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rozgrywki kadrowe w toku. sztaby trenerskie przygotowują młodzież do kolejnych
międzynarodowych startów. Zapewne nastąpią zmiany w składach, co jest nieuniknione ze
względu na limity wiekowe poszczególnych kategorii i upływ czasu. Wobec rezygnacji marka
małysy z pracy z reprezentacją u–20 wybrano nowego selekcjonera tej kategorii wiekowej,
a właściwie dwóch – w osobach Tomasza radki i adriana bakalarza, którzy od razu wykazali się
dobrymi pomysłami organizacyjnymi i zaangażowaniem. Trzeba także odnotować fakt, iż w gronie selekcjonerów nie ma już zasłużonego leszka Nowaka, który wraz z rolandem lippikiem
doprowadził kidsów do mistrzostwa świata. Wszystkim młodzieżowym reprezentacjom na me
2015 w Tromsoe życzymy jak najlepiej i trzymamy kciuki, mając jednocześnie nadzieję, że kadrowicze dobrze wykorzystają czas na odpowiednie przygotowanie się do podjęcia tego wyzwania.

Warszawa kontra reszta Polski

P

ierwsze zorganizowane w Warszawie rozgrywki kadr młodzieżowych stały pod znakiem dominacji
stołecznego klubu AZS AWF. Wśród
dziewcząt najlepszą grę zademonstrowały Zuzanna Moszczyńska i Dominika
Piesiewicz. Kadrę juniorów starszych wyraźnie wygrali Igor Łosiewicz i Andrzej
Terszak, a w łączonych zawodach U–20
i U–15 też zwyciężyli warszawiacy: Jakub
Andruszkiewicz i Edward Sucharda.
Także młodzicy z Mazowsza Kacper
Kopka i Michał Maszenda okazali się najlepsi w swojej kategorii wiekowej. Na
uznanie zasługuje odpowiednio wczesne

rozpoczęcie przygotowań, a jedynym
chyba minusem pozostaje spóźniony komunikat organizacyjny.
Zuzannie można zaufać,
jak śpiewa leonard cohen
Po prostej i szybkiej zarazem aukcji, w której zawodniczka N ostro otworzyła 1 ♥
w założeniach popartyjnych, bloku mojej
partnerki 3 ♣ i finalnym 3BA oddałam
łatwy wist w ♣2, po czym przy pierwszej
okazji pozbyłam się ♣W, co całkowicie wyjaśniło sytuację w treflach i zwolniło Dominikę z myślenia. Na pozostałych stołach
grano 4♦ i brano 11 lew.
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Błażej Krawczyk i Michał Kuczkowski
młodzieżowymi mistrzami Polski na maksy
4. Młodzieżowe Grand i Petit Prix Małopolski 2014

W

Małopolsce od czterech lat
wzorem GPPP organizuje się
młodzieżowe współzawodnictwo par na zapis maksymalny w dwóch
kategoriach: U–20 i U–15. I jak co roku
skawińskie finały poprzedzają turnieje
eliminacyjne. Poszczególne zawody roz-

grywano w Stasikówce (dwukrotnie, w ramach zimowego i letniego obozu), Olkuszu, Gorlicach, Oświęcimiu, Krakowie
i Tarnowie. Ostateczne rozstrzygnięcia
miały miejsce w Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie, gdzie o nagrody
główne – bezpłatne udziały w zimowym

zgrupowaniu U Pradziada w Stasikówce
– w osobnych finałach rywalizowało po
dwanaście najlepszych par wyłonionych
w drodze eliminacji. Faworytem tej edycji
rozgrywek U–20 od samego początku był
błażej Krawczyk, który wypracował sobie ogromną przewagę w eliminacjach.

Młodzieżowy Świat Brydża
ręki, impasując w przelocie ♦K, i ponowił
impas ♣D, grając do dziesiątki w stole. Michaś wziął damą i zagrał ♥4, co definitywnie położyło kontrakt aż bez czterech.
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Medaliści 4. Młodzieżowego Grand i Petit Prix Małopolski 2014. W tylnym rzędzie od lewej: Jakub Lenkiewicz,
Błażej Krawczyk, Krzysztof Superson i Mateusz Krzemyk; w przednim rzędzie od lewej: Michał Kuczkowski i Piotr Kruczek

W finale partnerował mu Krzysztof superson, co nie pozostawiało wielkich nadziei reszcie stawki. Obaj potwierdzili klasę
i odnieśli zdecydowane zwycięstwo, które
zapewniło Błażejowi tryumf, a Krzysztofowi pozwoliło na awans z miejsca dziewiątego na drugie. Trzecie miejsce zajął
Jakub lenkiewicz.
W U–15 stawka była bardziej wyrównana. Po eliminacjach nieznacznie prowadził Mateusz Krzemyk reprezentujący
barwy Jockera Oświęcim. Drugie i trzecie
miejsca zajmowali odpowiednio Michał
Kuczkowski i Piotr Kruczek, którzy umówili się także na wspólną grę w finale

i gdyby nie fakt, że Mateusz zakontraktował na decydujące starcie Wojtka Krawczyka, byliby faworytami. Obydwa duety
stoczyły zaciętą walkę, nieustannie zmieniając się na prowadzeniu. Ostatecznie
przekonujące zwycięstwo odnieśli michał
Kuczkowski i Piotrek Kruczek. mateusz Krzemyk musiał się zadowolić trzecim miejscem. A co potrafią zdziałać młokosy, pokazuje rozdanie, w którym Piotrek
z Michałem bronili. Grano kontrakt 3BA
z ręki s. Rozgrywający zabił trzeciego pika
asem i zagrał ♣W na impas. Mimo że Piotrek dołożył ♣2 (!), Michał bez namysłu
przepuścił. Rozgrywający cofnął się do
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Finał miał kilka przyjemnych pozabrydżowych akcentów. Wspaniałym tortem
ufundowanym przez samych uczestników
uczczono osiemnaste urodziny Oli Byry. Na
zawodach zjawił się także św. Mikołaj i ze
swoim pomocnikiem rozdawał słodkie prezenty. Turniej wizytował również Tomasz
Radko, który bacznie przyglądał się grze
zawodników szerokiej kadry U–20.
♦

Św. Mikołaj przy stoliku. Finał odbywał się 6 grudnia...

7. Edycja Małopolskiej Ligi Młodzieżowej 2015

N

ieprzerwanie od 2009 roku prowadzone są rozgrywki młodzieżowe na wzór DMP. Tegoroczna
podobnie jak wcześniejsza odbywała
się w zaprzyjaźnionym z brydżem Hotelu** Litwiński w Tęgoborzu. Po pięciu
latach dominacji MPEC Tarnów rozgrywki ligowe wygrała drużyna CKiS
Skawina w składzie Przemysław Picheta, łukasz Pląder, Krzysztof
superson i gościnnie błażej Krawczyk. Miłym zaskoczeniem był przyjazd dwóch pomorzanek – Małgorzaty
Kurkowskiej i Moniki Suchodolskiej,
które całkiem udanie wsparły Aleksandrę Byrę i Przemysława Kurzaka i jako
Jocker I Oświęcim wywalczyły srebrne

Medaliści Małopolskiej Ligi Młodzieżowej 2015: Jocker I Oświęcim, CKiS Skawina i MPEC I Tarnów
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Młodzieżowy Świat Brydża
medale. A oto, jak para Jockera osiągnęła minimaksa w poniższym rozdaniu.
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Rozgrywka po wiście kierowym nie należała do najłatwiejszych, ale wobec
sprzyjającego podziału i położenia kluczowych atutów wychodziła. Ola z Przemkiem dzięki odważnej licytacji mogli się
cieszyć zyskiem.
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W następnym numerze relacja z Warszawskiej Ligi Młodzieżowej, która jest
obecnie w fazie play-off oraz o innych ciekawych inicjatywach, między innymi
o Akademii Brydża.
♦

Błażej Jaszczerski

W szkole w karty grać nie można!
Ale w brydża jak najbardziej
Małe i duże ośrodki brydża młodzieżowego – Trójka Gdynia

Turniej gdyńskiej Trójce

P
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owyższy cytat to słowa często powtarzane przez dyrektora III Liceum
Ogólnokształcącego im. Marynarki
Wojennej w Gdyni. Uczniowie gdyńskiej
Trójki brydża poznają na lekcjach matematyki (nie stanowi on jednak części programu), doskonalą swoje umiejętności,
grając na korytarzach oraz uczęszczając
na zajęciach koła brydżowego i sprawdzają
je na szkolnych turniejach, na których potrafi zjawić się nawet 40 par. Turnieje
szkolne są, zazwyczaj 20-rozdaniowe,
grane na wzór turniejów kongresowych, są
przez szkołę bardzo poważnie traktowane
– obsługa techniczna rozstawia stoły, zapewnia nagłośnienie i rzutnik niezbędny
do wyświetlania zegara i wyników; rada
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rodziców zapewnia kilkaset złotych na
drobny poczęstunek dla wszystkich
uczestników. Pomocy organizacyjnej nie
brakuje również wśród samych uczniów,
którzy niejednokrotnie negocjowali nagrody z okolicznymi cukierniami, restauracjami czy kręgielniami. Najczęściej
w turnieju startuje również para nauczycielska, co stanowi dodatkową motywację
i nie lada gratkę – na sprawdzianie z nauczycielem można najwyżej zremisować,
w brydżu jednak można ograć go do zera.
Sukcesów brydżowych szkole nie brakuje – na pudle nie tylko krajowym, ale
i europejskim, trójkowicze stawali wielokrotnie. Co więcej, przygoda z brydżem nie
kończy się z ukończeniem szkoły – absol-

wentów LO III Gdynia spotkać można nie
tylko w rozgrywkach ligowych, czy na turniejach lokalnych, ale także na mistrzostwach świata. Najbardziej znanym absolwentem gdyńskiej Trójki jest Michał
Nowosadzki – osoba, której żadnemu brydżyście przedstawiać chyba nie trzeba.
Jednak nie samą gdyńską Trójką pomorski brydż młodzieżowy żyje – bardzo
silnie brydża propaguje się również w Słupsku, gdzie powstały klasy brydżowe, we
Władysławowie, gdzie w szkole od lat prowadzi się zajęcia brydżowe, czy w Rumii,
gdzie klub brydżowy zawsze był niezwykle
aktywny. Ponadto bardzo cieszy nowy
ośrodek brydżowy, który rośnie w siłę
w szkole w Skarszewach, gdzie dyrektor
jest zapalonym brydżystą.
Same ośrodki to nie wszystko – ważne
jest jeszcze, by było gdzie grać. Pomorski
WZBS organizuje Grand Prix Par U20 Województwa Pomorskiego, który został objęty patronatami Marszałka Województwa
oraz Radia Gdańsk. W sezonie 2014/2015
na cykl złoży się łącznie siedem turniejów
w całym województwie, a ich uczestnicy
walczą o atrakcyjne nagrody. Będzie to
z pewnością doskonała rozgrzewka przed
Mistrzostwami Polski Młodzieży Szkolnej,
które w tym roku odbędą się w gdańskim
ośrodku, który od plaży oddziela jedynie
500-metrowy pas lasu.
marcin Wasłowicz

