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Krakowianin najlepszy
na Starym Kontynencie Andrzej Wilkosz nie żyje
Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Rafał Zgierski ma na koncie ponad osiem tysięcy skoków

czył wspólnie z żoną Małgorzatą (kiedyś ćwiczyła taekwondo). Ich 6-letni syn Wiktor chce
ćwiczyć karate, 2-letnia córka
Ewelina na wybór sportowych
zainteresowań ma jeszcze czas.
W Hiszpanii rywalizowało
44 zawodników i zawodniczek
w 11 drużynach z 7 krajów.
Zgierski indywidualnie przed
półfinałami był drugi – 8 cm
w sześciu skokach. Prowadził
Niemiec Hans Keller – 7 cm.
Trzecie lokaty zajmowali Hiszpan Jose Lago i Niemiec Gerhard Wagner – po 9 cm. W półfinale i finale krakowianin skakał bezbłędnie i zakończył
start z wynikiem 8 cm. Rywa-

li wyprzedził zdecydowanie.
Srebro zdobył Francuz Mohamed Moujid, a brąz Portugalczyk Bruno Batista.
W zmaganiach drużynowych nasza reprezentacja (którą obok Zgierskiego tworzyli
Bogna Bielecka, Artur Gosiewski i Grzegorz Zajączkowski
– wszyscy Wawel) po sześciu
kolejkach była liderem. Tę lokatę utrzymała do końca zawodów, wyprzedzając ekipy
Węgier i Niemiec. – Byłem bardzo zadowolony ze swego występu, z tego, że nie poniosły
mnie emocje – mówił Zgierski.
Był on też członkiem zespołu Kraków Wawel, który zajął

19. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata 2012.
Zdobył trochę punktów, ale nie
stanął na podium żadnego
z konkursów. Przed dwoma laty w PŚ wyskakał srebro w Altenstadt (Niemcy) i brąz w Locarno (Szwajcaria). – Puchar
Świata to zawody wysokiej rangi. Trudno w nich zdobywać medale – przyznaje Zgierski.
Podczas mistrzostw świata,
które na przełomie listopada
i grudnia odbyły się w Dubaju,
krakowianinzajął25.miejsce(na
193 startujących). W celności lądowaniabył21.(12cm),awakrobacji 39. Zwyciężyli odpowiednio Białorusin Oleg Fomin, Słoweniec Domen Vodisek (5 cm)
i Francuz Philippe Valais.
– W skokach na celność lądowania po eliminacjach miałem
osiem centymetrów, w półfinale
trzy, a w finale jeden. 21. miejsce nie jest złe, ale była szansa
zbliżyć się do medalowej lokaty.
Gdybym w decydujących skokach uzyskał zero centymetrów,
zająłbym miejsce w granicach
czwartego. Akrobacje wykonywałem po raz pierwszy od 3 lat.
Ta konkurencja zanika w Polsce.Podczasakrobacjitrzebawykonać dwa salta i cztery spirale
w jak najkrótszym czasie.
W pierwszym skoku uzyskałem
około7,5sekundy,wdrugimokoło 9 sekund. Mistrz świata miał
czas 6 sekund – mówi Zgierski.
Spadochroniarz od 2008 roku lata także na szybowcach.
To jego kolejna lotnicza pasja.
JERZY FILIPIUK

Wieliczanie pierwsi w mistrzostwach Śląska

W imprezie wzięli udział zawodnicy z wielu klubów z Polski oraz z Czech, trenujący
sandę, kicboxing i MMA. Wieliczanie, którzy sięgnęli po
dziewięć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe krążki,
zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodów.
Troje wieliczan zostało wyróżnionych nagrodami dla najlepszych uczestników mistrzostw:
Robert Krawczyk w sanda mężczyzn, Ewelina Michalczyk
w gronie zawodniczek do 12 lat,
a Magdalena Skiba w gronie
zawodniczek tzw. „Pierwszego
kroku”, też do 12 lat.
Krawczyk, aktualny wicemistrz Europy juniorów w sanda, przeszedł już do kategorii
seniorów, w której także walczy z powodzeniem. W wadze
do 75 kg w półfinale pokonał
przez nokaut doświadczonego

rywala z Płocka, a w finale zrewanżował się bardzo dobremu
Czechowi za porażkę sprzed kilku lat. Michalczyk w pojedynku o złoto pokonała przeciwniczkę także z Czech (ta ostatnia została zdyskwalifikowana
za faule). Skiba wygrała rywalizację dla 7- i 8-latek.
Na słowa pochwały zasłużyli też inni wieliczanie. Szymon Klimowicz, który po raz
pierwszy walczył w kategorii
seniorów, w półfinale pokonał
swojego przeciwnika przed
czasem, a w finale wygrał zdecydowanie na punkty.
Duże postępy poczynił również Filip Zych, który w efektowny sposób awansował do finału kategorii 65 kg, w którym
musiał jednak uznać wyższość
aktualnego wicemistrza Europy juniorów Kamila Widawskiego.
Piękne walki finałowe stoczyli również Karol Bromblik
i Paweł Bochenek, dając dowód
na to, że sanda stylu choy lee
fut to skuteczny system walki.
Obaj zajęli pierwsze lokaty.

Sanda to chińska formuła
rozgrywania walk sportowych
w formule full contact, wywodząca się z tradycyjnych walk
w kung fu. Zawody rozgrywane są również w formule lekkiego kontaktu – qingda (przeznaczone przede wszystkim
dla dzieci) oraz w formule dla
mniej doświadczonych zawodników (czyli tak zwany „Pierwszy krok”).
FOT. ARCHIWUM MKS KUNG FU

KUNG FU. 16 medali zdobyła
ekipa Fight Clubu Lung wielickiego MKS Kung Fu podczas
VII mistrzostw Śląska w wushu,
które odbyły się w Radlinie.

EwelinaMichalczyk(zlewej)

Wielicki MKS Kung Fu
od dwóch lat prowadzi Fight
Club, w którym zawodnicy
szkolą się do udziału w zawodach sanda pod okiem dwukrotnego mistrza Europy
w walkach pełnokontaktowych
organizacji Kuoshu, Tomasza
Chabowskiego.

Miejsca wieliczan
Turniejgłówny
Qingda–lekkikontakt: 11–12 lat: dziewczęta 48 kg: 1. Ewelina Michalczyk, chłopcy 42
kg: 1. Konrad Chrzan, 2. Karol Krawczyk.
Sandajuniorów–fullcontact: 15–16 lat
dziewczęta 48 kg: 2. Aneta Krawczyk; 15–17
lat chłopcy 65 kg: 1. Paweł Bochenek.
Sandaseniorów–fullcontactmężczyzn:
65 kg: 2. Filip Zych, 70 kg: 1. Szymon Klimowicz, 75 kg: 1. Robert Krawczyk, 85 kg: 1. Karol Bromblik.
„Pierwszykrok”
7–8 lat: 1. Magdalena Skiba, 2. Martyna
Ciscoń, 3. Gabriala Ryłko i Adam Krupa;
11–12 lat: 1. Wiktoria Dębosz, 2. Wojciech
Ziobro; 15–16 lat, + 80 kg: 1. Michał Guzik.
(FIL)

grudnia odszedł od nas
2
9
największy z największych. Dwunastokrotnie repre-

zentował barwy Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy
w kategorii Open. W Mistrzostwach Świata i w Olimpiadach
Brydżowych w kategorii Open
występował 5 razy. Od 1960 roku
nieprzerwanie zawodnik Wisły
Kraków. Pierwszy Arcymistrz
Międzynarodowy w Polsce (obecnie Arcymistrz Światowy).
W roku 1963 zdobył w drużynie pierwszy medal dla Polski
w Drużynowych Mistrzostwach Europy. Czterokrotny Drużynowy Mistrz Polski. Lista licznych sukcesów jest tak długa, że wymienienie ich zajęłoby pojemność książki a nie naszego felietonu.
Niewątpliwie najsilniejszą bronią Andrzeja Wilkosza była rozgrywka. Turniej par Montreux rok 1981, gdzie partnerował mu
Marek Kudła.
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A. Wilkosz
M. Kudła
1 karo kontra
2 karo 3 karo
pas
3 pik
pas
4 pik
pasy...
Po wiście W dwójką karo E zabił królem i odwrócił trójką trefl.
Andrzej trafnie ocenił, iż powodem obecności w licytacji przez
W było posiadanie układowej ręki z singletonem w którymś
z czarnych kolorów. Rozumował dalej, że skoro W miałby
singletona w treflach, to by w niego zaatakował. A więc
u W prawdopodobny jest singleton pikowy. Zatem trójka trefl
zabita asem, karo przebite w stole, impas kier waletem (!!!),
zgranie asa kier, dama karo przebita w stole, król kier – z ręki
blotka trefl i trefl ze stołu. E nie może przebić, więc król trefl
bierze lewę: Teraz król pik i pik do asa, poczym dziewiątka
kier ze stołu zapewniła wygranie kontraktu. Za tę rozgrywkę
Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Brydżowych
przyznało Andrzejowi nagrodę Charlesa Solomona „Hand of
the year” (najlepsza rozgrywka roku). Przyznanie jej skwitował Andrzej z wrodzona sobie skromnością i poczuciem humoru. Oświadczył mianowicie, że nie był to chyba najlepszy
rok dla światowej czołówki.
Dzień przed śmiercią, Andrzej w parze z Wacławem
Gąssowskim uczestniczyli w Noworocznym Kongresie
Brydżowym w Hotelu Polskim w Mielcu. Ostatnie rozdanie w wykonaniu Andrzeja Wilkosza (obie przed, rozdawał E):
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Gąssowski Zawada Wilkosz Strzemecki
1 trefl
1 pik
2 pik
4 pik
5 trefl
pas
7 trefl
7 pik
kontra
pasy ...

Wojtek Strzemecki (Wisła Kraków) znał dobrze możliwości Andrzeja i „zaufał” mu, że skoro licytuje szlema to ma to co trzeba
i poszedł w obronę. Za wynik +300 Wilkosz z Gąssowskim uzyskali wynik 64,29 proc. maksa, a w całym turnieju zajęli drugie miejsce tuż za parą przeciwników z ostatniego rozdania.

FOT. WITOLD STACHNIK

To był bardzo udany sezon dla
42-letniego spadochroniarza
WKS Wawel Kraków i Plutonu Zabezpieczenia Szkolenia
6. Brygady Powietrznodesantowej Rafała Zgierskiego. Największy sukces odniósł w październiku podczas XII Mistrzostw Europejskiej Federacji Spadochronowej, które
odbyły się w Grao-Castellon
(Hiszpania). Zdobył tam indywidualnie i w drużynie złote
medale. Ponadto sięgnął po
brąz w drużynie w 42. Mistrzostwach Wojska Polskiego w Poznaniu oraz po brąz indywidualnie i w drużynie w 53. Mistrzostwach Polski w Lesznie.
Zorganizowano je odpowiednio w lipcu i we wrześniu.
Zgierski urodził się w Lublinie, jest wychowankiem Aeroklubu Lubelskiego. W szkole
podstawowej przez dwa lata trenował judo, a w średniej przez
trzy lata kung fu. Dzięki temu
może się pochwalić dużą sprawnością fizyczną, refleksem.
Od dziecka, jak sam przyznaje,
ciągnęło go też do lotnictwa.
W końcu musiał coś wybrać
– sporty walki czy sporty lotnicze? Postawił na te ostatnie.
Do Krakowa trafił dzięki
kontaktom na zawodach ze
spadochroniarzami z Wawelu.
W 1992 roku znalazł się w szeregach 6. Brygady DesantowoSzturmowej i krakowskiej sekcji. Skacze od 27 lat, ma na koncie ponad 8 tysięcy skoków. Posiada uprawnienia instruktora
pilota tandemu. Dwa razy sko-

FOT. MARCIN OLIVA SOTO

SPADOCHRONIARSTWO. Bardzo udany sezon Rafała Zgierskiego z WKS Wawel

