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P
asja, upór, zaangażowanie i kwalifikacje muszą
przynieść rezultat. Przez wiele lat tarnowski brydż
młodzieżowy, mówiąc delikatnie, kulał – a bywało, że

nie kulał, bo go w ogóle nie było. Aż pojawił się Krzysztof
Ziewacz, którego dotyczą pierwsze słowa felietonu.
I na mapie Małopolski Tarnów nie tylko zaistniał, ale za-
czął przewodzić. W Małopolskiej Młodzieżowej Lidze Bry-
dżowej startuje obecnie 40 zespołów, a frekwencja ma sta-
łą tendencję wzrostową. Krzysztof realizuje też od dwóch
lat swój pomysł młodzieżowego współzawodnictwa parami
pod szumnie brzmiącymi nazwami Grand Prix i Petit Prix.
W samym 2012 roku w tym cyklu rozgrywek wzięło już
udział ponad 300 młodych gimnazjalistów i licealistów.
Przed laty założył TABU – Tarnowską Akademię Brydżo-
wych Umiejętności, która działa w dwóch światach: wirtu-
alnym pod adresem: www.tabu.tarnow.pl i realnym –
w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Pierwsze
z prezentowanych rozdań pochodzi z Ogólnopolskiego
Turnieju Par „Mauzoleum Bema” (WE po, rozdawał W):

W N E S

pas pas 1 trefl (!) 1 kier (?)

1 pik 2 kier (?) pas 4kier

pasy....

Przemek Zawada na trzeciej ręce zablefował, a Krzysz-
tof zaniżył nieco siłę karty, licytując 1 kier, zamiast kontry
objaśniającej. 1 pik było transferem na bez atu, a Robert
Różak zupełnie nie docenił siły karty. Osobiście zalicyto-
wałbym 4 trefl jako splintera, co pozwoliłoby dojść do szle-
mika kierowego. Trochę punktów uratował Krzysiu, bez-
błędną rozgrywką. Wist dama pik, zbita asem, as trefl
i przebicie trefla. Kier do asa i impas damy. Pik do króla,
przebicie kolejnego trefla i król kier, który ustawił
E w przymusie.
Kolejne prezentowane rozdanie to dobra technikaw połą-

czeniu z dozą szczęścia (obie po, rozdawał E):

Andrzej Lućko (W), który był w licytacji pikami, wisto-
wał przeciwko kontraktowi 3 bez atu, rozgrywanemu przez
Krzysztofa. Zagranego w pierwszej lewie waleta pik Krzy-
siu przepuścił i Andrzej nie znalazł kładącej kontynuacji
kierowej. Po powtórnym zagraniu w pika wygranie trzy bez
atu nie przedstawiało najmniejszej trudności.
A ja składam spóźnione, ale serdeczne, życzenia PT Czy-

telnikom niniejszej rubryki, zdrowia i szczęścia w nowym
roku. A najwięcej zdrowia życzę sam sobie, bo zamierzam
skosztować grzybków ofiarowanych mi przez pana Marka.

Naprzód młodzieży świata

Cztery piki skurczybyki
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PogońPaleoProszowice–PKCHPWSZ

Tarnów3:1(25:18,19:25,25:19,26:24)

Pogoń: Szymska, Koperczak, Rydzyńska,
Żyła,Woźniak, Szkodny oraz Kośmider,
Szwajca (libero), Pasternak (libero).
PKCHTarnów:Styrkowiec, Leszek,Młocek,
Warchoł, Hajduk, Szubart, Jachym (libero)
orazWyroba.

Pogoń Proszowice, wygrywa-
jąc z tarnowiankami, zrobiła
ogromny krokwkierunku fa-
zy play-off. Początek meczu
wskazywał, że będzie łatwo
i przyjemnie. Pogoń szyb-
ko wygrała pierwszą partię
(wpewnymmomencie prowa-
dziła już 19:11), a faworyzo-
wane tarnowianki sprawiały
wrażenie, jakby niemogły się
rozgrzać w zimnej hali. Ich
trener Bogdan Dudek dziwił
się po spotkaniu, że sędziowie
w ogóle pozwolili na gręw ta-
kiej temperaturze. –Przecież
to grozi poważną kontuzją
– mówił, a jego zespół i tak
przystąpił do gry przetrzebio-
ny urazami i chorobami.
Z konieczności na pozycji

przyjmującej zagrała nomi-
nalna libero Szubart. Towłaś-
nie ona świetną serią zagry-
wek odwróciła losy II seta,
w którym Pogoń Proszowice
prowadziła 16:13, by za chwi-
lę przegrywać 17:19 i ulec

do 19. Set trzeci przypominał
pierwszy (Pogoń wygrywała
5:1, 8:2, 14:7, 23:17), za towiel-
kie emocjewróciływkońców-
ce czwartego. Początek dla
Pogoni (5:1), ale potem do-
świadczony trener rywalek
wziął czas i jego podopiecz-
ne szybko odrobiły straty,
a potemwyszły nawet na pro-
wadzenie 19:15. Gospodynie
wyrównały dzięki znakomi-

tym akcjom Jagody Szkodny.
Przy stanie 24:24 w hali zro-
biło się gorąco, bo sędziowie
w dwóch sytuacjach przy-
znali punkty gospodyniom,
choć trener Bogdan Dudek
uważał, że powinno być od-
wrotnie. Szkoleniowiec Po-
goni Proszowice Dariusz
Pomykalski był oczywiście
innego zdania.

ALEKSANDERGĄCIARZ

TomasoviaTomaszówLubelski

–MKSMOSWieliczka3:1(25:13,27:25,

20:25,25:16)

MKSMOSWieliczka: Borowska,Suchan,Ty-
rańska,Świeży,Bałucka,Świerczyńska,
Durbas(libero)orazUrban(libero),Warzecha,
Antos,Kerep,Krzysiek.

Pierwszysetzakończyłsiębar-
dzo szybko, ale w kolejnych
dwóchsiatkarkiobudrużynto-
czyłyzaciętybój.ZespółzWie-
liczkiprowadziłwdrugimsecie
9:1 i24:19,amimotoprzegrał tę
partię.Wkolejnejpodopieczne
Grzegorza Stareńczaka zagra-
ły skoncentrowane do końca
ipewnie jąwygrały.Trudnopo-
wiedzieć, co się stało z zespo-
łemMKSMOSwczwartymse-
cie, w którym podobnie jak
w pierwszym przewaga
Tomasovii była bardzo wyraź-
na. – Szkoda, że nie udało się
wygrać, bo przyjdzie nam za-
pewneznówwalczyćwplay-out
o utrzymanie. Spory wpływ
na naszą grę miała absencja
środkowejNabielec–powiedział
trener MKS MOS Wieliczka
Grzegorz Stareńczak.
Mecz V LO Łańcut – Dalin

Myślenice został przełożony
na 25 stycznia.

Pozostałewyniki
lig siatkarskich–str.C10

Zimnowhali w Proszowicach

(PAN)

Wtrzeciej lidzekobietkrakow-
skiSaloswygrał zewzmocnio-
ną kadrowo SkawąWadowice,
aMaratonKrzeszowicebezkło-
potuporadził sobiezzespołem
z Bobowej. Wśród mężczyzn
Hutnikniemiałkłopotówzout-
siderem z Mszany Dolnej, na-
tomiastDalinMyślenicegładko
uległ liderowi z Andrychowa.
Byli graczeWandy Instal, któ-
rzypowycofaniusię tejdruży-
ny z rozgrywek II ligi zasilili
Kłos Olkusz, nie pomogli dru-
żynie, która poległa w meczu
na szczycie po dramatycznej
walce w Chełmku. W najbar-
dziej zaciętym meczu kolejki
PolitechnikaKrakowskapoko-
nała po tie-breakuTarnovię.
Prowadzeniewtabeliczwar-

tej ligimężczyznutrzymałWa-
wel, który jednak męczył się
okrutniezostatnimwtabeliOr-
łemCiężkowice.

Wyniki
IIIligakobiet:MaratonKrzeszowice –Podkar-
pacieBonowa3:0,SalosKraków –Skawa
Wadowice3:2,CordiaPlus Zator –KęczaninKęty
3:0,IskryGrybów –IskryChełmiec2:3.
1. Bronowianka 10 30 30–2

2. Maraton 11 27 30–10

3. Ekstrim 10 21 24–16
4. Poprad 10 20 23–15
5. Salos 11 20 25–19
6. Zator 11 19 23–18

7. Podkarpacie 11 17 23–21
8. Skawa 11 16 20–21
9. Krynica 9 12 16–18
10. Kęczanin 11 11 17–25
11. Orzeł 10 7 11–25
12. Iskry Ch. 11 7 9–28
13. Chrzanów 10 6 12–27
14. Iskry G. 10 6 10–28
IIIligamężczyzn: UKSBrzeszcze – LKSBo-
bowa 1:3, DalinMyślenice –MKSAndrychów
0:3, Kęczanin II Kęty –Ryglice 3:0, Politech-
nikaKrakowska –Tarnovia 3:2, Janina
Libiąż – FeniksDobczyce 1:3, Hutnik Kraków
–MszankaMszanaDolna 3:0, Grunwald
Chełmek –KłosOlkusz 3:1.
1. Andrychów 11 31 33–5
2. Kęczanin II 11 27 27–7
3. Hutnik 11 26 29–12

4. Politechnika 11 23 27–13

5. Grunwald 11 20 23–19
6. Tarnovia 11 16 24–23
7. Janina 11 16 19–20
8. Ryglice 11 15 16–20
9. Kłos 11 14 16–21
10. Bobowa 11 14 19–25
11. Feniks 11 13 16–22

12. Brzeszcze 11 9 13–28
13. Dalin 11 7 11–28

14. Mszanka 11 0 3–33
IVligamężczyzn:Orzeł Ciężkowice –Wawel
Kraków2:3,WolaDębińska – Sokół Tuchów
3:0, Gryf Brzesko –GSKSLaskowa0:3,
TSPodhalański CzarnyDunajec – Zalew
ŚwinnaPoręba 3:2.
1. Wawel 8 20 23–10

2. Podhalański 8 18 22–11
3. Zalew 8 15 19–14
4. Laskowa 8 14 16–13
5. Wola Dębińska 8 11 16–15
6. Sokół 8 11 14–16
7. Gryf 8 6 7–19
8. Orzeł 8 1 5–24

SIATKÓWKA. Poświątecz-
no-noworocznejprzerwieze-
społyztrzeciej i czwartej ligi
wznowiły ligowerozgrywki. Wy-
grywałyfaworyzowanezespoły.

Pewny sukces Hutnika

(PAN)

AtakujeAgnieszkaWoźniakzPogoniProszowice
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II LIGA SIATKAREK. Pogoń Paleo jest bliżej gry w fazie play-off

Wczasach kryzysu, gdy sport
nie jest powszechny, a chęć
uczestnictwaw zajęciach ha-
muje trudna sytuacja mate-
rialna rodzin, Uczniowski
Klub SportowyMaximus roz-
poczyna przełomową, bezter-
minową inicjatywę z darmo-
wymi treningami. – Chcieli-
byśmy, żeby nasza akcja by-
ła dlamłodzieży alternatywą
w postaci aktywnego spędza-
nia czasu, kształciła umiejęt-
ności pracy w grupie, a tak-
że pokazała, poprzez naczel-
ną zasadę judo, że ,,ustępu-
jąc – zwyciężasz” –wyjaśnia
ŁukaszMazur, trener i pomy-
słodawca akcji z zarząduUKS
Maximus.
Aby udokumentować trud-

ną sytuacjęmaterialną, nale-
ży okazać jedynie zaświad-
czenie wydane przez placów-
kę oświaty, podpisane przez
dyrektora szkoły lub pedago-
ga. Przedsięwzięcie jest de-
dykowane dzieciom od klas
pierwszych wszystkich
nowohuckich szkół podstawo-
wych, a także gimnazjali-
stom. –Właśnie ruszamy od-
być rozmowy do dyrektorów
szkół, aby w cztery oczy za-

poznać ich ze szczegółami
i nawiązać współpracę – za-
pewnia Łukasz Mazur.
Plan organizatorów jest

bardzo ambitny. Dzieci i mło-
dzież będą zwolnieni nie tyl-
ko z opłat za zajęcia, lecz tak-
żemają nie płacić ani złotów-
ki za dojazdy na treningi,
sprzęt, aw przyszłości wyjaz-
dy na zawody. – Liczymy, że
odzew będzie na skalę ogól-
nopolską, a sponsorzy zech-
cą identyfikować się z akcją.
Tak działająca sekcja z po-
wodzeniem odnalazła się
w Poznaniu i dzięki wspar-
ciu partnerów podopieczni
zjeździli już cały świat, łącz-
nie z Japonią. My również je-
steśmy otwarci na współpra-
cę –mówi pomysłodawca nie-
codziennej inicjatywy.
Na razie władze krakow-

skiego klubu oddają do dy-
spozycji dwanaście strojów
do trenowania judo, wiodącej
dyscypliny podczas zajęć, ale
nowiwychowankowie pozna-
ją również, czym jest jujitsu,
karate oraz grappling. Dar-
mowe zajęcia będzie prowa-
dzić Piotr Hołubowicz, ale je-
śli chętnych będzie wielu,
na macie pojawi się drugi
szkoleniowiec. – Nie chcemy
zamknąć się na dwadzieścia
osób. Liczymy wręcz, że
na dobry początek trafi
do nas nawet blisko 60 osób –
wyjaśnia na zakończenie Łu-
kasz Mazur.

AKCJA.Dzieci znajbiedniej-
szych rodzinwNowej Hucie
w ramach akcji „Judo –wwal-
ce z alkoholizmem i narkoma-
nią”mają od dzisiaj (godz. 16)
możliwość trenować bezpłat-
nie w haliWandy przy ul.
Ptaszyckiego 4.

Bezpłatne treningi

ARTURGAC

PIŁKANOŻNA

17 bramek
oldbojówWisły
Czwartą serię spotkańmają
za sobą oldboje rywalizujący
o zimowemistrzostwoKrako-
wa. Najefektowniej zaprezen-
towali się piłkarzeWisłyKra-
ków, którzy rozgromili

Prądniczankę 17:3 i awanso-
wali na pierwszemiejscew ta-
beli. Druga jest Cracovia, któ-
rawygrała zHutnikiem 4:3.
W innychmeczach padły na-
stępującewyniki: Clepardia
– Tyniec 2:8, Zwierzyniecki
–Wieczysta 2:6, Zielonka
Wrząsowice – Libertów 6:5.
Mistrzostwa potrwają do 8 lu-
tego. (PAN)


