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O
baprezentowane dzisiaj rozdania pochodzą
z okręgowych turniejów par rozgrywanych
wKrakowie.Wpierwszymznich zajmowałem

pozycjęW,amoimpartneremnaEbył JacekHerman.
Obie przedpartią – rozdawałN

N E S W
Pas Pas 1pik 1BA
Pas 2 trefl Pas 2karo
Pas 2BA Pas 3BA
Pasy...

Kluczowymwroz-
daniu był Stayman (2
trefl) zadanyprzez Ja-
cka, poktórymgładko
stanęliśmyw3BA.N
posłuszniewyszedł
wpika. I powzięciu le-
wynawaleta doskonale
wiedziałem, żewygry-
wającymzagraniem
jest blotka trefl z ręki,
ale przykra cecha zwa-

na dowyboru „pazernością” lub „głupotą”, sprowadziła
mnie namanowce.Odegrałemkróla pik. Przeszedłem
do stołu królemkaro. Zgrałemasa pik i zaimpasowałem
trefla. „Operacja się udała, ale pacjent zmarł”. Zagranie
przyniosłoby sukces, gdybydamau „S” była trzecia.
Wziąłbymwtedy 10 lew.Wrzeczywistości lewwziąłem
7 –kompletneZERO.
Wdrugimzprezentowanych rozdań licytacja byłady-

namiczna, ale rozgrywający zapomniał, że „kto ostro licy-
tuje,musi bezbłędnie rozgrywać”.

Piotr Stopa JanBlajda
E S W N
Pas Pas 3pik kontra
4pik(!) 5 kier Pas 6kier
Pas pas 6pik(!) kontra
Pasy...

Po zgraniu asa, kró-
la karo, asa, króla trefl
i asa, królakier, Piotr
Stopa zagrał damękaro
i rozgrywającypopełnił
jedynybłąd, przebijając
damękarodziewiątką
pik, która zostałanad-
bita 10pik, a lewa
nakróla pik spowodo-
wała, że rozgrywający
był bez 7 za 1700.Gdyby
rozgrywający zabił pi-

kawaletem, byłbybez 6 za 1400, cowporównaniudo1430
za szlemikawkierydawało szansę zdobycia punktów,
a tak zapis dla rozgrywającego tokompletneZERO.
9 czerwcawAudytoriumMaximumprzyulicyKru-

pniczej odbędzie sięmeczUJ–AGHwkategoriach:
pracownicynaukowi, studenci.Absolwenci.Hetmani
polniPiotrStopa (UJ) –piotr.stopa@ifj. edu.pl iWit
Klapper (AGH) –witklapper@o2.pl – rozesłali jużwici,
oczekują zgłoszeń iprzypominają, żenieobecnośćka-
ranabędzieutratą czci i gardła.

Mecz na szczycie UJ – AGH

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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W2010 roku, akurat na jubile-
usz 60-lecia, wydawało się, że
klub z Suchych Stawówmoże
całkowicie zniknąć. Zbankru-
towała sportowa spółka akcyj-
na Hutnik, ale inicjatywę
przejęli kibice, zakładając sto-
warzyszenie Nowy Hutnik
2010. Dzięki jego staraniom
udało się zbudować dobrą
drużynę i teraz krakowscy
futboliści – po dwóch latach
występóww IV lidze – cieszą
się z awansu.
Odpoczątkukapitanemze-

społu jest Michał Nawrot.
Miał ledwie 20 lat, gdy został
obdarzony tą funkcją, młod-
szego w całej lidze nie było.
Ale też był jednym ze star-
szych graczywhutniczej eki-
pie, któraw całości oparta by-
ła wówczas na wychowan-
kach. Nawrot również zaczy-
nał kopać piłkę w Hutniku.
– Jestem w nim już czter-

naście lat – mówi Michał Na-
wrot. – Zaczynałemu trenera
Mieczysława Będkowskiego,
potem był trener Waldemar
Kocoń i tak po kolei następni
szkoleniowcy pracujący
wHutniku. Z mojej grupy zo-
stało jeszcze dwóch chłopa-
ków: Radek Jarosz i Michał
Krawczyk, którzy także teraz
są w drużynie.
Odpoczątku starał się grać

w przednich formacjach. Po-
wód jest oczywisty. – Chcia-
łem strzelać bramki. Tego chy-
ba pragnie każdymłody chło-
pak, i tak już zostało – uważa
Nawrot.
I udało mu się spełnić to

marzenie, bo do tej pory ma
ofensywne zadania. Nie tyl-
ko jednak zdobywa gole, ale
często prowadzi grę, asystuje
kolegom. Widać zresztą, że
ma pewne cechy przywódcze,
już w juniorach był kapita-
nem. Jego umiejętności do-
strzegali kolejni szkoleniow-
cy i za trenera Dariusza
Sieklińskiego debiutował
w sierpniu 2008 roku w trze-
ciej lidze.
– Akurat w dniu osiemna-

stych urodzin – przypomina
sobie. Nie opuścił kolejnych

12 spotkań. W następnych
rozgrywkach także bardzo
często wychodził na boisko.
Ale wiodącą postacią zo-

stał po dwóch sezonach.
– Większość zawodników by-
ła i jest młodsza – taki widzi
powód swojej pozycji. – Ale
wszyscy jesteśmy cały czas
w znakomitych relacjach i at-
mosfera jest doskonała. Zna-
my się zresztą jak łyse konie,
bo prawie wszyscy zaczyna-
liśmy w Hutniku.
Ma to na pewno duże zna-

czenie, jeśli chodzi o grę
nowohuckiej jedenastki. Za-
wodnicy dobrze się rozumieją
i widać, że chcą coś osiągnąć.
– Każdy z nas dąży do ja-

kiegoś sukcesu,mamywspól-
ny cel – podkreśla Nawrot,
który za największy atut ze-
społu uważa jego siłę ofen-
sywną.Wiosną tego roku tyl-
ko w jednym meczu Hutnik
nie zdobył gola, awwielu gro-
mił rywali.
– Przedewszystkim gramy

dla kibiców, dlatego staramy
się, żeby to było efektowne
– mówi o poczynaniach hut-
ników ichkapitan. –Tak zresz-
tą jesteśmy ustawieni, a tre-
ner Paszkiewicz dąży do te-
go, żeby nie była to gra sche-
matyczna i chyba nam się to

udaje. Staramy się też stoso-
wać pressing, nie pozwalając
rywalom rozwijać skrzydeł.
I stąd zapewne takie efekty.
W III lidze hutnicy spotka-

ją jednak mocniejszych prze-
ciwników. Inna sprawa, że do-
bra gra drużyny sprawiła, iż
niektórymi zawodnikami inte-
resują się bogatsze kluby.
W Hutniku zawsze bowiem
bardzo dobrze pracowano
zmłodzieżą i teraz teżnie bra-
kuje uzdolnionych zawodni-
ków.Możnaspodziewać się, że
niektórzy jesienią będą grać
w zespołach zwyższych lig.
– Teraz niemyślimy o tym,

chcemy po prostu w dobrym
stylu zakończyć ten sezon
– twierdzi Michał Nawrot.
– Najważniejsze obecnie jest,
żebyśmywrócili na Suche Sta-
wy, są dla nas szczególnym
miejscem. Tam się nam gra
inaczej niż naGrębałowiance
czy innych boiskach czwartej
ligi. Będzie to dla nas bardzo
ważne, bow trzeciej lidze cze-
kają naswiększewymagania
niż dotychczas.
Nawrot nie obawia się jed-

nak, że III liga przeszkodzi
muwnauce.A jest studentem
dziennych studiów dzienni-
karskich.
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14 lat wHutniku
PIŁKANOŻNA.MichałNawrot–kapitannajlepszejekipyIVligi

MichałNawrot (z lewej) grawpiłkęoraz studiujedziennikarstwo
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KOSZYKÓWKA.WisłaiRegis
wfinale.Dobiegłakońca
pierwsza faza rozgrywekka-
detówmłodszychomistrzo-
stwoMałopolski.Wgrupie
pierwszej najlepszaokazała
się drużynaNiwyOświęcim,
którawyprzedziłaRegisWie-
liczka iCracovię 1906, nato-
miastwdrugiejwygrałaWisła
KrakówprzedMKSGorlice
i PiątkąNowyTarg.Turniej fi-
nałowy rozegranyzostanie
wWieliczcewdniach 13-17
czerwca.

TENIS STOŁOWY.Mistrzo-
stwaamatorów.Małopolskie
TKKF zorganizowało trady-
cyjnemistrzostwaMałopolski
amatorów.Wnajmłodszej
grupie dziewczątwygrałaAn-
na Suska przed Julią
Drozgałą, w starszej Paulina
Rachwał przedMoniką
Mundałą, wśród kobiet Izabe-
la Piotrowska przedKatarzy-
nąBiedrzycką iMarioląKo-
zioł.Wnajmłodszej grupie
chłopcówwygrałWojciech
Górecki, wśród kadetówMar-
cinKubic, w gronie seniorów
Krzysztof Żebro.Wmłodszej
grupieweteranów triumfował
Stefan Flak,w starszej Tade-
usz Szopa.

SZACHY.Wygranamyśle-
niczan.WNiepołomicachma-
łopolskie kluby rywalizowały
wrozgrywkach III ligi.Wygrał
MLKSzMyślenice, kolejne
miejsca zajęły: Krakowski
KlubSzachistów II,WisłaKra-
ków,KSOSKraków,MKS
MOSWieliczka II, Goniec
Staniątki, OWRAndrychów,
MagnusRzezawa,UKSSP 8
Chrzanów.Wzwycięskiej dru-
żyniewystąpili:Marcin
Chmiel, SamuelMatysiak,
Zygmunt Soliwoda,Mateusz
Krasiński, AgnieszkaWałęga,
MaciejWilk,Artur Jagła, Ja-
kubSuder,KarolinaOpydo
orazKingaKasperek.

(PAN)

SPROSTOWANIE. Tobyły
turniejekwalifikacyjne.We
wczorajszej rozmowie z kan-
dydatem na prezesa PZHL
JackiemChadzińskim poja-
wiła się nieścisłość. Krakow-
ski arbiter nie prowadził za-
wodów na samych igrzy-
skach, sędziował na turnie-
jach kwalifikacyjnych.
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