
fvtlchalino Pietklewicr: Wygodne siędzenie przy
slole pełnym korl lo noprowdę sport?
Rodoslow Kiełbosirlski*: Brydż jest sportem, po-
niewcż o wyniku decydujq umiejętności i wie-
dzo, o nie szczęście czy dobro korto.

Nie sprawdza się tu więc powiedzgnie, że kto
nie mo szczęścio w korloch,len mo szczęście
w milości, iodwrotnie?
Nie, w meczu brydżowym crynnik szczęścio
proktycznie nie istnieje. Zowodnicy obu druzyn
otrzymujq tokie some korfy, grojq w tym somym
czcsie, o po rozegroniu odpowiedniei liczby
rozdofr porownuje się wyniki i pzeliczo według
włościwej skoli. Świotowo Federocjo Brydżo jes1

pełnop1ownym członkiem Międzynorodowego
Komitetu Olimpljskiego. Podejmowollśmy sto-
ronio, oby brydż był dyscyplinq rozgrywonq no
lmowych igzyskoch olimpijskich, ole niestety
opor dyscyplin śniegowo-lodowych .był zbyt
duzy.

Brydilegt dla elit, cryż nie?'
Tok. brydż joko sport jest pneznoczony dlo wq-
skiej eliĘ zowodowc ow, ktorzy wolczq o medole
no mistnoslrłoch Europy cry świoto. Dlo zde-
cydowonej większości jest to sportowe hobby,
świetno rozrywko dojqco wiele sotysfokcji. Brydż
uCĘ nie tylko }ogicznego myślenio, zbieronio in-
formocji i wyciqgonio odpowiednich wnioskow,
lecz ioHe szocunku do porfhero, oponowonio
emocji. ogolnie jest grq toworryskq. Tok więc.
jeśli młody człowiek nie zostonie mistzem świo-

to, znojomość brydżo no pewno pzydo mu się
w Ąciu.

Długie godriny brydżowych rorgrywek wyma.
gojq bardzo dobrej formy.
Mistzostwo Europy i świoto trwojq l0 - 14 dni.
Gro się dziennie po kilko godzin. Pzez ten czos
zowodnik musi byĆ nieustonnie moksymolnie
skupiony, bo kozde rozdonie licłJ się w ostotecz-
nej punktocji, o kluczowy moment może pzyjść
w kożdej lewie. Do tego noprowdę tzebo mieć
niezłq kondycję! Niestety, jeszcze nikt no świecie
nie przeprowodził bodofl, jok noleŹy prrygoto-
woĆ brydzystę do zowodow pod względem fi-

ryCznYm. No rozie jest to indyłviduolno sprowo
kożdego zowodniko. Worto jednok podkreślić,
że brydĄści uprowiojq rownież inne dyscypliny.
Populorne sq łvłoszczo norly i golf, ole wśrod
czołowych polskich brydzystow sq osoby, ktore
odnosiĘ sukcesy np. W pływoniu, tenisie stoło-
vvym czy w,olpinizmie. No kożdym obozie bry-
dżowym, nie tylko tokim dlo młodzieĄ, zojęcio
ruchowe stonowiq wożny punkt w progromie.
Co szczegolnie istotne, brydż sportowy, obok
nB.'noukijęzyko obcego, doskonole wph4vo no
rozwojnosrych szorych komorek i utzymonie ich
w formie. Bez sprownie dziołojqcego mozgu nie
ma $-.lowy,'o formie fizycznej, jest to więc zolez-
ność obustronno.

Żtl
Trenowuć można zoczqć r ksiqżkomi, lnterne.
lem c1y wpraysicnym nouczycielem?
}Y czosoch rnojej''rnłodości gry W brydżo ucn7li

rodzice olbo kołec], .,r il( ]łł3

lot 80' ubiegłegc ł.'3ł - - J]r
noukę brydżo 3C ::(]:/ 3:r
bow sportowycn. -l- ':; -rili

czy brydŻ jest g.c -* -:-'t ;jE
bie. Brydż spolc,'"", x'] _r]lr,nuą1,l

populorny. No ce,',-,1 rsfl-?,i
toch /0. iB0. - -: ]Ę łul}']r,

terow (śmiec", - ::: _] ,^'' l
młodych ludŻ c: il']j'_ *Ę 

'rłł

w niego groc. Ctt.',',:t, T
gry, wystorczy < (l :i[,:-{,,J-' I

stoc mistzen. ct-Tiirr,,i :,i
To my mowlm'.: *:=:,: :Ę:|z
don. w pierwsr. - tr(I3!* 'w,'31'

okiem instruktc'c ::,'i. riiilrc

gdzie momy .:::-Ę -:łm
Potem wortc ca:: ll-r''*u/J*,

orzy grocze - :] ].]*]- rł!
W poze. A jeś .-: 

_:* , :]Tf
w rozgrywkoc. ]]'ł*''ł']- "1l*['I'

gulornie spo-,(l: := : :,J*
tem, onolizo''ta: '::i:rlre T

technikę. Ncj,ec::: : i- :Ę
mistzowskich'-:":: :: : : - :,

niepzezkilko -,:-:- ^ : "':

Co chorokteryzule !cEurg.'3; '''
No poczote< -:=: * ::alr:
woć techni<e ;- '-' :,] :':

system licy-::,-, -:: :

rozliczoc roz3l- I :- : :, -

o pzebiegl ': 
. 
-:: ( 11: ::-

no stole. Nc ':,',',lt '* :':
sq umiejeir'3:: -]ł * 

--'_li ,_',r

my,,obec'-:: I :l :-:

wqskiej gr-!. l': -. .'::

Korty rozdojq pono'*.le ł 5;i ł

muszq nigdzie gnoc?
W USA wie'e :::: lr]lritll. i
pzejściu no 9--:',-_r: _.

o w USA i sc:'= :::::?trr:!:
dzić po c3',:_ :_:_:'::_ ::

A ile te oscc, *_] ] ': ]:lJł:
punkty klcsy'r::,--= c - * -

dzqc wigle :: =- l. : : " :

W

I poździernik 2014



rodzice otbo koledzy w szkole. od mniej więcej
lot 80. ubiegłego wleku udoło się wprowodzic
noukę brydżo do szkół. domow kuttury i klu-

bów spońowych. Tom tez nojłotwiej sprowdzić,
czy brydż jest grq okurot dlo mnie czy dlo cie-
bie. Brydż sporłowy ponownie stoje się bordzo
pooulorny. No pewno jeszcze nie tok, jok w lo-
toch 70. i B0. - no, ole wtedy nie było kompu-
terów (śmiech}.- lecz już W pewnych kręgoch
młodych ludzi po prostu nie wypodo nie umieć
w niego groc. oczywiście, oby poznoć reguły
gry, wystorczy kitko spotkoń. Aby notomiost zo-
stoć rnistnem, potnebne sq loto treningu. Jok
to my mÓwimy: tnebo pzezucić kilko ton roz-

doń. W pienuszym okresie worto procowoć pod
okiem instruktoro i c4ltoĆ literoturę brydżowq,
gdzie momy podone nojlepsze rozwiqzonio.
Potem wońo podpotrywoć, jok 9rojq inni do-
bzy grocze i_ co bordzo wożne _ groć z nimi

W poze. A jeślijuż momy ombicje, by stortowoć
w rozgrywkoch ligowych iturnie,ioch, tzebo re-

gulornie spotykoć się z portnerem. Ustolić sys-

tem, onolizowoć rozegrone rozdonio i ćwiczyć
tóchnikę'. Nojlepsze pory, przygotowujqc się do
mistnowskich imprez, procujq kilko godzin dzien-
nie pzez kilko tygodni non stop.

Co chorokleryzuje dobrego zowodniko? '

No poczqtek tzebo pzede wszystkim opono-
woć technikę gry i miec dobze oprocowony

storszym osobom, uruchomiliśmy w Polsce pllo-

tożowy progrom ,,Brydż,ó0+''. Pienłsze efekty sq
bordzo pozytywne. Jednok urok brydżo polego
no tym, że jest sportem dlo kożdego. od 10 do
l00 lot - nie pzesodzoml Nojmłodszy mistz świo-

to mo 12 tot - jest nim Michoł Moszendo, który

zdobył ten tytuł podczos pierwszych oficjolnych
zowodów do lot ]5, które odbyły się'w tym roku

w Stombute. Nołomiosf nojstorszym zowodni-
kiem, który zdobył złoty medol no oficjolnych
rozgrywkoch rongi mistnostw świoto, był Bońs

Schopiro. Mioł wtedy 93 loto. W Polsce postowi-

liśmy no młodzież i uczymy brydżo już w zosodzie
od pierwszej klosy gimnozjum. Tq dyscyplinq in-

teresujq się zorowno chłopcy, jok i dziewczęto.
W grupie do lot 15 - ló dziewczęto nowet pze-
wożojq. Polsko jest czołowym krojem, jeślichodzi
o liczbę zdobytych medolino mistnostwoch świo-
to czy Europy w konkurencjijuniorów ijuniorek'

Pomięto Pon swoje pierwsze rozdonie?
Pochodzę z rodziny brydżowej: groł moj toto,
groli wujkowie. W domu często rozmowiono
o brydżu, było sporo brydżowej literotury. Gro-
łem już od szkoły podstowowej, ole tok noprow-
dę zoczqłem no studioch. Pod koniec zdołem
sobie jednok sprowę, że nie mom zbyt duzego
tolentu i orcymistzem nie zostonę. Rozpoczqłem
więc dziołolnośc społecznq joko dzioiocz i orgo-
nizotor życio brydżowego. od 2000 roku jestem

prezesem Polskiego Zwiqzku Brydżo Spońowego.
Sukcesy polskiego brydżo - zorówno spońowe,
jok i orgonizocyjne - sprowiły, że zostołem Wy-

brony no wiceprezydento Europejskiej Ligi Bry-

dżo (EBL), o od 20l0 roku jestem równieŹ wice-
prezydentem Śwjotowej Federocji Brydżo (WBF).

Rozmowiało: Micholino Pietkiewicz

*Rodosłow Kielbo-
siński- polski bonko-
wiec, brydżyslo, mishz
regionolny,lrener ll

klosy; sędzio okręgowy,
prezes i odznoczony
Złolq odznokq dziołocz
Polskiego Zwiqzku Bry-

dżo Spońowego.

at} system licytocyjny. oczywiście noleży umiec
rozliczoc rozdonio, Izn. coły czos pomiętoć

. o pzebiegu licytocjiikortoch pojowiojqcych się

_łf no stole. No nojwyższym etopie gry potzebne

ą H''ffLlffi :i JTff iŁi, ll|'' i'i'i [?łi g}'f,;

- zmysł. Ale te umiejętnościzorezenłowone sq dlo
wqskiej grupy orcymistzow.

Końy rordojq ponowie w sile wieku, klórzy nie
muszq nigdzie gnoć?
W UsA wiele osób poznoje brydżo dopiero po
pzejściu no emeryturę. Te osoby mojq czos,
o w USA i spore oszczędności, mogq więc jeź-

dzic po cołych Stonoch, by groc w brydżo'
A ile te osoby mojq rodości, Edy zdobywojq
punkty klosyfikocyjne 1 kolejny wyższy Ętuł! Wi- !
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dzqc wiele zolet, jokie brydŻ moŻe pzynieść


