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R
ozegrane w dniach 26-28 października turnieje z cyklu
Krakowska Jesień Brydżowa miały bardzo dobrą ob-
sadę. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie

inter-netowej: http://mzbs.pl/files/2012/wyni-
ki/KJB/index.html. Jesień, jesienią, ale na sali powiewało
wiosną, gdy wchodziła na nią Renata Dancewicz. Urodziwa
i znakomita aktorka („Pułkownika Kwiatkowskiego” ogląda-
łem już ze dwadzieścia razy i polecam ten film wszystkim
tym, którzy z nostalgia wspominają czasy PRL-u). Jest na-
miętną brydżystką i jeżeli tylko czas na to pozwala, grywa
w brydża sportowego. W głównym turnieju par „Wawelski
Smok”, para Renata Dancewicz – Robert Stoliński wylicyto-
wała wielkiego szlema w następującym rozdaniu (NS po,
rozdawał E):
Przy całkowitymmilczeniu przeciwnikówRenata i Robert

licytowali jak poniżej:
Trzy trefl Roberta było

inwitem do 3 bez atu na do-
brych treflach. Cztery karo
uzgadniało kolor. 4 kier za-
chęcało do gry premiowej
i w efekcie jako jedyni
na sali zalicytowali szlema
karowego. Jest to najlepszy
szlem, gdyż uniezależnio-
ny jest od podziału trefli.
W protokole turniejowym
widniały jeszcze 3 szlemy
bezatutowe i 2 w kolor
młodszy stąd wynik ponad
90 proc. maksymalnego.
Zwycięzcy głównego tur-

nieju, para Hubert Jawo-
rowski i Zdzisław Reczek
w prosty sposób osiągnęła
bardzo dobry wynik w na-
stępującym rozdaniu:

Licytowała tylko strona
NS. Panowie nie zaniedba-
li uzgodnienia koloru atu-
towego rozłożonego 4-4
mając równocześnie kolor
boczny – w tym przypad-
ku piki, rozłożony 5-3.
Wzięcie 11 lew było możli-
we jedynie wtedy, gdy ko-
lorem atutowym były kie-
ry. Amatorzy podejrzane-
go 3 bez atu, po wiście ka-
rowymmieli się z pyszna,
grający zaś w piki musieli
zadowolić się 10 lewami.
PS. Przepraszamzamyl-

ną informację sprzed dwóch
tygodni. Na łące obokHote-
lu Litwiński w Tęgoborzy

kolegaMarek Jaworski znalazł nie kilka, a kilkanaście i jak po-
daja niektóre źródła kilkadzieścimaślaków. Sukceswgrzybo-
zbieractwie odnotował również kolega Reginald Sukiennik.

Krakowska Jesień Brydżowa

Cztery piki skurczybyki
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Renata Robert
1 trefl 3 trefle
3karo 4karo
4kier 4pik
5karo 5kier
5bezatu 7karo

S N
Zdzisław Hubert
1 trefl 1 pik
1 bezatu 3kier
4kier pasy

STSSkarżysko-Kamienna–WandaInstal

Kraków3:0(25:19,25:23,25:17)

STS: Kruk, Lisowski, Skwarek, Staniewski,
G. Szumielewicz,M. Szumielewicz, Nieboj
(libero) oraz Brojek.
WandaInstal:Szablewski, Rutkowski,
Typel, Poprawa, Laskowski, Ignatowski,
Kołodziej (libero) orazWesołowski,
Bielenda, Adamski, Klimas, Blachura.

Pierwszysetbezwiększejhisto-
rii.Gospodarzenapoczątkuwy-
pracowali kilkupunktowąprze-
wagę,którąbezpieczniedowieź-
li do końca. Największą szansę
naodwrócenie losówspotkania
Wandamiała po zmianie stron.
Przejęła inicjatywę i długo pro-
wadziła,wczympomagałasłaba
skuteczność STS w ataku.
Wkońcówce jednaktomiejsco-
wi byli lepsi,wygrywając do 23.

Takprzegranysetniecopodciął
krakowianomskrzydła,wostat-
niejpartiiwprawdziezachowy-
wali szansę, ale w końcówce
skarżyszczanie ich rozbili za-
grywką iblokiem.
– Po dobrym, zwycięskim

meczu z Krosnem liczyłem, że
podtrzymamy passę. Poniosła
nas jednakmłodzieńcza fanta-
zja.Przyprowadzeniuzamiast
spokojnie punktować, to prze-
szarżowaliśmy,zaszybkochcie-
liśmywygrać–mówiGrzegorz
Silczuk, trenerWandy Instal.

(ART)

AGH100RKAZSKraków–ContimaxMOSiR

Bochnia3:1(25:18,21:25,25:17,25:10)

AGH100RK:Munik, Kowalski, Mucha, Łaba,
Dzierwa, Błoński, Szymczak (libero) oraz
Grot, Kosiek, Księżolek,Maruszczyk.

Contimax: Szałański, Habel, Kącki, Nowak,
Czubiński, Sobaniec, Galiński (libero) oraz
Nieckarz, Kmiecik,Wilanowski.
SędziowaliPaulinaLemiechiJanusz

Kaliński.Widzów150.

Czwarte z rzędu zwycięstwo
odnieśli akademicyzKrakowa,
którzybyli zespołemwyraźnie
lepszym od zespołu z Bochni.
Goście tylko na początku
pierwszego seta grali nieźle,
prowadząc 3:1 i 8:5, ale potem
dopracywziął siękapitanAGH
100RKMateuszKowalski, któ-
rego w dalszej fazie meczu
wspierałśrodkowyKonradMu-
cha i atakujący Patryk Łaba.
Wydawało się, żemecz zakoń-
czysiębardzoszybko,bomają-
cy przewagę w każdym ele-
mencie siatkarskiego rzemio-

sła gracze z Krakowa pewnie
wygrali pierwszą partię.
Wdrugiej goście zaskoczy-

li rywala dobrą zagrywką (Ja-
kub Habel) oraz dobrymi ata-
kami (Adrian Szałański, Ro-
manKącki). Pokilkuminutach
gry było 8:0 dla Contimaksu
i tego seta,mimoambitnej po-
stawy do końca nie udało się
podopiecznym Jerzego Piwo-
warawygrać.
Trzeciego seta AGH zaczął

odprowadzenie3:0,późniejpięć
punktówzrzęduuzyskaliprzy-
jezdni, aleodstanu10:8warun-
kigrynaparkieciezaczęlidyk-
tować gospodarze. Wyróżniał
sięŁaba,poktóregoatakachgo-
spodarze zdobywali najwięcej
punktów. Dobrze rozgrywał
BartoszBłoński,któryumiejęt-
nie rozdzielałpiłki, gubiącczę-
stoblokrywala.Gospodarzeby-
li szybcy, dysponowali lepszy-
mi warunkami fizycznymi i ta
przewaga uwidoczniła się naj-
wyraźniej w ostatnim secie,
wktórymAGH100ROKrozbi-
łorywala,pozwalającmuugrać
10 tylko punktów.
Krakowianie momentami

pokazali, że stać ich na dobrą,
pomysłową grę, ale przed tym
zespołem najważniejsze me-
cze, w tym derbowe starcie
z Wandą Instal, które odbę-
dzie się za dwa tygodnie.
W zespole Bochni wyraźnie
brakuje lidera, zawodnika,
który poprowadziłby zespół
dowalki.Nadziś to zespół per-
spektywiczny, który jednak je-
śli nie zacznie grać o poziom
lepiej, to będzie miał kłopot
z utrzymaniem się na zaple-
czu pierwszej ligi.

ZawodnicyAGH100RKAZSKrakówmająpowodydozadowolenia PAWEŁPANUŚ
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Wygrali po raz czwarty

PogońPaleoProszowice–SiarkaTarno-

brzeg3:1(25:22,20:25,26:24,25:18)

Sędziowali:MonikaWulczyńskaiMarek

Orlef.

Pogoń: Koperczak, Rydzyńska,Woźniak,
Szymska, Szkodny, Żyła oraz Skowron,
Bucka, Kośmider, Pasternak
Siarka: Sas,Wąż, Róg, Galica, Bator,
Grzesiak, Janda (libero) orazDziadosz

W tabeli oba zespoły dzieli
przepaść, ale Pogońwcale nie
miała łatwej przeprawyzSiar-
ką.Wynikało tonie tylkoznie-
złej postawyprzyjezdnych, ale
teżkłopotówpersonalnych tre-
nera gospodyń Dariusza
Pomykalskiego.Tydzień temu
kontuzji doznałaAnnaSzturc.
W sobotę z urazem kolana
wyszła na boisko Kaja
Rydzyńska, ale szybko jeopuś-
ciła. Szansę gry dostała zale-
dwie czternastoletnia Julia
Skowron, ale to dopierodobry
materiał na ligowązawodnicz-

kę. Choć warto odnotować, że
zdobyła zagrywkąswój pierw-
szy punkt w II lidze.
Bez Rydzyńskiej gra Pogo-

ni zupełnie się nie układała.
Było towyraźniewidaćwdru-
gim secie przegranym przez
miejscowe do 20. W tej sytua-
cji trenerniemiałwyjścia i po-
nownie wpuścił na boisko nie
wpełni sprawnązawodniczkę.
Tajemnicą Kai pozostanie,
w jaki sposób,grając„na jednej
nodze”, zdołała w meczu
z Siarką zagrać niemal pełne
trze sety i jeszcze zdobyć 13
punktów. – Chyba adrenalina
uśmierzyła jej ból –mówi tre-
ner Pomykalski.
Te najważniejsze punkty

dla Pogoni zdobyła jednak
w sobotę Dorota Szymska. To
ona zakończyła trudną za-
grywką najbardziej zaciętą
trzecią partię, w której Pogoń
przegrywała już 13:18.To rów-
nież Szymska zakończyła
mecz, zdobywając sprytnym
zagraniem ostatni punkt
w czwartym secie.

SIATKÓWKA. Wmeczu II ligi
kobietPogońPaleoProszowice
pokonaławewłasnej hali Siar-
kęTarnobrzeg3:1.

Kaja na jednej nodze

(ALG)

Na czele nowego składu wy-
działustanąłWaldemarSagan,
prezes Pałacu Bydgoszcz.
Wśródjegowspółpracowników
znaleźli się m.in. były trener
kadryLeszekPiasecki i utytu-
łowanytrenerdrużynmłodzie-
żowych Gedanii Gdańsk Wi-
told Jagła.
Obecność w tym gronie za-

ledwie 34-letniego Dariusza
Pomykalskiegotoniewątpliwie
dużanobilitacja.–Myślę,żesuk-
cesynaszegoklubuwostatnich
latach, zwłaszcza w siatkówce
młodzieżowej, zostały zauwa-
żone i docenione. Oprócz tego
odośmiulatprowadzęnieprzer-
wanie Kadrę Małopolski
na Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży i jako jedyni w tym
okresieanirazuniebyliśmypo-
za finałem tej imprezy – mówi
trener.

Dariusz Pomykalski nie
ukrywa, że ma pomysły, które
mogąwjegoopiniipoprawićpo-
ziom siatkówki młodzieżowej.
Tozjego inicjatywykilka lat te-
mu doszło do zmiany systemu
wyłanianiamistrzówMałopol-
ski w kategoriach młodzieżo-
wych.–Przedwdrożeniemtego
pomysłu były duże opory. A te-
raz już kilka związków woje-
wódzkich,wtymtakmocne jak
łódzkiczykujawsko-pomorski,
przekonało się o jego słusznoś-
ci istosujezpowodzeniemusie-
bie. Nieprzypadkowomałopol-
skie drużyny regularnie docie-
rajądofinałówMP–przekonu-
je szkoleniowiec i zapowiada,
że należy się zastanowić rów-
nież nad modyfikacją sposobu
wyłaniania siatkarskich mi-
strzów Polski. – W tej chwili
naetapiećwierćfinałudrużyny
muszą jeździć bardzo daleko,
aprzecieżwieleklubówboryka
się z kłopotami finansowymi.
Chciałbym oszczędzić im wy-
datkówzwiązanychzdalekimi
podróżami –mówi.

SIATKÓWKA.Dariusz
Pomykalski, prezes i trenerPo-
goniProszowice, został człon-
kiemsiedmioosobowegoWy-
działudoSprawMłodzieżyPol-
skiegoZwiązkuPiłki Siatkowej.

Zajmie sięmłodzieżą

(ALG)


