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Biegaczka nie boi się przeszkód
– Marzenie się spełniło? Może
nawet dwa marzenia? – zwracam się do 23-letniej Matyldy
Szlęzak, która wystartuje
na IO w Londynie w biegu
na 3000 m z przeszkodami.
– Tak. Oczywiście najważniejszyjeststartolimpijski,októrymmarzyłam.Udałosięwypełnić zadanie postawione przez
PZLA. Na mityngu w hiszpańskiej Huelvie przekroczyłam limit naszego związku – 9.43 min,
bo przebiegłam mój dystans
w czasie 9.39,87 min. To mój rekord życiowy. Zarazem ten wynik dał mi prawo uczestniczenia
wmistrzostwachEuropyinapoczątku lipca pojechałam do Helsinek.Takwięcdwienajważniejsze imprezy roku odbywają się
z moim udziałem. Plan został
wypełniony w stu procentach.
– Ciężko walczy się o minimum
olimpijskie?
– Nie przerażało mnie to zadanie, choć wymagało koncentracji. Minimum wybiegałam
w drugim starcie. Poprawiłam
swój rekord z ubiegłego roku
oponad9sekund.Toniezłyskok.
–Biegzprzeszkodamijestciężkąkonkurencją,kobietyuprawiajągoodgórakilkunastulat...
– Mnie fascynuje. Wymaga
koncentracjiiwytrenowania,każdy przeskok przez przeszkodę
czy nad rowem z wodą wymaga dodatkowych sił. Wszystkie
biegi w swej karierze ukończyłam. Uprawiam tę konkurencję
od 6 lat, a w każdym sezonie
startuję 5–6 razy. Pierwszy medal, srebrny w mistrzostwach
Polski, zdobyłam jako juniorka.
Dziewczyny zaczynają od biegów na 1500 metrów, potem jest
2000 metrów, aż przechodzą
do dystansu seniorek – 3000 metrów.
– Pani największe sukcesy?
– W ubiegłym roku podczas
młodzieżowych mistrzostw
Europy w Ostrawie zajęłam
czwarte miejsce. Niewiele mi
brakło do podium. W tym roku byłam druga w mistrzostwach Polski, za Kasią Kowalską z Vectry Włocławek.
– Co musi Pani jeszcze poprawić?

FOT. ANNA KACZMARZ

ROZMOWA z MATYLDĄ SZLĘZAK, olimpijką z AZS AWF Kraków

Matylda Szlęzak pobiegnie w Londynie na 3 km z przeszkodami

DR WACŁAW MIREK, TRENER ZAWODNICZKI:
– Matylda wywalczyła awans do Londynu, w co niewielu wierzyło.
Przy okazji udało się jej wywalczyć start na mistrzostwach Europy
wHelsinkach.Bardzotoprzeżywa,maudanyrok.Pracujemywspólnie
od kilku lat. Matylda lubi dyskutować, ale chętnie też trenuje. Przed
nią trudne zadanie w Londynie, walka o finał. Lepiej byłoby, gdyby
od początku biegu eliminacyjnego podyktowano szybkie tempo, bo
jest zawodniczką raczej wytrzymałościową niż mająca szybki finisz.
Jest w programie szkolenia do Rio de Janeiro, a już spełniła olimpijski
plan, co roku konsekwentnie poprawia swój wynik.

– Nadal pracować nad techniką pokonywania przeszkód.
Najważniejsze, że nie boję się
tego, niestraszny mi rów z wodą. Zahaczam tylko jedną stopą o wodę. Trenuję codziennie,
a na zgrupowaniach, które są
często, dwa razy dziennie.
– Jak ocenia Pani swój debiut
w mistrzostwach Europy?
– Ucieszyłam się z zakwalifikowania do Helsinek, bo to moja pierwsza wielka impreza
wśród seniorek. Jednak odczuwałam zmęczenie poprzednimi
startami, Helsinki były za prędko. Nie udało mi się wejść do finału, ale byłam z pierwszym
czasem wśród zawodniczek,
które odpadły. Ten wyjazd był

dla mnie kolejną nauką, następne występy powinny być lepsze.
– Na 3000 metrów z przeszkodami Polskę reprezentować
będą w Londynie dwie panie...
– Liczyłyśmy, że zrobi minimum Wiola Frankiewicz z AZS
AWF Kraków, lecz nie udało się
jej. Wystartuje Kasia Kowalska,
która ma pierwszy czas w Polsce w tym sezonie, i ja z drugim
czasem. Zapewne będziemy
w wiosce olimpijskiej razem
mieszkać, ale na zgrupowaniach trenujemy osobno, bo
u innych trenerów. Ćwiczę
w AZS AWF Kraków
pod okiem Wacława Mirka,
w kadrze moim opiekunem jest
Zbigniew Król z Krakowa. Do-

Rokosz futbolistów w Dalinie
PIŁKA NOŻNA. WsparingowymmeczuDalinMyślenice
przegrałzHutnikiemNowaHuta.

DALIN MYŚLENICE – HUTNIK
NOWA HUTA 0:5 (0:4)
Bramki:Nawrot3,Świątek,Zdziński.
Dalin: Brzeziański (46 Dziedzic) – Tokarz,
Słonina, Senderski, Niedźwiedź – Nowak,
Litewka, Szwajdych, Pyzio, Bednarz – Żądło.
Hutnik: Kusak–Antoniak(46Żelasko),Bienias
(46 Orłowski), B. Jagła (46 S. Jagła), Zimny
(46Urbaniec)–Świątek(46Hul),Guja(46Murzyn), Gamrot (46 Piszczewski) – Witek
(46 Sierakowski), Nawrot (46 Stanek),
Lampart (46 Zdziński).

Dalin wystąpił w mocno okrojonymskładzie– 8piłkarzyodmó-

wiło gry, bo nie porozumieli się
z zarządem. – Na znak protestu
nie wyszli na boisko – mówi trener Marcin Gędłek. – Poszło
osprawyfinansowei ogólne.Zaskakuje mnie to, gdyż nie ma zaległości i wszystko jest poukładane.Będąjeszczerozmowyztymi graczami. Liczę, że kilku da
się przekonać i powrócą do nas.
W Dalinie muszą podjąć błyskawiczne działania. Do rozpoczęciarozgrywekIIIligipozostało ponad dwa tygodnie. – Właściwie mamy tylko 11 zawodników – dodaje Gędłek. – Musimy
rozpocząćposzukiwanianowych
piłkarzy, by uzupełnić kadrę, bo
jest stanowczo za szczupła.

Szansę na przenosiny
do Dalinu ma m.in. bramkarz
Rafał Brzeziański, który wystąpił w tym spotkaniu. Przez
ostatnie trzy lata był graczem
Szreniawy Nowy Wiśnicz.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie będzie transferów, zanosi się na to, iż
w Hutniku pojawi się dwóch
nowych graczy. Dla Kacpra
Orłowskiego może to być powrót, gdyż jest wychowankiem
Hutnika. Wiosną grał w Lotniku Kryspinów. W Hutniku wystąpił też Andrzej Piszczewski,
który jest wychowankiem
Karpatów Lwów.
BOGDAN PRZYBYŁO

dam, że zaczynałam biegać
w Rzeszowie u trenerów Jacka
Kawy i Piotra Kowala. Po przeprowadzce na studia do Krakowa moim szkoleniowcem został
Roman Kołodziej.
– Które miejsce na liście światowej zajmuje Pani w tym roku?
– Około sześćdziesiąte...
– Ale połowa z tych zawodniczek nie przyjedzie na igrzyska.
– Czyli będę trzydziesta. Odbędą się najpierw eliminacje.
Nie znam jeszcze zasad kwalifikacji, ale będę walczyła o awans,
dam z siebie wszystko, obiecuję. Wolałabym szybkie tempo
w biegu, co mi da większe szanse. W Londynie już startowałam, poznałam angielską pogodę i chyba mnie nic tam nie zaskoczy. Mam nadzieję, że to dopiero
początek
moich
olimpijskich przygód, za 4 lata
mamy igrzyska w Rio de Janeiro.
– Czym zajmuje się Pani poza
sportem?
– Studiuję na AWF w Krakowie, zrobiłam licencjat, zaczęłam studia magisterskie.
W wolnych chwilach jeżdżę
do rodzinnego Rzeszowa. Nieraz rodzina odwiedza mnie
na zgrupowaniach i zawodach.
– Ktoś pomaga Pani w uprawianiu sportu?
– Tak, jestem wdzięczna panu Dariuszowi Kaczmarskiemu, który zainwestował we
mnie, kiedy jeszcze nie miałam
wyników.
– Weźmie Pani na igrzyska jakiś
talizman?
– Nie miałam takiego, ale
przed wyjazdem z Krakowa
grupa biegaczy seniorów
masters ofiarowała mi pluszowego misia i on pojedzie ze
mną na igrzyska.
– Czy będzie Pani teraz zawodniczką numer jeden w Polsce
w swej konkurencji?
– To się okaże. Teraz o prymat muszę walczyć z Kasią
Kowalską. Chyba niezłe perspektywy przede mną, mam
dopiero 23 lata, nie czuję fizycznych dolegliwości, jestem
wytrwała.
Rozmawiał JAN OTAŁĘGA

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Brydż zdrojowy

Na

bardzo dobry pomysł wpadł sądecki działacz
brydżowy Adam Waśko, organizując cykl letnich turniejów w miejscowościach mających
status zdrojów. Odbyły się już turnieje w Muszynie,
Włoszczowej oraz w ubiegłą niedzielę w Wieliczce. Czołowe miejsca w tym ostatnim turnieju zajęli: Jacek
Brózda – Mirosław Kołton, Małgorzata Praszałowicz – Paweł Skałacki, Aleksandra Jurkiewicz – Barbara Lesiecka.
Informacje na temat cyklu znaleźć można na stronie
www.brydznowysacz.rebublika.pl. Piszący te słowa
(w parze z Grzegorzem Supersonem) uczestniczył w turnieju wielickim. Uczestnictwo oznacza uiszczenie wpisowego i rozegranie wymaganej liczby rozdań w dowolnym stylu. W jednym (i takie musiało się zdarzyć) zagraliśmy dobrze.
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KS Wanda zaprasza na basen
w Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej. Dla pierwszych 20 osób,
które w sobotę i niedzielę okażą przy wejściu „Dziennik Polski”, wstęp będzie bezpłatny.
W sobotę uprawnia do tego
piątkowe wydanie (27 lipca),
a w niedzielę sobotnie (28 lipca).
W obiekcie „Wandzianka”
na powierzchni ok.4haznajduje
sięwieleatrakcji. Ośrodek czynny jest codziennie w godz. 10–18.
Bilet normalny kosztuje 12 zł, ulgowy 8 zł (po godz. 15 wstęp jest
tańszy), dla dzieci w wieku 4–7
lat – 5 zł, a pociechy do 4 lat
wchodzą za darmo.
(ART)
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Licytacja:
N
E
S
W
Biernat Blajda Palczyński Superson
1 trefl
1 karo
1 kier
pas
2 BA
pas
4 karo
pas
4 pik
kontra
5 kier
pas
6 kier
pasy...
Po takiej licytacji wist pikowy miał zdecydowany priorytet nad jakimkolwiek innym i był jedynym wistem kładącym. Gdyby Biernat zamiast 4 pik zalicytował na przykład 4 BA i kontraktem ostatecznym stałoby się 6 kier, to
po wiście karowym rozgrywka wyglądałaby następująco: karo przebite w ręce kierem, kier do stołu, kolejne karo przebite w ręce, po czym kiery do spodu, co doprowadziłoby do następującej sześciokartowej końcówki:
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Teraz zagranie pika stawia E w sytuacji beznadziejnej.
Natomiast mój osobisty korektor i recenzent, znakomity sędzia brydżowy Zbigniew Sagan grał w internecie
i przyszło następujące rozdanie:

REKREACJA

Z „DP” na basen
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Zbigniew Sagan grał na pozycji S 3BA z rekontrą
i obrońcy na początku mogli ściągnąć sześć lew treflowych, ale wist nastąpił w króla kier, który został zabity
asem, pik do stołu i dama karo. Po blotce od E nastąpił
impas i reszta lew należała do obrońców. Wynik tylko
3400 dla WE, gdyż na całe szczęście NS byli przed partią.
Gdyby rozgrywający trafił karo – wynik byłby tylko 1000
dla NS (przed partią). Analizując niniejsze rozdanie, postępujemy wbrew zaleceniom lekarza reprezentacji Małopolski dr. Bohdana Czeczótki (ma się rozumieć – psychiatry), który sugeruje odłożenie wyników powyżej
3000 punktów na bok, mając na uwadze zdrowie psychiczne uczestników, czytelników i procesor komputera.

