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Na
bardzodobrypomysłwpadł sądecki działacz
brydżowyAdamWaśko, organizując cykl let-
nich turniejówwmiejscowościachmających

status zdrojów.Odbyły się już turniejewMuszynie,
Włoszczowej orazwubiegłąniedzielęwWieliczce. Czo-
łowemiejscaw tymostatnim turnieju zajęli: Jacek
Brózda –MirosławKołton,MałgorzataPraszałowicz –Pa-
weł Skałacki,AleksandraJurkiewicz –BarbaraLesiecka.
Informacje na temat cyklu znaleźćmożnana stronie

www.brydznowysacz.rebublika.pl. Piszący te słowa
(wparze zGrzegorzemSupersonem)uczestniczyłw tur-
niejuwielickim.Uczestnictwo oznaczauiszczeniewpiso-
wego i rozegraniewymaganej liczby rozdańwdowol-
nymstylu.W jednym (i takiemusiało się zdarzyć) zagra-
liśmydobrze.

Licytacja:
N E S W
Biernat BlajdaPalczyńskiSuperson
1trefl 1karo 1kier pas
2BA pas 4karo pas
4pik kontra 5kier pas
6kier pasy...

Po takiej licytacjiwist pikowymiał zdecydowanyprio-
rytet nad jakimkolwiek innym i był jedynymwistemkła-
dącym.GdybyBiernat zamiast 4 pik zalicytował naprzy-
kład 4BA i kontraktemostatecznymstałoby się 6 kier, to
powiście karowymrozgrywkawyglądałabynastępują-
co: karo przebitew ręce kierem, kier do stołu, kolejne ka-
ro przebitew ręce, po czymkiery do spodu, co doprowa-
dziłoby donastępującej sześciokartowej końcówki:

Teraz zagranie pika stawiaEwsytuacji beznadziejnej.
Natomiastmój osobisty korektor i recenzent, znako-

mity sędzia brydżowyZbigniewSagangrałw internecie
i przyszło następujące rozdanie:

ZbigniewSagangrał napozycji S 3BAz rekontrą
i obrońcyna początkumogli ściągnąć sześć lew treflo-
wych, alewist nastąpiłwkróla kier, który został zabity
asem, pik do stołu i damakaro. Po blotce odEnastąpił
impas i reszta lewnależała do obrońców.Wynik tylko
3400 dlaWE, gdyżna całe szczęścieNSbyli przedpartią.
Gdyby rozgrywający trafił karo –wynik byłby tylko 1000
dlaNS (przed partią). Analizując niniejsze rozdanie, po-
stępujemywbrewzaleceniom lekarza reprezentacjiMa-
łopolski dr. BohdanaCzeczótki (ma się rozumieć – psy-
chiatry), który sugeruje odłożeniewynikówpowyżej
3000 punktównabok,mając nauwadze zdrowie psy-
chiczneuczestników, czytelników i procesor komputera.

Brydż zdrojowy

Cztery piki skurczybyki
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–Marzeniesięspełniło?Może
nawetdwamarzenia?–zwra-
camsiędo23-letniejMatyldy
Szlęzak,którawystartuje
na IOwLondyniewbiegu
na3000mzprzeszkodami.
– Tak. Oczywiście najważ-

niejszyjeststartolimpijski,októ-
rymmarzyłam.Udałosięwypeł-
nić zadanie postawione przez
PZLA. Namityngu w hiszpań-
skiejHuelvie przekroczyłam li-
mitnaszegozwiązku–9.43min,
bo przebiegłam mój dystans
wczasie 9.39,87min. Tomój re-
kord życiowy.Zarazemtenwy-
nikdałmiprawouczestniczenia
wmistrzostwachEuropyinapo-
czątkulipcapojechałamdoHel-
sinek.Takwięcdwienajważniej-
sze imprezy roku odbywają się
z moim udziałem. Plan został
wypełnionywstuprocentach.
–Ciężkowalczysięominimum
olimpijskie?
–Nie przerażałomnie to za-

danie, choć wymagało koncen-
tracji. Minimum wybiegałam
w drugim starcie. Poprawiłam
swój rekord z ubiegłego roku
oponad9sekund.Toniezłyskok.
–Biegzprzeszkodamijestcięż-
kąkonkurencją,kobietyupra-
wiajągoodgórakilkunastulat...
– Mnie fascynuje.Wymaga

koncentracjiiwytrenowania,każ-
dy przeskok przez przeszkodę
czy nad rowem z wodą wyma-
ga dodatkowych sił. Wszystkie
biegiw swej karierze ukończy-
łam.Uprawiamtękonkurencję
od 6 lat, a w każdym sezonie
startuję 5–6 razy. Pierwszyme-
dal, srebrny w mistrzostwach
Polski,zdobyłamjakojuniorka.
Dziewczyny zaczynają od bie-
gówna1500metrów,potemjest
2000 metrów, aż przechodzą
dodystansuseniorek–3000me-
trów.
–Paninajwiększesukcesy?
–Wubiegłymrokupodczas

młodzieżowych mistrzostw
Europy w Ostrawie zajęłam
czwarte miejsce. Niewiele mi
brakło do podium. W tym ro-
ku byłam druga w mistrzo-
stwachPolski, zaKasiąKowal-
ską z VectryWłocławek.
–ComusiPani jeszczepopra-
wić?

–Nadal pracowaćnad tech-
niką pokonywania przeszkód.
Najważniejsze, że nie boję się
tego, niestrasznymi rówzwo-
dą. Zahaczam tylko jedną sto-
pąowodę.Trenuję codziennie,
a na zgrupowaniach, które są
często, dwa razy dziennie.
–JakoceniaPani swójdebiut
wmistrzostwachEuropy?
–Ucieszyłamsięzzakwalifi-

kowaniadoHelsinek,bo tomo-
ja pierwsza wielka impreza
wśródseniorek.Jednakodczu-
wałamzmęczeniepoprzednimi
startami,Helsinkibyłyzapręd-
ko.Nieudałomi sięwejśćdo fi-
nału, ale byłam z pierwszym
czasem wśród zawodniczek,
które odpadły. Ten wyjazd był

dlamniekolejnąnauką,następ-
newystępypowinnybyćlepsze.
–Na3000metrówzprzeszko-
damiPolskę reprezentować
będąwLondyniedwiepanie...
–Liczyłyśmy, że zrobimini-

mumWiolaFrankiewiczzAZS
AWFKraków, lecznieudałosię
jej.WystartujeKasiaKowalska,
którama pierwszy czaswPol-
scewtymsezonie, i jazdrugim
czasem. Zapewne będziemy
w wiosce olimpijskiej razem
mieszkać, ale na zgrupowa-
niach trenujemy osobno, bo
u innych trenerów. Ćwiczę
w AZS AWF Kraków
pod okiem Wacława Mirka,
wkadrzemoimopiekunemjest
ZbigniewKról z Krakowa. Do-

dam, że zaczynałam biegać
wRzeszowieu trenerówJacka
Kawy iPiotraKowala.Poprze-
prowadzcenastudiadoKrako-
wamoimszkoleniowcemzostał
RomanKołodziej.
–Któremiejscenaliścieświato-
wejzajmujePaniwtymroku?
– Około sześćdziesiąte...

–Alepołowaztychzawodni-
czeknieprzyjedzienaigrzyska.
–Czylibędętrzydziesta.Od-

będą się najpierw eliminacje.
Nieznamjeszczezasadkwalifi-
kacji,alebędęwalczyłaoawans,
dam z siebie wszystko, obiecu-
ję. Wolałabym szybkie tempo
wbiegu,comidawiększeszan-
se. W Londynie już startowa-
łam,poznałamangielskąpogo-
dę i chybamnie nic tamnie za-
skoczy.Mamnadzieję, że todo-
piero początek moich
olimpijskich przygód, za 4 lata
mamy igrzyskawRio de Jane-
iro.
–CzymzajmujesięPanipoza
sportem?
– Studiuję na AWF w Kra-

kowie, zrobiłam licencjat, za-
częłam studia magisterskie.
W wolnych chwilach jeżdżę
do rodzinnegoRzeszowa.Nie-
raz rodzina odwiedza mnie
nazgrupowaniach i zawodach.
–KtośpomagaPaniwupra-
wianiusportu?
–Tak, jestemwdzięcznapa-

nu Dariuszowi Kaczmarskie-
mu, który zainwestował we
mnie,kiedy jeszczeniemiałam
wyników.
–WeźmiePaninaigrzyskajakiś
talizman?
– Nie miałam takiego, ale

przed wyjazdem z Krakowa
grupa biegaczy seniorów
masters ofiarowałamipluszo-
wego misia i on pojedzie ze
mną na igrzyska.
–CzybędziePani terazzawod-
niczkąnumer jedenwPolsce
wswejkonkurencji?
–To się okaże. Teraz o pry-

mat muszę walczyć z Kasią
Kowalską. Chyba niezłe per-
spektywy przede mną, mam
dopiero 23 lata, nie czuję fi-
zycznychdolegliwości, jestem
wytrwała.

RozmawiałJANOTAŁĘGA

Biegaczka nie boi się przeszkód
ROZMOWAzMATYLDĄSZLĘZAK, olimpijką zAZSAWFKraków

MatyldaSzlęzakpobiegniewLondyniena3kmzprzeszkodami
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Rokosz futbolistówwDalinie

DALINMYŚLENICE–HUTNIK
NOWAHUTA0:5 (0:4)

Bramki:Nawrot3,Świątek,Zdziński.
Dalin:Brzeziański (46Dziedzic) – Tokarz,
Słonina, Senderski, Niedźwiedź –Nowak,
Litewka, Szwajdych, Pyzio, Bednarz – Żądło.
Hutnik:Kusak–Antoniak(46Żelasko),Bienias
(46Orłowski), B. Jagła (46 S. Jagła), Zimny
(46Urbaniec)–Świątek(46Hul),Guja (46Mu-
rzyn), Gamrot (46Piszczewski) –Witek
(46 Sierakowski), Nawrot (46 Stanek),
Lampart (46 Zdziński).

Dalinwystąpiłwmocnookrojo-
nymskładzie– 8piłkarzyodmó-

wiło gry, bo nie porozumieli się
zzarządem.–Naznakprotestu
niewyszlinaboisko–mówitre-
ner Marcin Gędłek. – Poszło
osprawyfinansoweiogólne.Za-
skakujemnieto,gdyżniemaza-
ległości i wszystko jest poukła-
dane.Będąjeszczerozmowyzty-
mi graczami. Liczę, że kilku da
sięprzekonaćipowrócądonas.
WDaliniemusząpodjąćbły-

skawiczne działania. Do rozpo-
częciarozgrywekIIIligipozosta-
ło ponad dwa tygodnie. –Właś-
ciwie mamy tylko 11 zawodni-
ków–dodajeGędłek.–Musimy
rozpocząćposzukiwanianowych
piłkarzy,byuzupełnićkadrę,bo
jest stanowczozaszczupła.

Szansę na przenosiny
doDalinumam.in. bramkarz
Rafał Brzeziański, który wy-
stąpił w tym spotkaniu. Przez
ostatnie trzy lata był graczem
Szreniawy NowyWiśnicz.
Mimo wcześniejszych za-

powiedzi, że nie będzie tran-
sferów, zanosi się na to, iż
w Hutniku pojawi się dwóch
nowych graczy. Dla Kacpra
Orłowskiego może to być po-
wrót, gdyż jestwychowankiem
Hutnika.WiosnągrałwLotni-
kuKryspinów.WHutnikuwy-
stąpił teżAndrzejPiszczewski,
który jest wychowankiem
Karpatów Lwów.

PIŁKANOŻNA.Wsparingo-
wymmeczuDalinMyślenice
przegrałzHutnikiemNowaHuta.

BOGDANPRZYBYŁO

REKREACJA

Z „DP” na basen

KSWandazapraszanabasen
wNowejHucieprzyul.Bulwa-
rowej.Dlapierwszych20osób,
którewsobotę iniedzielęoka-
żąprzywejściu „DziennikPol-
ski”,wstępbędziebezpłatny.
Wsobotęuprawniadotego
piątkowewydanie(27 lipca),
awniedzielęsobotnie(28 lipca).
Wobiekcie„Wandzianka”
napowierzchniok.4haznajduje
sięwieleatrakcji.Ośrodekczyn-
nyjestcodzienniewgodz.10–18.
Biletnormalnykosztuje12zł,ul-
gowy8zł (pogodz.15wstępjest
tańszy),dladzieciwwieku 4–7
lat– 5 zł, a pociechydo 4 lat
wchodzą za darmo.

(ART)

–MatyldawywalczyłaawansdoLondynu,wconiewieluwierzyło.
Przyokazjiudałosię jejwywalczyćstartnamistrzostwachEuropy
wHelsinkach.Bardzotoprzeżywa,maudanyrok.Pracujemywspólnie
odkilkulat.Matyldalubidyskutować,alechętnieteżtrenuje.Przed
niątrudnezadaniewLondynie,walkaofinał.Lepiejbyłoby,gdyby
odpoczątkubiegueliminacyjnegopodyktowanoszybkietempo,bo
jestzawodniczkąraczejwytrzymałościowąniżmającaszybki finisz.
JestwprogramieszkoleniadoRiodeJaneiro,a jużspełniłaolimpijski
plan,corokukonsekwentniepoprawia swójwynik.

DRWACŁAWMIREK,TRENERZAWODNICZKI:


