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Wubiegłą niedzielę uczestniczyłem z Grzegorzem
Supersonemw Turnieju z cyklu Grand Prix Polski roze-
granymwWarszawie. Frekwencja znakomita – 320 par.
Nie tak dawno wyjaśniałem PT czytelnikom, co to jest
uczestnictwo w turnieju – głównym aktem jest uiszcze-
nie wpisowego a reszta jest milczeniem.Warto było jed-
nak zagrać w tym turnieju choćby ze względu na poniż-
sze rozdanie:

Na naszym stoleW otworzył licytację jedno karo,
E sforsował pikami i przy całkowitymmilczeniu naszej pa-
ry,W-E zalicytowali szlema pikowego, granego z ręki E.
Grzegorz Superson zaatakował królem kier, a pierwszy

z galerii pararozgrywających, przebił kiera w dziadku atu-
tem. Odetchnąłem z ulgą bomoja konfiguracja pikowo–ka-
rowa eliminowała pokaźną ilość lew karowych dziadka.
Rozpiętość kontraktów granychw tym rozdaniu była
przeogromna. Beznadziejne trzy bez atu – 13 lew dawało
wynikw granicach 50 proc.Wszystko to wwynikumaso-
wo przegrywanych szlemików i szlemów pikowych. Tytu-
łowe kuriozum towynik paryMaciej Superson (S) iWit
Klapper (N). Przeciwnicy dopadli tytułowego kontraktu
cztery piki, ale i to okazało się za dużo!!!
Maciek zaatakował królem kier, a pararozgrywający

na E (nie zdradzam płci nie chcąc się narażać nawściekłe
ataki feministek) po zabiciu kiera asem, natychmiast prze-
bił kiera w dziadku. Teraz as pik, blotka pik i impaswaleta
w jasne, król pik i 10 pik ???? ZdumionyWit Klapper wziął
lewę nawaleta pik, zgrał dziesiątkę kier (lewa), kolejny
kier do partnera (lewa) i kontynuacja kierem - wypromo-
wała wpadkową lewę na dwójkę pik!!! Maksa jako się rze-
kło, para Klapper-Superson niemiała, wobecmasowo
przegrywanych gier premiowychw piki.
Drugie kuriozum opowiedział mi przed laty śp. Stefan

„Wuj”Michalski, znany i popularny krakowski brydżysta.

LiniaNSzalicytowaławielkiego szlemawkiery i poataku
damą trefl rozgrywającyNIEPOKAZAŁKART.Przeszedł
asempikdostołu, zagrał kiera i podołożeniuprzezEpika
poddał się ze słowami „bez jednej”. Jakwidać adrenalina zro-
biła swoje, ale pomimooczywistej pomyłki nie byłonawet
prawnejmożliwości korektynieszczęśliwej deklaracji odda-
nia lewykierowej, co potwierdza swoimautorytetemsędzia
międzynarodowyZbigniewSagan.Nie tylkoprzybrydżo-
wymstoliku zdarzają się pomyłki, o czymświadcząwyczyny
redaktoraChochlikawubiegłotygodniowymfelietonie, za co
serdecznie przepraszam.

Kuriozum stare inowe

Cztery piki skurczybyki
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Marcin Ryszka, 22–letni stu-
dent AGH i trenujący w Kra-
kowie zawodnik, reprezento-
wać będzie Polskę w igrzy-
skachparaolimpijskichwLon-
dynie. Dziś czeka go start
w pierwszej konkurencji.
Ryszka jakodziecko zacho-

rował na retinoblastomię (no-
wotwórzłośliwyoka), całkowi-
cie stracił wzrok. Mimo
niepełnosprawności postano-
wił zostać sportowcem. Choć
początkowobał sięwody, obec-
nie jest jednym z najlepszych
na świecie pływaków w swej
kategorii. W ubiegłym roku
namistrzostwach świataw tu-
reckiej Antalyi wywalczył
sześćmedali,w tym trzy złote
(na 50, 100 i 200 m stylem kla-
sycznym). Głównym jego ce-
lem są oczywiście igrzyska,
w którychwystąpi po raz dru-
gi. PoprzedniowPekinie, gdzie
startował jako18-latek, alebez
większychsukcesów.Terazpo-
winno być lepiej.
– Walczę ze stereotypami.

Niewidomi też wiele potrafią.
Ale tak naprawdę sportowi
wiele zawdzięczam: dostałem
się na studia, poznaję nowych
ludzi. Pływanie tomoja pasja
–mówi Ryszka.
W Krakowie opiekuje się

nimKazimierzWoźnicki, a za-
wodnik ćwiczywspólnie zpły-
wakami sekcji AZS AGH. Jak
mówiszkoleniowiec,Ryszka to
wyjątkowy zawodnik i wielki
talent.
– Trzeba pamiętać, że pły-

wania się uczył, gdy już był
niewidomy – zaznacza Kazi-
mierz Woźnicki. – Część z je-
go przeciwników straciła
wzrok, jak już potrafiła pły-

wać. To jest spora różnica.
Marcin nie zobaczy toru, ba-
senu, musi sobie to wszystko
wyobrazić. Wszystko robi
na wyczucie, musi więc pra-
cować nawet więcej niż inni.
Myślę, żewoląwalki przewyż-
sza niektórych pełnospraw-
nych zawodników. Na pewno
też, w odróżnieniu od niektó-
rychpływaków,nie lekceważy
tego, żemawielki talent, tylko
ciężko pracuje, wręcz podwój-
nie.Mentalnie też jest przygo-
towany nawielki sukces.

Medalowa szansaniewido-
mego pływaka to działanie
na przekór różnym przeciw-
nościom. Ryszka trenuje
w Krakowie (pochodzi z Cze-
chowic-Dziedzic, jest wycho-
wankiemkrakowskiegoSpec-
jalnegoOśrodkaSzkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Nie-
widomych i Słabowidzących
zul. Tynieckiej), ale reprezen-
tuje IKS AWF Warszawa, bo
pod Wawelem nie ma odpo-
wiedniegoklubudlaniepełnos-
prawnych. Brakuje „olimpij-

skiego” basenu, 50-metrowe-
go, są o połowę krótsze,
a przy walce na najwyższym
światowym poziomie takie
szczegóły mają znaczenie.
Na tym nie koniec.
– Chciałem, by miał indy-

widualne treningi, ale nie by-
ło na to szansy, niema jak za-
rezerwować toru tylkodlanie-
go.Naraziepływaniemniepeł-
nosprawnych nikt inny
wKrakowie sięnie zajmuje.To
szerszyproblemwMałopolsce,
wOświęcimiu jest dośćmocna
grupa, a zawodnicy reprezen-
tują klub z Katowic. Może
po sukcesie Marcina coś się
zmieni –mówiWoźnicki.
RyszkawLondyniewystar-

tujewczterechkonkurencjach:
dziś zacznie od 100 m stylem
dowolnym,wponiedziałekcze-
ka go 100 m stylem klasycz-
nym, a pod koniec przyszłego
tygodnia – 400 m dowolnym
i 200mzmiennymNajwiększe
szansemawrywalizacji „żab-
ką”, jest mistrzem globu
na trzech dystansach w tym
stylu, alena igrzyskach jest tyl-
ko 100m.
– Obecnie ma siódmy wy-

nikwrankingu.Na igrzyskach
konkurencja na pewno będzie
większaniż namistrzostwach
świata.Ostatnie tygodnieMar-
cin trenował z kadrą. Gdy się
spotkaliśmyniedawnowKra-
kowie, twierdził, że z jego for-
mę jest nieźle. Myśli chyba
omedalu, bo odkąd razem tre-
nujemy, to igrzyska były na-
szym głównym celem. Medal,
czynawetmiejscew finale, bę-
dzie jego dużym sukcesem
–mówiWoźnicki.

Nie lekceważy talentu
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MarcinRyszka (wśrodku)wLondyniewystartujew4konkurencjach
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Wyniki:WilgaKoźmiceWielkie –Batory II

WolaBatorska 3:1,WieliczankaWieliczka

–WisłaNiepołomice 6:1, TargowiankaTar-

gowisko –Contra Sułków5:1, SpartaWiniary

–Czarni II Staniątki 5:0, Rożnowa–Dąb

ZabierzówBocheński 1:2, Orzeł II Piaski

Wielkie –Gdovia II Gdów3:0, Naprzód

Ochmanów–OKSRajsko 2:4.

1. Orzeł II 3 9 10–2

2. Wilga 3 9 9–1

3. Targowianka 3 9 8–1

4. Rożnowa 3 6 7–3

5. Batory II 3 6 10–7

6. Wieliczanka 3 5 10–5

7. Sparta 3 4 7–3

8. Dąb 3 4 2–3

9. Rajsko 3 3 6–7

10. Gdovia II 3 3 3–8

11. Contra 3 1 3–9

12. Czarni II 3 1 2–8

13. Naprzód 3 0 4–12

14. Wisła 3 0 4–16

PIŁKA NOŻNA. Wśrodę ro-
zegranezostałykolejnespot-
kaniagrupywielickejwklasieB.
Nowymlideremtabeli został
Orzeł IIPiaskieWielkie.

Orzeł II
liderem

(BP)

KALENDARZYKPIŁKARSKI

Klasa okręgowa Kraków, gru-
pa I: Piliczanka Pilica – Gar-
barnia II Kraków (s. 16),
Słomniczanka – IKS Olkusz
(s. 17), Clepardia Kraków
– Przemsza Klucze (s. 17),
Podgórze – Akademia Piłkar-
ska 2011 Zabierzów (s. 17), Wie-
czysta Kraków – Zieleńczanka
(s. 17), JKS Zelków – Prądni-
czanka Kraków (n. 16), Proszo-
wianka – Spójnia Osiek (n. 16),
Bronowianka Kraków – Jura
Łobzów (n. 16.30).
Klasa okręgowa Kraków,
grupa II: Gościbia Sułkowice –
Lotnik Kryspinów (s. 16.30),
Skawinka – Hejnał Krzysz-
kowice (s. 17), Piast Wołowice
– Wiślanie Jaśkowice (s. 17),
Raba Dobczyce – Śledziejowice
(s. 17), Pozowianka – Tramwaj
(n. 12), Wiślanka Grabie – Po-
goń Skotniki (n. 13.30), Jordan
Zakliczyn – Złomex Branice
(n. 17), Pcimianka – Rokita
Kornatka (n. 17).
Klasa A Kraków
grupa I: Orzeł Iwanowice
– Niedźwiedź (s. 16.30), MKS
Skała – TSWęgrzce (s. 16.30),
Sokół Kocmyrzów – Juvenia

Prandocin (n. 15.30), Partyzant
Dojazdów – Czarni Grzegorzo-
wice (n. 16), Bibiczanka – Spar-
tak Charsznica (n. 16.30), Ja-
strzębiec Książ Wielki – Spar-
tak Wielkanoc–Gołcza
(n. 16.30), Strażak Goszcza
– Michałowianka (n. 16.30);
grupa II: Nadwiślan Kraków
–Wanda Nowa Huta (s. 11),
Bratniak Kraków – Płomień
Jerzmanowice (s. 14.30, sta-
dion Nadwiślanu), Dąbski Kra-
ków –Wawel Kraków (s. 16),
Bieżanowianka Kraków – Zwie-
rzyniecki (s. 16), Błękitni Mod-
lnica – Iskra Radwanowice
(s. 16.30), Niegoszowianka
– Prokocim (n. 14), Sportowiec
Modlniczka – Dragon Szczygli-
ce (n. 16);
grupa III: Lot Balice – Cedron-
ka Wola Radziszowiska (s. 16),
Iskra Krzęcin – Libertów
(n. 16.30), Tęcza Piekary – Vic-
toria (s. 16.30), Liszczanka
– Wisła Jeziorzany (n. 11),
Kaszowianka – Płomień Kos-
trze (n. 14), Radziszowianka
– Armatura (n. 16.30), Gajo-
wianka – Borkowianka Borek
Szlachecki (n. 16.30);

grupa IVWieliczka:Batory
Wola Batorska – Piłkarz Pod-
łęże (s. 17), Nadwiślanka Nowe
Brzesko – Start Brzezie
(s. 17.30), Zryw Szarów –Wia-
rusy Igołomia (n. 17), Czarno-
chowice –Węgrzcanka (n. 17.30),
Gdovia – Tęcza Słomiróg
(n. 17.30), Iskra Zakrzów
– Strażak Kokotów (n. 17.30);
grupa VMyślenice: Tempo
Rzeszotary – Zielonka Wrzą-
sowice (s. 17), Wrzosy Osie-
czany – Krakus Swoszowice
(s. 17), Iskra Głogoczów –Wi-
cher Stróża (n. 17), Wróblo-
wianka – Topór Tenczyn (n. 11),
Cyrhla Krzczonów – Clavia
Świątniki Górne (n. 16), Rudnik
– Pasternik Ochojno (n. 17),
Sęp Droginia – Dziecanovia
(n. 17), LKS Mogilany – Skalnik
Trzemeśnia (n. 17).
Klasa A Chrzanów: Start Ka-
mień – Arka Babice (s. 17), Tę-
cza Tenczynek – Wolanka Wola
Filipowska (n. 17).
KlasaAOlkusz: Pogoń Mie-
chów – Bolesław Bukowno
(s. 17), Promień Przeginia
– Laskowianka (n. 17).
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