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Sport

Dziewięciu mistrzów
pojedzie w Gnieźnie
Żużel Na torze miejscowego
Startu rozegrana zostanie
dzisiaj 2. runda Speedway
Best Pairs, w której rywalizują
teamy sponsorskie (18.00,
Eurosport 1). Każdy zespół będzie miał w składzie przynajmniej jednego indywidualnego mistrza świata:
Nice Racing
Krzysztof Kasprzak – indywidualny mistrz świata juniorów
z 2005 roku.
Fogo Power
Bartosz Zmarzlik – indywidualny mistrz świata juniorów
z 2015 roku.
Piotr Pawlicki – indywidualny
mistrz świata juniorów z 2014
roku.
Monster Energy Speedway
Team
Greg Hancock – czterokrotny
indywidualny mistrz świata
(1997, 2011, 2014, 2016).
Chris Holder – indywidualny
mistrz świata z 2012 roku.
City Team
Erik Riss – dwukrotny indywidualny mistrz świata na długim torze (2014, 2016).
Boll Team
Max Fricke – aktualny indywidualny mistrz świata juniorów
(2016).
Eko-Dir Speedway Team
Maciej Janowski – indywidualny mistrz świata juniorów
z 2011.
TRANS MF Pro Race Team
Nicki Pedersen – trzykrotny
indywidualny mistrz świata
(2003, 2007, 2008).
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Pierwsza żużlowa majówka bez Tomka Golloba

m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

W

ypadek Tomasza
Golloba 23 kwietnia
w niedzielny poranek w Chełmnie na motocrossie wstrząsnął żużlowym środowiskiem. Ale nie tylko nim.
To co się wydarzyło z bydgoskim żużlowcem poruszyło
też ludzi z innych dyscyplin.
Bo Tomasz Gollob, to takie nasze wspólne dobro, jak kiedyś
Adam Małysz, Robert Kubica
(którego brawura w rajdzie
wykluczyła z Formuły 1), czy
teraz Anita Włodarczyk, Kamil Stoch albo Robert Lewandowski.
Solidarność z zawodnikiem
w realu i w mediach społecznościowych - hasła typu
„Tomek, jesteśmy z Tobą!”,
„Mistrz jest jeden” - są jak najbardziej zrozumiałe. Przecież
Tomek dostarczał nam
wszystkich niezapomnianych
wrażeń, startując w cyklu
Grand Prix. Gdy jechał - nieważne, czy byłeś fanem z Zielonej Góry, Wrocławia, Leszna, Gorzowa czy Torunia wszyscy byli bydgoszczanami, Polakami. Sam tego doświadczałem wielokrotnie.
Kiedyś razem z kolegami służbowo na praskiej Markecie,

słowami identyfikuje się ojciec Tomka, „Papa” Gollob.
Sięganie po taki „autorytet”
i w takich okolicznościach?
Ale to już temat na inny komentarz.
iekawie do sprawy wypadku odniosła się Justyna Kowalczyk. Nasza mistrzyni narciarska uważa, że tak z boku „trudno jest
wejść w myśli sportowca, który w swojej dyscyplinie potrafił osiągnąć mistrzostwo. Kogoś, kto uważa, że granice są
tylko po to, by je przekraczać”.
Polska biegaczka zauważa,
że wcześniej podobna krytyka
spotkała Roberta Kubicę, który „przez słabość do rajdów
złamał sobie karierę w Formule 1”. „I mistrzom takim jak
Robert i Tomasz po prostu
ufam. Wiem, że po coś to robili. Gdyby od zawsze nie mieli
otwartej głowy na próby i szukanie nowych rozwiązań, nigdy by nie osiągnęli tyle, ile
osiągnęli” - napisała w felietonie dla „Gazety Wyborczej”.
PS W środę na stadionie
Polonii odbyła się „Wielka
Sztafeta dla Mistrza”. Każdy
mógł przyjść i pokonać żużlową pętlę pieszo lub biegiem.
Wszystko po to, aby okazać
solidarność i moralne wsparcie dla Tomasza Golloba. Można było nabyć okolicznościowe koszulki, wpisać się
do księgi wsparcia, prowadzona była zbiórka pieniędzy
na leczenie najlepszego w historii polskiego żużlowca.
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FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

Żużel Włókniarz Częstochowa
pokonał ROW Rybnik 48:42
w zaległym meczu PGE
Ekstraligi. Po 8. biegach było
31:17 dla gospodarzy i wydawało się, że losy spotkania są
rozstrzygnięte. „Rekiny” rzuciły się jednak do odrabiania
strat. „Lwy” zapewniły sobie
triumf dopiero w 15. wyścigu.
CZĘSTOCHOWA - RYBNIK 48:42
Częstochowa: Madsen12+1 (2*, 3, 1, 3, 3), Holta
6 (3, 1, d, 2, d), Ułamek6+1 (3, 1*, 0, 2), Jonsson 7 (1,
2, 1, 1, 2), Zagar 11+1 (3, 3, 3, 1*, 1), Gruchalski 2+1 (1*,
1, 0), Polis 4+1 (2, 2*, 0).
Rybnik: Szombierski 0 (0, 0, -, -, -), Lindgren12+2
(1, 3, 1*, 2*, 3, 2), Fricke9 (2, 2, 2, 3, 0, 0), Musielak
0 (0, 0, -, -), G. Łaguta5+1 (1, 0, 2*, 1, 0, 1), Woryna
16(3, 2, 3, 3, 2, 3), Chmiel 0 (0, 0, -).
Deszcz uniemożliwił rozegranie we wtorek meczu Falubaz
Zielona Góra - GKM Grudziądz.
1. Stal Gorzów
2 4
+14
2. Fogo Unia Leszno
1 2
+38
3. GKM Grudziądz
1 2
+20
4 . Betard Sparta Wrocław 1 2
+12
------------------------------------------------------------5. Włókniarz Częstochowa 2 2
-14
6. Falubaz Zielona Góra
2 2
-20
------------------------------------------------------------7. ROW Rybnik
2 0
-16
------------------------------------------------------------8. Get Well Toruń
3 0
-32

W środę fani Tomka Golloba pobiegli na torze bydgoskiej Polonii w specjalnej „Wielkiej Sztafecie dla Mistrza”

Niebądźmyhipokrytami.
Nietylkosportowcysąryzykantami.Rozwalićsię
możnarówniedobrzena
własnychschodach.
Justyna Kowalczyk

ale przeważnie w każdą sobotę z Grand Prix wspólne oglądanie w pubie. To była atmosfera! Godzina 19.00 i nic innego się nie liczyło...

T

omasza Golloba na torze już nie zobaczymy,
więc można uznać, że
pewna epoka się skończyła.
Można gdybać, polemizować
czy ten motocross był potrzebny Tomkowi, ale skoro
robił to całe życie, to dlaczego
nie miałby tamtej niedzieli?
Co za paradoks! Tyle razy
upadał na torze - niekiedy
w okropnych okolicznościach,
na pełnym gazie - i wychodził
z tego cało. No, może nie cało,
ale o własnych nogach. A tu
taki sobie zjazd z górki i wypadek, który postawił na nogi

wszystkich, który byli i są fanami talentu Tomka.
Pech, nieszczęśliwy wypadek, czy może coś więcej? Bo
już znajdują się poszukiwacze
jakiejś „brzozy”, sympatycy
spiskowych teorii, są wycieczki w kierunku organizatorów
motocrossowych zawodów.
Okoliczności wypadku wyjaśnia prokuratura. Ale powinna zająć się też czymś innym.
Cytatem z „AH 33” na polewaczce w niedzielnym meczu
na Sportowej pomiędzy Polonią i Stalą Rzeszów (46:44).
Z podpisu wynika, że z tymi

Bydgoszczanie w kraju i za granicą
BIEGI, JUDO

FOT. NADESŁANE

„Lwy” uciekły
„Rekinom”

expressbydgoski.pl

KOMENTARZ. Jesteśmy z wizytą na torze Polonii, w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym i wszędzie tam, gdzie kibice trzymają kciuki za Mistrza

Krzysztof Badowski (55), Adam Kruczkowski (62), Tomasz Chmurzyński (54)

FOT. NADESŁANE
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Długi, kwietniowo-majowy
weekend bydgoscy sportowcy
wykorzystali na starty w różnych imprezach, w kraju i za
granicą. Np. niewidomi biegacze startowali w Łapach, młodzi judocy w Czeskiej Lipie.
W Łapach k. Białegostoku w ramach XVII Biegu ulicznego im.
Waldemara Kikolskiego odbyły się mistrzostwa Polski niewidomych i słabowidzących na 5
km. Startowali w nim zawodnicy KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
W kategorii niewidomi 3.
miejsce zajął i brązowy medal
zdobył Adam Kruczkowski.
W kategorii niedowidzący 1.
miejsce i złoto dla Tomasza
Chmurzyńskiego. Czwarty był
Krzysztof Badowski.

Kim był Waldek Kikolski?

Waldemar Kikolski, przyjaciel
bydgoszczanina
Tomasza
Chmurzyńskiego, zmarł na po-

czątku maja 2001 roku po wypadku busa w czeskich
Trzanovicach, wiozącego niepełnosprawnych biegaczy z zawodów we Włoszech. Cztery
osoby zostały ciężko ranne.
Wśród nich był Waldek. Zmarł
po przewiezieniu do szpitala.
Miał 34 lata. Dwa tygodnie później odszedł też jego kolega, Darek Jurkowski. W tamtym wypadku ucierpiał również Tomasz Chmurzyński.
Waldemar Kikolski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atlancie i w Sydney zdobył złote
medale w maratonie (startował
tam także Tomasz Chmurzyński). W tej samej konkurencji był również dwukrotnie mistrzem świata.
Od dzieciaka lubił sport. Ganiał po łąkach, kopiąc z rówieśnikami futbolówkę. Przez pewien czas grał nawet w drużynie trampkarzy w łapskiej Pogoni, chociaż widział znacznie
gorzej od kolegów. Nadrabiał
to ambicją i zaangażowaniem.

Jego kolegą z drużyny był sam
Tomasz Łapiński – późniejszy
reprezentant Polski, srebrny
olimpijczykl z Barcelony (dziś
futbolowy ekspert w tv).
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