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Świat

R
ozegranyw ramach tegorocznegoGrand PrixWarsza-
wy (23.08. do 01.09.) GłównyTurniej Par zgromadził re-
kordową liczbę 372 duety i był benefisem arcymistrza

JulianaKlukowskiego. Znakomity i utytułowany gracz jest
ostatnim z żyjących reprezentantówPolski, którzyw 1963 ro-
ku zdobyli pierwszymedal wDrużynowychMistrzostwach Eu-
ropy dla naszych barw. Byli to: CzesławKuklewicz zAndrze-
jemWilkoszem, Jan Jeżowski ze StanisławemBitnerem i Ju-
lianKlukowski ze ZbigniewemSzurigiem. Dwóch pierwszych
krakowskim brydżystom przedstawiać nie trzeba, pozostali to
warszawiacy.
A 24 sierpniawraz zGrzegorzemSupersonemdzielnie

walczyliśmyw turnieju par na zapis średni zajmując ex-aequo
5/6miejsce na 264 pary. Z przyjemnościąwspominam rozda-
niew którym rozgrywający zapomniał, żew turnieju na zapis
średni podobnie jakw brydżu robrowym imeczowymnależy
przedewszystkim –wygrać swoje.

E S W N
Andrzej Jan Wiesław Grzegorz

Kondeja Blajda Andruk Superson
1kier pas 1pik 2karo

3pik pas 4pik pasy...

PowejściuGrzegorza – 2karo, lekkomi ścierpła skóra, gdyż
jakopomagier przedstawiałemsię bardzomizernie, ale przeciw-
nicy rączodobiegli do firmowychczterechpików.Grzegorz za-
grał asa, króla i damękaro.Dodrugiegokarawyrzuciłem trefla.
Trzecie karo rozgrywający zabiłwdziadkukrólempik, przez co
mojadługośćpikowanabrała rumieńców. Japozbyłemsię z ręki
kolejnego trefla. Teraz rozgrywający zapomniał, że jego celem
powinnobyć zrealizowanie zadeklarowanegokontraktu i prze-
prowadził rozgrywkę tak, że pokażdej lewie stawałemsięwroz-
daniu corazważniejszy. Zagrał asakier i blotkękier przebił atu-
tem.Teraz aspikwalet pik i jako się rzekło, stałemsiękierowni-
kiemrozdania.Rozgrywającypowzięciu lewynawaletapik,
zgrał asa trefl i trefla przebiłwstole. Po czymkról i damakier.
Dziesiątka i dziewiątkapikwzięły lewy i kontrakt był bez jednej.
Szczupłośćmiejscawnaszej rubryce nie pozwala na omó-

wieniewszystkichwątków tego pasjonującego podwzględem
technicznym i psychologicznymrozdania, zarównodla obroń-
ców jak i rozgrywającego.WiesławAndruknie był jedynym,
który przegrał cztery piki.Widać przyzwyczajeniamaksowe
brały górę nadmyśleniem.
Niemyśleli również nasi dzielni pseudo-kopacze z dużej

miejscowości leżącejw środkowymbieguWisły, kopiąc futbo-
lówkęprzeciwko rumuńskiej drużynie.A stawkąbył prestiż
i grube pieniądze. Jeżeli nie pomyśleli o tym, że przeciwnicy
popierwszymgwizdku sędziego rzuca się nanich jakwataha
głodnychwilków, to: a) albo bankierzy banku informacji i szefo-
wie piłkarskichwywiadównie powiedzieli imo tymprzed grą
– i to jest źle, albo: b) powiedzieli imo tym–awtedy jeszcze go-
rzej.Wbrydżu jak iw futboluwygrywają ludziemyślący.
Polscybrydżyścimyślą i osiągająwspaniałe sukcesy zarów-

nowEuropie jak i StanachZjednoczonych, czegoprzykłademsą
ostatniewyniki (MistrzostwoEuropy iLetnieMistrzostwoUSA).
Akiedy futbolowi kopacze?
„Akto tomożewiedzieć? Poczekać trza.”
(SławomirMrożek – „Indyk”,Akt II)

Myśleć trza...

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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Brydż sportowy

Zmarł

Ks. JAN FRĄCZEK

z ZakonuOjców Pijarów,
budowniczy kościoła pw.Matki Bożej Ostrobramskiej

wKrakowie.
Msza Święta przy Zmarłym kapłanie

zostanie odprawiona 2września o godz. 16.30
w kościele parafialnym pw.Matki Bożej
Ostrobramskiej, ul. Meissnera 20.

Rodzinie
i Zakonowi Pijarów

składamy najszczersze wyrazywspółczucia
i zapewniamy o pamięci wmodlitwie.

Kapłani Dekanatu
Kraków-Prądnik

Za brutalny gwałt „będziew poprawczaku
oglądał telewizję i grał w gry komputerowe”

– Równie dobrze, skoro wyrok
za okropne przestępstwa, jak
gwałtimorderstwo,wynositrzy
lata,możecieuwolnićmłodocia-
nego – powiedziała po werdyk-

ciematkaofiary.Zapowiedziała,
żezłożyapelacjęodwyroku.Jej
zdaniemmężczyzna powinien
otrzymaćkarędożywocia.
Skazany, wówczas 17-letni,

i pięciu dorosłych mężczyzn
16grudniazwabiło23-letniąko-
bietę i jejprzyjacieladoautobu-
suwDelhi.Tamzgwałcili jąkil-
kakrotnie, zadali obrażenia
wewnętrzne metalowym prę-
tem i pobili jej towarzysza. Na-
gichwyrzucili na drogę. Kobie-
ta zmarła w dwa tygodnie póź-
niejwsingapurskimszpitalu.

Jakpodałprawnikmłodocia-
nego sprawcy, zostanie on wy-
słanydopoprawczaka,amiesią-
cespędzonewareszciezostaną
zaliczonewpoczetkary.Skaza-
nybyłsądzonyprzezsąddlanie-
letnich,ponieważwczasiegwał-
tu miał 17 lat. Oskarżony nie
przyznałsiędożadnegoz13po-
stawionychmu zarzutów, obej-
mującychgwałt,rabunekimor-
derstwo. Proces toczył się
za zamkniętymidrzwiami.
Media z wielkim oburze-

niem zareagowały na wyrok.

„Będzie w poprawczaku oglą-
dałtelewizjęigrałwgrykompu-
terowe” – napisał „Hindustan
Times”, cytując źródła policyj-
ne, jakobynajmłodszyzespraw-
cówbył najbardziej brutalny.
Według „Times of India”

sąd dla nieletnich pozbawił
sprawiedliwości rodzinę ofia-
ry. „Parodia wymiaru spra-
wiedliwości: młody gwałciciel
faktycznie wymknął się spra-
wiedliwości” – uważa „Mail
Today”.

INDIE. 18-letni Induszostał
wsobotęskazanyna trzy lata
więzienia zaudziałwgrudnio-
wymgwałcie zbiorowym.
Śmierćofiary, która zmarła
wszpitaluwSingapurze, zwró-
ciłauwagęnasytuacjęwkraju,
gdziewedługpolicji dogwałtu
dochodzi co20minut.

(PAP)

Dziewięciu zabitych
i ostrzelany statek

Wśród zabitych jest trzechpo-
licjantów, którzy – jak podało
w piątek późnym wieczorem
egipskieMSW–zostalizastrze-
leni przez islamistów.
Wedługwładz,ponad50osób

odniosło obrażenia, a 20 aresz-

towano.Przedstawicielminister-
stwa zdrowia w położonym
nad Kanałem Sueskim Port
Saidzie powiedział, że w star-
ciachdemonstrantówzprzeciw-
nikamiMursiego śmierćponio-
sła tam jedna osoba, a 21 zosta-
ło rannych.
Egipskiewładze poinformo-

wały wczoraj o aresztowaniu
trzechmężczyzn,którzyostrze-
lali w sobotę z broni maszyno-
wej kontenerowiec przepływa-
jącyprzezKanałSueski.

EGIPT.Dziewięćosóbzginęło
wróżnychmiastachEgiptu
wtrakciedemonstracjizwolenni-
kówobalonegoislamistycznego
prezydentaMohammeda
Mursiego–poinformowałyegip-
skiewładzebezpieczeństwa.

(PAP)

3010309/00

Pani

Prof. Annie Czabanowskiej-Wróbel

wyrazy współczucia

z powodu śmierci Matki

prof.

JADWIGI CZABANOWSKIEJ

składają

Dziekan i Pracownicy

Wydziału Polonistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego

3010625/00

Ja jestem zmartwychwstanie i życie,

kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

(J 11,25)

Dnia 28 sierpnia 2013 roku

został odwołany przez Pana do wieczności

O. JAN FRĄCZEK, PIJAR

Duszpasterz w placówkach pijarskich

w Bolszewie, Cieplicach i Krakowie na Wieczystej,

gdzie tworzył ośrodek duszpasterski, budując

równocześnie kościół parafialny pw. Matki Bożej

Ostrobramskiej jako pierwszy proboszcz tejże parafii.

Przeżył lat 76, w Zakonie 57, w kapłaństwie 52.

Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona

w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Ostrobramskiej

w Krakowie na Wieczystej, ul. Meissnera 20,

dnia 2 września o godz. 16.30. Po mszy św. ciało Zmarłego

zostanie przewiezione do Pisarzowej, gdzie 3 września

zostanie odprawiona msza św. o godz. 10.00

i nastąpi pochowanie na cmentarzu w rodzinnej parafii.

Rodzina i Zakon Pijarów

Z głębokim żalem żegnamy

mgr. TADEUSZADZIÓBA

wyjątkowego Człowieka,

Niezapomnianego Pierwszego Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy AO

oraz Uczniowie SP27

3007089/00

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. med.

JADWIGI BOGDASZEWSKIEJ

- CZABANOWSKIEJ

przez 25 lat

Kierownika Katedry

i Kliniki Dermatologicznej UJ CM w Krakowie

wieloletniej Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa

Dermatologicznego Oddziału Krakowskiego

wybitnego Klinicystę i Nauczyciela

szerokiej kadry dermatologów i studentów.

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii UJ CM

wraz z Zespołem Katedry i Kliniki Dermatologii

oraz Członkowie Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

3009985/00


