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Dymowski broni tytułu

Mistrzostwa Polski juniorów
będądlazawodnikówprzepust-
kądomłodzieżowychmistrzo-
stwaświata. –Tytułumistrzow-
skiego wśród solistów będzie
broniłKamilDymowski–przy-
pomina Zofia Homa, prezes
UczniowskiegoKlubuŁyżwiar-
stwa Figurowego w Oświęci-
miu. – Podobno łatwej się zdo-
bywatytułniż sięgopotembro-
ni, ale – jestem przekonana
–żenaszzawodnikwypełnipo-
stawione przed nim zadanie.
Nastarcieniezabraknie też

ubiegłorocznych medalistów
i zarazem największych na-
dziei oświęcimskiego łyżwiar-
stwa. –Wymienię Annę Sied-
lecką, Elżbietę Gabryszak,
MałgorzatęZając,Aleksandrę
Kosowską, Adę Warzyk, czy

Łukasza Pazdro oraz parę
sportową Olimpię Kłusek
z Maciejem Litwinem – wyli-
cza prezes Homa.
W juniorskich mistrzo-

stwach niewystąpi sztandaro-
wa para sportowa Unii, czyli
Magdalena Klatka z Radosła-
wem Chruścińskim. Ostatnio
mieli wolne przez kontuzję
partnerki, a teraz trenują
wMoskwie, żeby dobrze przy-
gotować się do debiutu
w seniorskich mistrzostwach
Europy, które pod koniec lute-
go odbędą sięwZagrzebiu.
UKŁF Unia Oświęcim czę-

stoorganizuje imprezyłyżwiar-
skie. – Byliśmy gospodarzami
„Pucharu im. Krystyny Myd-
larz”, czyeliminacjidoOgólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży
– zwraca uwagę Zofia Homa.
–Ważne,żewzakończonycheli-
minacjach do rankingu Pol-
skiego Związku Łyżwiarstwa
Figurowegonasizawodnicyza-
kwalifikowali się do najważ-
niejszych imprez krajowych
imiędzynarodowych.

ŁYŻWIARSTWOFIGURO-

WE.Naprzełomiestycznia i lu-
tegowOświęcimiuodbędąsię
mistrzostwaPolski juniorów,
wktórychUKŁFUnia zamierza
odegraćwiodącą rolę.Patronat
nad impreząobjąłmarszałek
MałopolskiMarekSowa.
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Tomala na podium

W pistolecie juniorek zawod-
niczka znaszego regionupod-
czas pierwszego strzelania
okazałasięnajlepszawstawce.
W części zasadniczej uzyska-
ła znakomity wynik, 385 pkt,
a w finale (po zmianach
wprzepisachwynikkwalifika-
cji nie jest branypouwagę) za-
ledwie o 0,1 pkt wyprzedziła
inną reprezentantkę Polski,
Kamilę Breś (Zawisza Byd-
goszcz). Sukces tym cenniej-
szy, że zmagania juniorek sta-
łynabardzowysokim jakna tę
kategorię wiekową poziomie,
bowiemaż4 zawodniczki uzy-
skały rezultatpowyżej 380pkt.
Wdrugimstrzelaniu repre-

zentantka klubu z Bochni za-
częła turniej od 384pkt (2.wy-

nik w eliminacjach), by finał
ukończyć na 3.miejscu, za ko-
leżankami z kadry: zwycięż-
czynią Breś i Agatą Nowak
(Świt Starachowice).
Dzięki takudanemuwystę-

powiTomala otrzymałapowo-
łanie na międzynarodowe za-
wody, które na przełomie
stycznia i lutego odbędą się
wMonachium. Imprezą doce-
lową w pierwszej części sezo-
nu są mistrzostwa Europy
wbronipneumatycznejwduń-
skim Odense (25 lutego
– 3 marca). Przed rokiem
z kontynentalnego czempio-
natuwFinlandii zawodniczka
przywiozła dwa złotemedale,
wywalczone indywidualnie
i w drużynie.
Zdobrej stronypokazał się

w Pilznie także Przemysław
Barnaś (TKS LOK Tarnów).
W pistolecie juniorów pierw-
szegodniazajął 3.miejsce (tak-
że trzeci był w rundzie zasad-
niczej –562pkt).Wdrugiejpró-
bie poszło mu jednak gorzej,
był 13. (555 pkt).

STRZELECTWO.Zawody
oGrandPrixPilznabyłydlaPo-
lakówpierwszymmiędzynaro-
dowymsprawdzianemw2013
rokuwbroni pneumatycznej.
W impreziewCzechachzbar-
dzodobrej stronypokazała się
JoannaTomala (Promień
Bochnia).

(ART)

Niewiele brakowało, a Woj-
ciechWojdak, zawodnikoświę-
cimskiej SMS, wychowanek
BOSiR Brzesko, podopieczny
Przemysława Ptaszyńskiego,
jako 16-latek zdobyłby swój
pierwszy seniorski medal
wmistrzostwachPolski, bo za-
jął 4. miejsce na 400 m stylem
dowolnymnakrótkimbasenie.
MarekDorywalski, trener-

koorodynator oświęcimskiej
SMS, przy każdej okazji pod-
kreśla, żeWojdakowi, jeszcze
jako chłopcu, trudno się ściga
zmężczyznami. Jednakwalkę
obrązowymedalprzegrał zFi-
lipem Bujoczkiem ze Śląska
Wrocław zaledwie o 0,80 s.
– Po mistrzostwach mogę

powiedzieć, że granicawieko-
wa między starszymi ode
mnie o dwa lata kolegami po-
woli się zaciera. Jeśli jeszcze
mówili o mnie „chłopiec”, to
teraz jestem już chyba „mło-
dzieńcem” – śmieje się Woj-
ciech Wojdak. – Zatem pozo-
stał mi do zrobienia kolejny
krok, żeby stać się sportowym
mężczyzną. Na pewno rekor-
dy Polski osłodziły mi brak
medalu.Weliminacjach usta-
nowiłem rekord Polski 16-
latków, a w finałach dorzuci-
łem rekord Polski 17-latków
oraz wymazałem swój rekord
16-latków z eliminacji, usta-
nawiając nowy. Poza tym,
uzyskując w finale wynik
3.47.70, poprawiłem swój re-
kord życiowy aż o 6 s. Było się

zatem z czego cieszyć – uwa-
ża pływak.
Jednak wciąż zastanawia

się, czego zabrakło, żeby sięg-
nąć pomedal. –Może kilome-
trów przepłyniętych na tre-
ningach – analizujeWojciech
Wojdak. – Z dzienniczka wy-
nika, że tylko w ostatnim
kwartale minionego roku
przepłynąłem na zajęciach
ponad trzy tysiące kilome-
trów. Tak, tylemil mojej wod-
nej „żeglugi” i nie byłomeda-
lu. Jednakmamwiększąmo-
tywację do jeszcze cięższej
pracy.

Na finał 400mkraulemnie
miał specjalnej taktyki. – To
dlatego, że wynik uzyskany
przeze mnie już po elimina-
cjach, czyli 3.48.09 s, już był
rewelacyjny, więc nie liczyli-
śmy, że można z niego coś
jeszcze urwać – tłumaczy
kraulista, o którego formę
w oświęcimskiej SMS dba
Przemysław Ptaszyński.
– A jednak udało się urwać
kolejne sekundy. Po 300 m
płynąłem na drugiej pozycji,
więc bardzo blisko było „sre-
bro”. Jednak na ostatniej
„setce” zabrakło nieco sił

i wylądowałem tuż poza
pierwszą trójką.
Na 800 m kraulemWojdak

był szósty, ale takżeustanowił
rekord Polski 16-latków, uzy-
skując 7.53.26. – Poprawiłem
swoją „życiówkę”aż o7 s – cie-
szy się podopieczny trenera
Ptaszyńskiego.
Teraz przed pływakami

okres ciężkiej pracy, przygoto-
wujący do rywalizacji na dłu-
gimbasenie.Najpierw,wmar-
cuodbędąsięmistrzostwaPol-
ski juniorów 17- i 18-letnich,
w Krakowie. Tam Wojciech
Wojdakmożeniemieć konku-
rencji wśród rówieśników.
– Najgroźniejszym rywalem
dla mnie będzie o rok starszy
szczecinianin Paweł Furtek,
do którego na 1500mkraulem
tracę ponad 25 s, więc mam
nadczympracować, a onprze-
cież w Ostrowcu Świętokrzy-
skim zdobył brązowe medale
na 800 i 1500 m. Będę musiał
tak pracować, żebywmistrzo-
stwach zamknąć tę niewygod-
ną dla mnie furtkę – opowia-
da żartobliwie pływak.
WojciechWojdak znacznie

lepiej czuje się na dużym ba-
senie niż na krótkim, dlatego
ma nadzieję w seniorach
na nim powalczyć z lepszym
skutkiem niż w Ostrowcu
Świętokrzyskim oraz liczy
nakwalifikację domistrzostw
Europy i świata juniorów.

JERZYZABORSKI
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RekordyWojdaka
PŁYWANIE.ZawodnikSMSOświęcimchcewystartowaćwmistrzostwachEuropy

WojciechWojdak zoptymizmemmożepatrzećwprzyszłość
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T
ymrazem graliśmy zWielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy Jurka Owsiaka. Gościny udzieliło nam
Nowohuckie CentrumKultury i 50 par wzięło udział

w turnieju (do pełnego szczęścia, gry na 102 brakło zaledwie
jednej pary!), z którego cały dochód przekazany został
na konto Orkiestry.Wspaniałe nagrody dla uczestników ufun-
dowali: Renata Dancewicz i EwaWachowicz oraz: Akademia
Górniczo-Hutnicza, CentrumMłodzieży im dr Henryka Jorda-
na, Klub Cracovia 1906, Marek Jaworski (Grzybiarz przez du-
że G), Nowohuckie CentrumKultury, Teatr Bagatela, Teatr im.
Juliusza Słowackiego, Teatr Stary, TSWisła,Wydawnictwo
Szkolne Omega,Wydawnictwo Znak orazWytwórniaWyro-
bów Papierowych Trefl-Kraków. DZIĘKUJEMY !!!
W turnieju grałem zMarkiem Jaworskim (2 słoiki własno-

ręcznie zebranych przez niego grzybów były jedną z nagród
turnieju). Nota bene padły łupem prezesaMZBSWitka
Stachnika, który natychmiast po przybyciu do domu skonsu-
mował całość, wystawiającMarkowi najwyższą ocenę... kuli-
narną. Żebyśmy ten turniej umieli zagrać namiarę specjałów
Marka... Tymczasem zajęliśmy jedenastemiejsce wybierając
w nagrodę po płycie DVD z filmem „PułkownikiemKwiatkow-
skim”. Nagrodę ufundowała Renata Dancewicz, dodatkowo
załączając dwie swoje fotografie ze specjalną dedykacją.
W chwili wręczania nagród fotografia była już tylko jedna.
Drugą zwędził jakiś miłośnik talentu i urody Pani Renaty, nie-
pewny swoich umiejętności brydżowych, jako że nagrodywy-
bieranow kolejności zajętychw turniejumiejsc.
W rozdaniu numer 37 (NS po, rozdawał E)Marek (Grzy-

biarz) bezkompromisowo obszedł się z przeciwnikami.
E S W N
Pas pas 1 trefl 1pik

Pas 2 trefl* kontra 4bezatu**
Pas 5trefl*** pas 6pik
*drury 10-11PCz fitempikowym

**pytanieoasy
*** jedenas

Po ataku treflowymMarek łatwo zrealizował kontrakt, bio-
rąc 12 lew.
W rozdaniu 42 (obie, rozdawał E) rozgrywający liczył chy-

ba na cud, ale cuda zdarzają się rzadko.
E S W N

Blajda Jaworski
Pas pas 1karo kontra
1pik 3kier pas 4kier

Pas pas kontra pasy...

Marek zaatakował w pika i rozgrywający przepuścił(???).
Po tym zagraniu wzięliśmywszystko, co byłomożna i za bez
czterech, po partii zapisaliśmy 1100. Niestety nie wszystkie
rozdania były tak piękne, o czym donoszę ze smutkiem.
Jako że turniej rozgrywany był nowoczesnym systemem

„dwaw jednym” zwyciężyły aż trzy pary, a generalna klasyfi-
kacja przedstawia się następująco: TurniejWOŚP 1. Dominik
Dudzik – GrzegorzMerynda, 2. AdamRobak –MarekWitek,
3. Tadeusz Garbacik – Krzysztof Kleinrok.
Turniej „Czterech Króli” - linia NS – 1. Tadeusz Garbacik –

Krzysztof Kleinrok, 2. AdamRobak –MarekWitek, 3. Renata
Wajdowicz – Dariusz Sosin. LiniaWE – 1. Dominik Dudzik –
GrzegorzMerynda, 2. JarosławNowakowski – Grzegorz Żyła,
3. Grzegorz Superson – Krzysztof Superson.
Orkiestrą dyrygował Ryszard Szyszkowski - (keyboard

komputera).

Brydżyści zagrali z orkiestrą

Cztery piki skurczybyki
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