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Wieliczanie pierwsiwmistrzostwach Śląska

W imprezie wzięli udział za-
wodnicy zwielu klubów zPol-
ski oraz z Czech, trenujący
sandę, kicboxing iMMA.Wie-
liczanie, którzy sięgnęli po
dziewięć złotych, pięć sreb-
rnych i dwa brązowe krążki,
zajęli pierwszemiejsce w kla-
syfikacji drużynowejzawodów.
Trojewieliczanzostałowyróż-
nionychnagrodamidlanajlep-
szychuczestnikówmistrzostw:
RobertKrawczykwsandamę-
żczyzn, Ewelina Michalczyk
wgroniezawodniczekdo12 lat,
a Magdalena Skiba w gronie
zawodniczek tzw. „Pierwszego
kroku”, też do 12 lat.
Krawczyk, aktualny wice-

mistrzEuropy juniorówwsan-
da, przeszedł już do kategorii
seniorów, w której także wal-
czy z powodzeniem.Wwadze
do 75 kg w półfinale pokonał
przeznokautdoświadczonego

rywala zPłocka, aw finale zre-
wanżował się bardzo dobremu
Czechowizaporażkęsprzedkil-
ku lat. Michalczyk w pojedyn-
ku o złoto pokonała przeciw-
niczkę także z Czech (ta ostat-
nia została zdyskwalifikowana
zafaule).Skibawygrałarywali-
zację dla 7- i 8-latek.
Na słowa pochwały zasłu-

żyli też inni wieliczanie. Szy-
mon Klimowicz, który po raz
pierwszy walczył w kategorii
seniorów, w półfinale pokonał
swojego przeciwnika przed
czasem,a w finalewygrał zde-
cydowanie na punkty.
Dużepostępypoczynił rów-

nież Filip Zych, który w efek-
townysposóbawansowałdo fi-
nałukategorii 65kg,wktórym
musiał jednakuznaćwyższość
aktualnegowicemistrzaEuro-
py juniorów Kamila Widaw-
skiego.
Piękne walki finałowe sto-

czyli również Karol Bromblik
iPawełBochenek,dającdowód
na to, że sanda stylu choy lee
fut to skuteczny systemwalki.
Obaj zajęli pierwsze lokaty.

Wielicki MKS Kung Fu
od dwóch lat prowadzi Fight
Club, w którym zawodnicy
szkolą się do udziału w zawo-
dach sanda pod okiem dwu-
krotnego mistrza Europy
wwalkachpełnokontaktowych
organizacji Kuoshu, Tomasza
Chabowskiego.

Sanda to chińska formuła
rozgrywaniawalk sportowych
w formule full contact, wywo-
dząca się z tradycyjnychwalk
w kung fu. Zawody rozgrywa-
ne są również w formule lek-
kiegokontaktu–qingda (prze-
znaczone przede wszystkim
dla dzieci) oraz w formule dla
mniej doświadczonychzawod-
ników(czyli takzwany„Pierw-
szy krok”).

Miejscawieliczan
Turniejgłówny

Qingda–lekkikontakt:11–12 lat: dziewczę-

ta 48 kg: 1. EwelinaMichalczyk, chłopcy 42

kg: 1. KonradChrzan, 2. Karol Krawczyk.

Sandajuniorów–fullcontact: 15–16 lat

dziewczęta 48 kg: 2. AnetaKrawczyk; 15–17

lat chłopcy 65 kg: 1. Paweł Bochenek.

Sandaseniorów–fullcontactmężczyzn:

65 kg: 2. Filip Zych, 70 kg: 1. SzymonKlimo-

wicz, 75 kg: 1. Robert Krawczyk, 85 kg: 1. Ka-

rol Bromblik.

„Pierwszykrok”

7–8 lat: 1. Magdalena Skiba, 2.Martyna

Ciscoń, 3. Gabriala Ryłko iAdamKrupa;

11–12 lat: 1.Wiktoria Dębosz, 2.Wojciech

Ziobro; 15–16 lat, + 80 kg: 1. Michał Guzik.

KUNG FU. 16medali zdobyła
ekipaFightClubuLungwieli-
ckiegoMKS KungFupodczas
VIImistrzostwŚląskawwushu,
któreodbyły sięwRadlinie.

(FIL)

EwelinaMichalczyk(zlewej)
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Tobył bardzoudanysezondla
42-letniego spadochroniarza
WKS Wawel Kraków i Pluto-
nu Zabezpieczenia Szkolenia
6. Brygady Powietrznodesan-
towejRafałaZgierskiego.Naj-
większy sukcesodniósłwpaź-
dzierniku podczas XII Mis-
trzostw Europejskiej Federa-
cji Spadochronowej, które
odbyły się w Grao-Castellon
(Hiszpania). Zdobył tam indy-
widualnie i w drużynie złote
medale. Ponadto sięgnął po
brązwdrużyniew42.Mistrzo-
stwachWojskaPolskiegowPo-
znaniuorazpobrąz indywidu-
alnie i w drużynie w 53. Mis-
trzostwach Polski w Lesznie.
Zorganizowano je odpowied-
nio w lipcu i wewrześniu.
Zgierskiurodził sięwLubli-

nie, jest wychowankiemAero-
klubu Lubelskiego. W szkole
podstawowejprzezdwalatatre-
nował judo, aw średniej przez
trzy lata kung fu. Dzięki temu
możesiępochwalićdużąspraw-
nością fizyczną, refleksem.
Oddziecka, jaksamprzyznaje,
ciągnęło go też do lotnictwa.
W końcu musiał coś wybrać
– sportywalki czysporty lotni-
cze? Postawił na te ostatnie.
Do Krakowa trafił dzięki

kontaktom na zawodach ze
spadochroniarzami zWawelu.
W1992 rokuznalazł sięwsze-
regach6.BrygadyDesantowo-
Szturmowej ikrakowskiej sek-
cji. Skaczeod27 lat,manakon-
cieponad8 tysięcyskoków.Po-
siadauprawnienia instruktora
pilota tandemu.Dwarazysko-

czyłwspólniezżonąMałgorza-
tą (kiedyś ćwiczyła taekwon-
do). Ich6-letni synWiktor chce
ćwiczyć karate, 2-letnia córka
Ewelinanawybór sportowych
zainteresowańmajeszczeczas.
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 lokatyzajmowaliHisz-
pan Jose Lago i Niemiec Ger-
hardWagner –po9 cm.Wpół-
finale i finalekrakowianinska-
kał bezbłędnie i zakończył
start z wynikiem 8 cm. Rywa-

li wyprzedził zdecydowanie.
Srebro zdobył FrancuzMoha-
med Moujid, a brąz Portugal-
czyk Bruno Batista.
W zmaganiach drużyno-

wychnaszareprezentacja (któ-
rą obok Zgierskiego tworzyli
Bogna Bielecka, Artur Gosie-
wski iGrzegorzZajączkowski
– wszyscy Wawel) po sześciu
kolejkach była liderem. Tę lo-
katę utrzymała do końca za-
wodów, wyprzedzając ekipy
Węgier iNiemiec.–Byłembar-
dzo zadowolony ze swegowys-
tępu, z tego, że nie poniosły
mnie emocje –mówiłZgierski.
Był on też członkiemzespo-

łu KrakówWawel, który zajął

19. miejsce w końcowej klasy-
fikacji Pucharu Świata 2012.
Zdobył trochępunktów, alenie
stanął na podium żadnego
z konkursów. Przed dwoma la-
tywPŚwyskakał srebrowAl-
tenstadt (Niemcy) i brąz w Lo-
carno (Szwajcaria). – Puchar
Światatozawodywysokiejran-
gi.Trudnownichzdobywaćme-
dale –przyznaje Zgierski.
Podczasmistrzostwświata,

które na przełomie listopada
i grudnia odbyły się w Dubaju,
krakowianinzajął25.miejsce(na
193startujących).Wcelności lą-
dowaniabył21.(12cm),awakro-
bacji 39. Zwyciężyli odpowied-
nio BiałorusinOleg Fomin, Sło-
weniec Domen Vodisek (5 cm)
iFrancuzPhilippeValais.
–Wskokachnacelnośćlądo-

waniapo eliminacjachmiałem
osiemcentymetrów,wpółfinale
trzy, a w finale jeden. 21. miej-
sce nie jest złe, ale była szansa
zbliżyćsiędomedalowej lokaty.
Gdybym w decydujących sko-
kachuzyskałzerocentymetrów,
zająłbymmiejsce w granicach
czwartego. Akrobacje wykony-
wałempo raz pierwszy od 3 lat.
Takonkurencja zanikawPol-
sce.Podczasakrobacjitrzebawy-
konaćdwasalta iczteryspirale
w jak najkrótszym czasie.
Wpierwszymskokuuzyskałem
około7,5sekundy,wdrugimoko-
ło 9 sekund.Mistrz światamiał
czas6sekund–mówiZgierski.
Spadochroniarz od2008 ro-

ku lata także na szybowcach.
To jegokolejna lotniczapasja.

JERZYFILIPIUK

Krakowianin najlepszy
na StarymKontynencie
SPADOCHRONIARSTWO.BardzoudanysezonRafałaZgierskiegozWKSWawel

RafałZgierskimanakoncieponadosiemtysięcyskoków
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29grudnia odszedł odnasnajwiększy znajwięk-
szych.Dwunastokrotnie repre-
zentował barwyPolski naDruży-
nowychMistrzostwachEuropy
wkategoriiOpen.WMistrzo-
stwachŚwiata iwOlimpiadach
BrydżowychwkategoriiOpen
występował 5 razy.Od1960 roku
nieprzerwanie zawodnikWisły
Kraków.PierwszyArcymistrz
MiędzynarodowywPolsce (obec-
nieArcymistrzŚwiatowy).
Wroku1963zdobyłwdruży-

niepierwszymedaldlaPolski
wDrużynowychMistrzostwachEuropy.CzterokrotnyDrużyno-
wyMistrzPolski.Lista licznychsukcesówjest takdługa, żewy-
mienienie ichzajęłobypojemnośćksiążkianienaszego felietonu.
NiewątpliwienajsilniejsząbroniąAndrzejaWilkoszabyłaroz-
grywka.TurniejparMontreuxrok1981,gdziepartnerowałmu
MarekKudła.

E S W N
A.Wilkosz M.Kudła

1karo kontra 2karo 3karo
pas 3pik pas 4pik
pasy...

PowiścieWdwójką karo E zabił królem i odwrócił trójką trefl.
Andrzej trafnie ocenił, iż powodem obecności w licytacji przez
Wbyło posiadanie układowej ręki z singletonemwktórymś
z czarnych kolorów. Rozumował dalej, że skoroWmiałby
singletonaw treflach, to byw niego zaatakował. Awięc
uWprawdopodobny 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 niemoże 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 skwito-
wał Andrzej z wrodzona sobie skromnością i poczuciem hu-
moru. 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 rozda-
nie w wykonaniu Andrzeja Wilkosza (obie przed, rozda-
wał E):

E S W N
Gąssowski Zawada Wilkosz Strzemecki
1 trefl 1pik 2pik 4pik
5 trefl pas 7 trefl 7pik
kontra pasy ...

WojtekStrzemecki (WisłaKraków)znałdobrzemożliwościAn-
drzeja i „zaufał”mu,żeskoro licytujeszlematomatoco trzeba
iposzedłwobronę.Zawynik+300WilkoszzGąssowskimuzyska-
liwynik64,29proc.maksa,awcałymturniejuzajęli drugiemiej-
sce tużzaparąprzeciwnikówzostatniegorozdania.

Andrzej Wilkosz nie żyje

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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