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T
egorocznyturniejGrandPrixWarszawy; wrolipierw-
szegomonarchistyGrzegorzSupersonnaS.Obie
popartii –rozdawałN.

N E S W
Pas pas 2trefl 2pik
3trefl 3pik pas 4pik
pasy...

Zaatakowałem siódemką trefl, as od Grzegorza i roz-
grywający bez najmniejszych skrupułów posłał pod to-
pór JegoWysokość króla treflowego, dama trefl zabita
ututem, z ręki blotka kier i lewę w dziadku wziął Jego
Szerokość król kier. Z dziadka blotka pik, z ręki dama,
prawidłowo pokryta przez Najjaśniejszego Pana króla
pik. Odwrót kier zabity asem w ręce. As pik i kier do sto-
łu i as karo. Grzegorz dołożył blotkę karo do asa i Jego
Strzelistość król karo wziął kolejną lewę. Wyjście tre-
flem w podwójny renons zakończyło męki rozgrywające-
go. Gdyby Grzegorz posłał na gilotynę króla, wziąłbym
dwie lewy karowe, obkładają kontrakt. Majestat królew-
ski został uratowany, za zapis minus 620 mieliśmy 13
procent zapisu maksymalnego, położenie kontraktu bez
jednej dawało 81 procent. WE nie zalicytowali najlepsze-
go kontraktu – obrona przeciwko czterem kierom gra-
nym z ręki „W” jest trudna – po wzięciu lewy na asa
trefl, Grzegorz musiałby natychmiast puścić do boju Je-
go Strzelistość króla karo. Każde inne zagranie wypusz-
cza grę.
Monarchistanumer2–JanBlajdanapozycjiS.
Obiepopartii –rozdawałS.

S W N E
Pas pas 1karo pas
1pik pas 3pik pas
4pik pasy...

Wist blotka karo. Po wzięciu lewy na damę, prze-
szedłem do stołu asem trefl zagrałem asa karo i Jego
Błękitną Krwistość króla karo, pozbywając się z ręki
blotek treflowych. Zagrana dama kier wzięła lewę
po czym dwójka pik do waleta w ręce. W zabił damą
i zagrał w trefla. Ze stołu dama i Jego Bezkresna
Prześwietność król trefl od E. Przebiłem atutem, zagra-
łem asa kier i kiera , którego przebiłem w dziadku,
W dołożył karo. Ze stołu karo, zabite w ręce siódemką
pik. W nadbił dziesiątką i zagrał asa pik. Gdybym
do asa pik pozbył się Jasnej Pomroczności króla pik –
to grę wygrałbym. Dziesiątą lewą była forta karo
z dziadka. Ale ja trwałem u boku monarchy – wziąłem
lewę na króla pik, a bezrobotny dotąd E skasował
wpadkową lewę na kiera. Rozgrywka była nienajlepsza.
Przebicie kara w ręce trójką pik – a nie siódemką
w chwili gdy Wmiał jeszcze karo, zapewniało wygraną.
God Save the King.

Monarchistów dwóch

Cztery piki skurczybyki
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Czułemwielki głód gry

–PodpisałPanzUniąrocznykon-
trakt,jednakbliskopięćtygodni
czekałPannadebiutwdrużynie
tarnowskiej.
–Rzeczywiście,treningizze-

społem tarnowskim rozpoczą-
łemnapoczątkusierpnia,zaraz
poinauguracyjnymmeczuUnii
z Wisłą Płock. Przez ten czas
zdążyłem już dobrze poznać
wszystkichzawodnikówi wpro-
wadzić się do zespołu. Koledzy
z drużyny zakceptowali mnie
i mam nadzieję, że swoim do-
świadczeniembędęmógłpomóc
Uniiwmeczachdrugoligowych.
–CzybardzoniecierpliwiłsięPan
oczekując na oficjalny debiut
wzespole„Jaskółek”?
– Przyznam, że nie mogłem

sięjużdoczekać,kiedywreszcie
zagramwmeczuligowymUnii.
Zdecydowaniebardziejwolębo-
wiem grać na boisku, niż oglą-
dać poczynania kolegów z try-
bun.Pozatymczułemogromny
głódgry,gdyżsezonnaCyprze,
gdzieostatniograłem,zakończył
się wmarcu. Na występ w ofi-
cjalnymmeczumusiałemwięc
czekaćażpół roku,dlategopro-
szęsięniedziwić,żegdymójcer-
tyfikat z Cypru nie wpływał
dotarnowskiegoklubu,czasnie-
miłosierniemi siędłużył.
–Ostatniesześćsezonówspędził
PangrającnaCyprze.Jakocenia
Panpoziomsportowypiłkicypryj-
skiejipolskiej?
–W ciągu ostatnich trzech,

czterechlatpoziompiłkicypryj-
skiejwyraźniesiępodniósł,cze-

go najlepszym przykładem by-
ła ubiegłoroczna konfrontacja
mistrza Polski i mistrza Cypru
weliminacjachdoLigiMistrzów.
Poziomgrynaniższymszczeb-
lu także jest wyższy.WPolsce
ostatniotakżesporopozmienia-
ło się nakorzyść imamnadzie-
ję, żewnadchodzącymsezonie
poziomdrugiejligipolskiejmoż-
na będzie porównać do tego
zdrugiej ligi naCyprze.
–Czyprzedpierwszymwystępem
wzespoleUnii towarzyszyłyPa-
nujakieśdodatkoweemocje?

– Zawsze przed pierwszym
meczemwnowymklubie,mają-
cymbogatetradycje isporąrze-
szękibiców,jest jakiśdreszczyk
emocji. Jestemjednakdoświad-
czonym zawodnikiem i trudno
wmoimprzypadkumówićotre-
mie.Wydajemi się, żewswoim
debiucie nie zawiodłem, z tyłu
zagraliśmy bowiem na zero, co
dla obrońcy jest bardzo ważne.
Z drugiej strony wiem, że stać
mnienajeszczelepszągręiwie-
rzę, że taką zaprezentuję w ko-
lejnychmeczach.

–PochodziPanzeStaszowa.Jak
zatemradziPansobiezdojazda-
minatreningi?
– Ze Staszowa do Tarnowa

jest 78 kilometrów, na razie do-
jeżdżam więc na treningi. Nie
ukrywam jednak, że prowadzę
rozmowy z władzami klubu
na temat stałegopobytuwTar-
nowie. Wtedy mógłbym skon-
centrować się na grze i niemu-
siałbymmyśleć o codziennych
dojazdach,którenadłuższąme-
tęmogąokazać sięmęczące.

ROZMOWA z DOMINIKIEMBEDNARCZYKIEM, nowym obrońcą Unii Tarnów

DominikBednarczyk (przypiłce)wmeczuzeZniczemPruszków zadebiutowałwzespole „Jaskółek”
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Gomólski zdobył złoto

ZawodywLandshutzakończy-
łysięzwycięstwemreprezenta-
cji Polski, która zdobyła 48 pkt
i wyprzedziła Duńczyków (41
pkt).Tylkotedwazespołyliczy-
ły się w walce o zwycięstwo
wzawodach.Trzeciemiejsceza-
jąłzespółUkrainy(19pkt),nato-
miast czwarte gospodarze im-
prezy –Niemcy (11pkt).
W zespole polskimwystąpił

junior „Jaskółek” Kacper
Gomólski,któryzdobyłwturnie-
ju7pkt(2,2,3,–,–).Tarnowianin
rozpoczął zawody od porażki
z Duńczykiem Mikkelem B.
Jensenem, w drugiej serii star-
tów przegrał z kolei z innym
Skandynawem Mikkelem
Michelsenem.Pierwszezwycię-
stwo w turnieju zawodnik „Ja-
skółek”odniósłdopierow11.bie-
gu,wktórymprzyjechałname-

tę przed reprezentantemDanii
NicklasemPorsingiem,Ukraiń-
cemStanisławemMielniczukiem
iNiemcemMarcelemHelferem.
Wdwóchostatnichseriachstar-
tówtarnowianinazastąpiłnato-
miast rezerwowy Przemysław
Pawlicki.
Pozostałe punkty dla zespo-

łupolskiegowywalczyliTobiasz
Musielak(10pkt),PiotrPawlicki
(14 pkt), Łukasz Sówka (4 pkt)
i Przemysław Pawlicki (13 pkt).
OsilereprezentacjiPolskidecy-
dowaliwięcjuniorzyUniiLeszno
Musielak i bracia Pawliccy, któ-
rzyrazemzdobyliaż37punktów.
Należy jednak podkreślić, że
Gomólskiwystąpiłtylkowtrzech
wyścigach,gdybydostałszansę
startuwdwóchostatnichseriach,
jego dorobek punktowy z pew-
nościąbyłbywiększy.
We wrześniu Gomólski bę-

dziemiałszansęnawywalczenie
trzechtytułówmistrzaPolskiju-
niorów, wystąpi bowiemw fina-
łach:drużynowym(wGdańsku),
indywidualnym (w Bydgosz-
czy) i par (wGnieźnie).

ŻUŻEL.Występującywrepre-
zentacjiPolskizawodnikAzotów
TauronuTarnówKacperGomólski
wsobotęwniemieckimLandshut,
wrazzkolegamizzespołu,wywal-
czyłzłotymedalDrużynowychMi-
strzostwEuropyJuniorów.
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Kwaśniak zKoseckim

–JeżdżępoPolsce i odwiedzam
kluby. Dziękuję za poparcie
pierwszoligowca, który jest be-
niaminkiem zaplecza ekstra-
klasy. Todobrze zorganizowa-
nyklub, któremużyczę jaknaj-
lepszychwynikówwrozgryw-
kach –mówił „Kosa”.
Prezes Okocimskiego

Brzesko Czesław Kwaśniak
jest pierwszym wMałopolsce
delegatemna zjazdwyborczy
związku, który oficjalnie po-
parłKoseckiego. Z jego ewen-
tualnymwyboremwiążeduże
nadzieje. – Odpowiada mi je-
go program.Wpiłce potrzebne
są zmiany. Do tego potrzeba
nowych ludziwPZPN-ie. Klu-
by pierwszoligowe czekają
nakorzystnedla siebie rozwią-
zania. A takie właśnie propo-
nuje pan Kosecki. Mam na-

dzieję, że w moje ślady pójdą
kolejni delgaci – utrzymuje
Kwaśniak.
Niewykluczone, że popar-

cie „Kosy”przyniesieOkocim-
skiemu i Brzesku wymierne
korzyści. W przypadku jego
wyboru naobiekcie „Piwoszy”
swojemecze rozgrywałyby re-
prezentacjemłodzieżowePol-
ski. –Tosłużyłobypromocji fut-
bolu właśnie w takich miej-
scach jak Brzesko – dodawał
Kosecki.
69-krotnyreprezentantkra-

ju przekonywał, że klubom
pierwszoligowym potrzebna
jestpomoc. –Rozgrywki,wktó-
rychwystępują, powinnymieć
sponsora głównego. Dzięki te-
mu kluby mogłby liczyć
na wpływy do swoich budże-
tów – przekonywał.
Kosecki nie chciał mówić

o swoich wyborczych szan-
sach. – Miałem przed tygod-
niem spotkanie z baronami
PZPN.Rozmawiamzwieloma
ludźmi – mówił parlamenta-
rzysta.

PIŁKANOŻNA.Roman
Kosecki, kandydatnaprezesa
PZPN,otrzymałpoparcieOko-
cimskiegoBrzesko.Byływielo-
krotny reprezentantPolski,
aobecnieposełPlatformyOby-
watelskiej odwiedziłBrzesko.

(ANMI)


