWójs,następniepraco-
wał z Krzysztofem Lipeckim,
RafałemBaranemiAndrzejem
Paszkiewiczem. –Młodzieżowa
piłkadajedużosatysfakcji.Gra-
łem z kolegami, których znam
od lat i wspólnie osiągnęliśmy
wiele sukcesów. Postawiłem
w swoim życiu na piłkę i teraz
nastał czas, aby pokazać się
w„dorosłym”futbolu–mówiMi-
chałDudek.

Zawodnikpochodzizbardzo
usportowionej rodziny. Ojciec
Marek od wielu lat jest preze-
sem Złomeksu Branice, który
za jegokadencji awansował już
doklasyokręgowej, a teraz jest
nanajlepszejdrodze, abyznów
natymszczebluzagrać,bowiem
ekipa z nowohuckiego osiedla
zajmujepierwszemiejscewwie-
lickiej klasie A. –Mamy trud-
nych rywali, ale sądzę, że uda
się nam zrealizować nasz cel
–mówiMarekDudek.
Wszyscy trzech synowie

poszli w ślady ojca i grają
w piłkę. Tomasz Dudek wy-
stępuje w drużynie juniorów
młodszych Hutnika, a naj-
młodszy Artur jest bramka-
rzem w Złomeksie Branice,
choć dopiero skończył 16 lat.
– Piłka nożna to temat nu-

mer jeden w naszej rodzinie.
Cieszę się, że chłopcy interesu-
ją się sportem.Niemacoukry-
wać, że sukcesy dodają moty-
wacji do dalszej pracy, a jako
ojciec jestemdumny,żesyngra
w takim klubie jak Cracovia
orazwreprezentacjiPolski.To
takanagrodazalatawyrzeczeń
moich i jego, bo przecież cały
czas dojeżdżaliśmy na trenin-
gi, zgrupowania imecze. Jako
człowiek działający w futbolu
od wielu lat, poznałem więk-
szość tajnikówsportu ibyłomi
łatwiej pokierowaćkarierą sy-
na.Gdy skończyłwiek juniora
młodszego, wykupiłem jego
kartęzeStowarzyszeniaPomo-
cy Młodym Talentom Piłkar-
skimidzięki temuzimąłatwiej
mu było zmienić barwy klubo-
we–kończyojciecutalentowa-
nych piłkarzy.

(PAN)

Futbol rodzinną pasją
PIŁKA NOŻNA.Szybkie sportowe awanseMichałaDudka zCracovii

MichałDudekwierzy, że znajdzie sięwkadrzeCracoviiw I lidze
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Czołówka polskich jeźdźców
wystąpi wKrakowie

Patron zawodów był pierw-
szympolskimolimpijczykiem,
któryw1924 rokuzdobyłwPa-
ryżu brązowy medal w sko-
kach przez przeszkody na ko-
niuPicador.Memoriał jest oka-
zją do podziwiania na żywo
najlepszychpolskich jeźdźców,
którzy będą rywalizować
oGrandPrixMiastaKrakowa.
–Niewszyscymogli doKra-

kowa przyjechać, ponieważ
w tym samym czasie organi-
zowane są atrakcyjne zagra-
niczne zawody, ale poziom
sportowy zawodów powinien
byćnie gorszyniżw latachpo-
przednich. W tym roku Kra-
kowskiKlub JazdyKonnej ob-
chodzi jubileusz80-lecia igłów-
ne obchody zaplanowaliśmy
na jesień tego roku. Na zawo-

dy zapraszamy wszystkich
dawnych i obecnych członków
klubu. Chcemy bowiem skon-
solidowaćnasząklubowąbrać
przed takważnymświętem, ja-
kie nas czeka w listopadzie
– mówi prezes Krakowskiego
Klubu Jazdy Konnej Andrzej
Gołda.
Honorowypatronatnad im-

prezą objął tradycyjnie prezy-
dent miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, a w Komitecie
Honorowym zasiadają m. in.:
minister obrony narodowej,
dowódca II Korpusu Zmecha-
nizowanego Wojska Polskie-
go,wojewodamałopolski,mar-
szałekwojewództwamałopol-
skiego, prezes Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego, prezes
Polskiego Związku Jeździe-
ckiego oraz Krystyna
Królikiewicz-Harasimowicz –
córka majora Adama
Królikiewicza iZofiaPiasecka-
Tarabuła – córka generała
ZygmuntaPiaseckiego, pierw-
szego prezesa KKJK.

Z okazji 80. rocznicy pow-
staniaklubuwtrakcie trwania
zawodów odbędzie się werni-
saż wystawy poświęconej
przedwojennej ipowojennejhi-
storii KKJK.
Dziś zawody rozpoczną się

o godzinie 8.30 i potrwają
do godziny 16. Odbywać się
będą konkursy zwykłe oraz
młodzieżowe.W sobotęw sa-
mo południe rozegrany zosta-
nie konkurs, w którym głów-
ną nagrodą jest puchar ufun-
dowany przez naszą redakcję,
po nim rozegrane zostaną ko-
lejne konkursy zwykle i dwu-
fazowe. Główny konkurs
Grand Prix zaplanowany jest
na niedzielę na godzinę 15.
Wówczas nastąpi uroczysta
prezentacja ekip, występy or-
kiestry wojskowej oraz kon-
kurs główny, w którym naj-
lepsi polscy jeźdźcy rywalizo-
wać będą o cenne nagrody
ufundowane przez organiza-
torów.

JEŹDZIECTWO.Oddziś
doniedzieli nahipodromie
przyulicyKobierzyńskiej roz-
grywanybędzieXXXIXMemo-
riałmajoraAdama
Królikiewicza.

(PAN)

Zając ograł
Przebój

–Krzysiekograł ichwszystkich
– mówi Tadeusz Matoga, dzia-
łacz klubu z Sieprawia. – Naj-
ładniejsza była druga bramka,
którą zdobył z wolnego, strza-
łemzzanarożnikapolakarnego.
Karpaty wystąpiły w moc-

nym składzie, nie oszczędzały
siłprzedsobotnim,IV-ligowym
meczemzZieleńczanką(począ-
tekogodz. 17).
Powyeliminowaniu trzecio-

ligowca, sieprawianie w finale
PP na szczeblu okręgu zagrają
z A-klasowym Piłkarzem
Podłęże,któryniespodziewanie
ograł w półfinale Borek 2:1. Fi-
nałowy mecz ma odbyć się 23
majananeutralnymboisku,naj-
prawdopodobniejwKrakowie.

PIŁKANOŻNA.Do finałuPu-
charuPolskiwokręgukrakow-
skimKarpatySieprawwprowa-
dziłKrzysztofZając.Wwygra-
nym4:2meczuzPrzebojem
Wolbromzdobył trzygole i zali-
czył asystęprzyczwartym.

(BOCH)

ŁukaszRutkowski,któremu
propozycjęzłożyłotakżeZa-
głębieSosnowiec,grałw„Pa-
sach” wminionym sezonie,
zdobywając 8 goli i zanoto-
wałnaswoimkoncie13asyst.
Sebastian Kowalówka,

były reprezentant Polski,
wracadokrakowskiegoze-
społu, w którym występo-
wał już wcześniej w latach
2007-2009. Zdobywał z „Pa-

sami” medale w mistrzo-
stwachPolski. Potemprze-
niósł siędoGKSJastrzębie,
skąd trafił doAksamuUnii
Oświęcim.WCracovii grać
będzie teraz ze swoimbra-
temAdrianem.
Wostatnichdniachkon-

traktyz„Pasami”podpisało
sześciuzawodników,wcześ-
niej Patryk Noworyta
i Adrian Kowalówka oraz
Grzegorz Horawski i To-
masz Cieślicki. Na dniach
mawyjaśnićsięsprawaPio-
tra Sarnika, który otrzymał
ofertę od Zagłębia Sosno-
wiec.

HOKEJ. Dwajkolejniza-
wodnicy–Sebastian
KowalówkaiŁukasz
Rutkowskipodpisaliwczoraj
kontraktywwicemistrzem
PolskiComarchCracovią.

(AS)

WracaKowalówka




