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Brydż sportowy

Świat

Za brutalny gwałt „będzie w poprawczaku
oglądał telewizję i grał w gry komputerowe”
INDIE. 18-letni Indus został
w sobotę skazany na trzy lata
więzienia za udział w grudniowym gwałcie zbiorowym.
Śmierć ofiary, która zmarła
w szpitalu w Singapurze, zwróciła uwagę na sytuację w kraju,
gdzie według policji do gwałtu
dochodzi co 20 minut.

– Równie dobrze, skoro wyrok
za okropne przestępstwa, jak
gwałt i morderstwo, wynosi trzy
lata, możecie uwolnić młodocianego – powiedziała po werdyk-

cie matka ofiary. Zapowiedziała,
że złoży apelację od wyroku. Jej
zdaniem mężczyzna powinien
otrzymać karę dożywocia.
Skazany, wówczas 17-letni,
i pięciu dorosłych mężczyzn
16 grudnia zwabiło 23-letnią kobietę i jej przyjaciela do autobusu w Delhi. Tam zgwałcili ją kilkakrotnie, zadali obrażenia
wewnętrzne metalowym prętem i pobili jej towarzysza. Nagich wyrzucili na drogę. Kobieta zmarła w dwa tygodnie później w singapurskim szpitalu.

Dziewięciu zabitych
i ostrzelany statek
EGIPT. Dziewięćosóbzginęło
wróżnychmiastachEgiptu
wtrakciedemonstracjizwolennikówobalonegoislamistycznego
prezydentaMohammeda
Mursiego–poinformowałyegipskiewładzebezpieczeństwa.

Wśród zabitych jest trzech policjantów, którzy – jak podało
w piątek późnym wieczorem
egipskie MSW – zostali zastrzeleni przez islamistów.
Wedługwładz,ponad50osób
odniosło obrażenia, a 20 aresz-

Jak podał prawnik młodocianego sprawcy, zostanie on wysłany do poprawczaka, a miesiące spędzone w areszcie zostaną
zaliczone w poczet kary. Skazanybyłsądzonyprzez sąddlanieletnich, ponieważ w czasie gwałtu miał 17 lat. Oskarżony nie
przyznał się do żadnego z 13 postawionych mu zarzutów, obejmujących gwałt, rabunek i morderstwo. Proces toczył się
za zamkniętymi drzwiami.
Media z wielkim oburzeniem zareagowały na wyrok.

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

„Będzie w poprawczaku oglądał telewizję i grał w gry komputerowe” – napisał „Hindustan
Times”, cytując źródła policyjne, jakoby najmłodszy ze sprawców był najbardziej brutalny.
Według „Times of India”
sąd dla nieletnich pozbawił
sprawiedliwości rodzinę ofiary. „Parodia wymiaru sprawiedliwości: młody gwałciciel
faktycznie wymknął się sprawiedliwości” – uważa „Mail
Today”.
(PAP)

Zmarł

Myśleć trza...

R

ozegrany w ramach tegorocznego Grand Prix Warszawy (23.08. do 01.09.) Główny Turniej Par zgromadził rekordową liczbę 372 duety i był benefisem arcymistrza
Juliana Klukowskiego. Znakomity i utytułowany gracz jest
ostatnim z żyjących reprezentantów Polski, którzy w 1963 roku zdobyli pierwszy medal w Drużynowych Mistrzostwach Europy dla naszych barw. Byli to: Czesław Kuklewicz z Andrzejem Wilkoszem, Jan Jeżowski ze Stanisławem Bitnerem i Julian Klukowski ze Zbigniewem Szurigiem. Dwóch pierwszych
krakowskim brydżystom przedstawiać nie trzeba, pozostali to
warszawiacy.
A 24 sierpnia wraz z Grzegorzem Supersonem dzielnie
walczyliśmy w turnieju par na zapis średni zajmując ex-aequo
5/6 miejsce na 264 pary. Z przyjemnością wspominam rozdanie w którym rozgrywający zapomniał, że w turnieju na zapis
średni podobnie jak w brydżu robrowym i meczowym należy
przede wszystkim – wygrać swoje.

Ks. JAN FRĄCZEK

towano.Przedstawicielministerstwa zdrowia w położonym
nad Kanałem Sueskim Port
Saidzie powiedział, że w starciachdemonstrantówzprzeciwnikami Mursiego śmierć poniosła tam jedna osoba, a 21 zostało rannych.
Egipskie władze poinformowały wczoraj o aresztowaniu
trzech mężczyzn, którzy ostrzelali w sobotę z broni maszynowej kontenerowiec przepływający przez Kanał Sueski.
(PAP)

z Zakonu Ojców Pijarów,
budowniczy kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
w Krakowie.
Msza Święta przy Zmarłym kapłanie
zostanie odprawiona 2 września o godz. 16.30
w kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Ostrobramskiej, ul. Meissnera 20.

Rodzinie
i Zakonowi Pijarów
składamy najszczersze wyrazy współczucia
i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
Kapłani Dekanatu
Kraków-Prądnik

3009985/00

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. med.
JADWIGI BOGDASZEWSKIEJ
- CZABANOWSKIEJ
przez 25 lat
Kierownika Katedry
i Kliniki Dermatologicznej UJ CM w Krakowie
wieloletniej Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego Oddziału Krakowskiego
wybitnego Klinicystę i Nauczyciela
szerokiej kadry dermatologów i studentów.
Składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii UJ CM
wraz z Zespołem Katedry i Kliniki Dermatologii
oraz Członkowie Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

3010625/00

Ja jestem zmartwychwstanie i życie,
kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
(J 11,25)
Dnia 28 sierpnia 2013 roku
został odwołany przez Pana do wieczności

O. JAN FRĄCZEK, PIJAR
Duszpasterz w placówkach pijarskich
w Bolszewie, Cieplicach i Krakowie na Wieczystej,
gdzie tworzył ośrodek duszpasterski, budując
równocześnie kościół parafialny pw. Matki Bożej
Ostrobramskiej jako pierwszy proboszcz tejże parafii.
Przeżył lat 76, w Zakonie 57, w kapłaństwie 52.
Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona
w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
w Krakowie na Wieczystej, ul. Meissnera 20,
dnia 2 września o godz. 16.30. Po mszy św. ciało Zmarłego
zostanie przewiezione do Pisarzowej, gdzie 3 września
zostanie odprawiona msza św. o godz. 10.00
i nastąpi pochowanie na cmentarzu w rodzinnej parafii.
Rodzina i Zakon Pijarów

3010309/00

3007089/00

Pani

Prof. Annie Czabanowskiej-Wróbel
Z głębokim żalem żegnamy
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Matki

mgr. TADEUSZA DZIÓBA
wyjątkowego Człowieka,

prof.
JADWIGI CZABANOWSKIEJ
składają
Dziekan i Pracownicy
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Niezapomnianego Pierwszego Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy AO
oraz Uczniowie SP27

E
Andrzej
Kondeja
1 kier
3 pik

7
 1082
 AKD8762
 K10
N
W
E
S
 10963
 W54
9
 W7632

S
Jan
Blajda
pas
pas

 KD42
 AKD976
 W10
9

W
Wiesław
Andruk
1 pik
4 pik

N
Grzegorz
Superson
2 karo
pasy...

Po wejściu Grzegorza – 2 karo, lekko mi ścierpła skóra, gdyż
jako pomagier przedstawiałem się bardzo mizernie, ale przeciwnicy rączo dobiegli do firmowych czterech pików. Grzegorz zagrał asa, króla i damę karo. Do drugiego kara wyrzuciłem trefla.
Trzecie karo rozgrywający zabił w dziadku królem pik, przez co
moja długość pikowa nabrała rumieńców. Ja pozbyłem się z ręki
kolejnego trefla. Teraz rozgrywający zapomniał, że jego celem
powinno być zrealizowanie zadeklarowanego kontraktu i przeprowadził rozgrywkę tak, że po każdej lewie stawałem się w rozdaniu coraz ważniejszy. Zagrał asa kier i blotkę kier przebił atutem. Teraz as pik walet pik i jako się rzekło, stałem się kierownikiem rozdania. Rozgrywający po wzięciu lewy na waleta pik,
zgrał asa trefl i trefla przebił w stole. Po czym król i dama kier.
Dziesiątka i dziewiątka pik wzięły lewy i kontrakt był bez jednej.
Szczupłość miejsca w naszej rubryce nie pozwala na omówienie wszystkich wątków tego pasjonującego pod względem
technicznym i psychologicznym rozdania, zarówno dla obrońców jak i rozgrywającego. Wiesław Andruk nie był jedynym,
który przegrał cztery piki. Widać przyzwyczajenia maksowe
brały górę nad myśleniem.
Nie myśleli również nasi dzielni pseudo-kopacze z dużej
miejscowości leżącej w środkowym biegu Wisły, kopiąc futbolówkę przeciwko rumuńskiej drużynie. A stawką był prestiż
i grube pieniądze. Jeżeli nie pomyśleli o tym, że przeciwnicy
po pierwszym gwizdku sędziego rzuca się na nich jak wataha
głodnych wilków, to: a) albo bankierzy banku informacji i szefowie piłkarskich wywiadów nie powiedzieli im o tym przed grą
– i to jest źle, albo: b) powiedzieli im o tym – a wtedy jeszcze gorzej. W brydżu jak i w futbolu wygrywają ludzie myślący.
Polscy brydżyści myślą i osiągają wspaniałe sukcesy zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych, czego przykładem są
ostatnie wyniki (Mistrzostwo Europy i Letnie Mistrzostwo USA).
A kiedy futbolowi kopacze?
„A kto to może wiedzieć? Poczekać trza.”
(Sławomir Mrożek – „Indyk”, Akt II)

