
 
W niedzielę 18 października 121 reprezentacji naszego kraju zagrało w Mistrzostwach 

Polski Powiatów w Brydżu Sportowym. Były to rozgrywki, które po raz pierwszy odbyły się 
z wykorzystaniem Internetu na platformie BBO. Mistrzostwa to wspólne przedsięwzięcie 
Polskiego Związku Brydża Sportowego i Związku Powiatów Polskich. W roku 
dziesięciolecia usamorządowienia, ZPP zdecydował się dołączyć do PZBS w promocji 
dyscypliny XXI wieku - brydża sportowego, w której to dziedzinie Polacy, a w szczególności 
polska młodzież święci triumfy na Świecie i w Europie. 

 
Na I Igrzyskach Olimpijskich w Sportach Umysłowych, które odbyły się w Pekinie 

towarzysząc tradycyjnej olimpiadzie – polscy młodzi brydżyści zdobyli trzy medale, 2-srebrtne 
i 1-brązowy. Nasi brydżyści błysnęli również na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Młodzi 
zdobyli 2-złote medale, dorośli 1-srebry i 1-brązowy, seniorzy 2-złote i 1-brązowy. 

Podkreślić należy też fakt cenionych zdolności organizacyjnych Polskiego Związku Brydża 
Sportowego, któremu już powierzono organizację V Otwartych Mistrzostw Europy – odbędą 
się one w 2011 roku w Poznaniu. 

 
Ale wróćmy na Ziemię do naszych 

Piechowic. Powiat Jeleniogórski przy 
współpracy z Klubem Logicznym 
działającym obecnie pod skrzydłami 
Stowarzyszenia Piechowice wystawił 
również reprezentację do Mistrzostw 
Polski Powiatów, która wzięła udział w 
tej nowatorskiej imprezie. Nasza 
drużyna składała się z pięciu par, w 
połowie złożonych z bardzo młodych 
adeptów ćwiczących arkana sportów 
umysłowych. Salę komputerową, w 
której odbyły się rozgrywki udostępnił 
nam Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych w Piechowicach-miejsce 

Nasi najmłodsi i najstarsi zawodnicy    narodzin Klubu Logicznego. 
 

Zajęliśmy dalekie 108 miejsce, wyprzedzając 13 powiatów. Wyniku tego nie wstydzimy 
się z uwagi na to, iż połowa naszej drużyna składała się z zawodników w wieku od 9 do 15 lat, 
a byli to: Patryk Piwowarski, Adaś Szuszkiewicz, Paweł Mitka oraz Ela i Asia Gołdyn, którzy 
konkurowali z mistrzami Polski, Europy i Świata zasilającymi drużyny innych powiatów. 
Pragnęliśmy tylko, aby nie było to ostatnie miejsce, na które to w naszym składzie mieliśmy 
spore szanse. Zdobyliśmy 315 punktów. Pierwsze miejsce zajął Powiat Olecki (1305 p.), 
a ostatnie Powiat Augustowski (125 p.). Gro punktów-236 dla naszej reprezentacji zdobyła 
para kobieca Ewa Nowak i Halina Pietrzykowska (która zastąpiła Paulinę Roczniak). Nasze 
kobiety uplasowały się na 6 miejscu w Polsce w swojej kategorii – na 21 startujących par.  

 



Nasze Pnie były najlepsze      Asia–nadzieja KL 

 
Wyniki pozostałych par były znacznie słabsze, punkty klasyfikacyjne zdobyły jeszcze pary: 

L.Ros-W.Kubas i AGołdyn-E.Gołdyn. Mimo, że żadna z naszych par nie uplasowała się na 
ostatnim miejscu swojej kategorii, wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że zagraliśmy poniżej 
swoich umiejętności z powodu zdenerwowania i stresu, jaki towarzyszył nam z powodu 
uczestniczenie po raz pierwszy w imprezie tej rangi i gatunku. 

 
Klub Logiczny Stowarzyszenia Piechowice wyraża podziękowanie Dyrektorowi Wydziału 

Promocji Turystyki i Sportu Powiatu Jeleniogórskiego Panu Wiesławowi Dzierzbie za 
konkretną pomoc i sfinansowanie naszego udziału w Mistrzostwach, Dyrektorce Zespołu Szkół 
Technicznych i Licealnych w Piechowicach Pani Dorocie Sobczyńskiej za udostępnienie sali 
komputerowe oraz opiekunowi sali Panu Łukaszowi Warchołowi za pieczę nad naszym 
występem w internecie na platformie BBO. 

 
F. Gitelman                 R. Borusiewicz 

PZBS otrzymał też podziękowania i gratulacje 
od Freda Gitelmana - Twórcy Bridge Base Online: 
„W imieniu Bridge Base Online, chciałbym przekazać 
moje gratulacje dla Polskiego Związku Brydża 
Sportowego i osobiście dla Rudolfa Borusiewicza z okazji 
wielkiego sukcesu, jakim okazały się ostatnie 
"Mistrzostwa Polski Powiatów". BBO było dumne 
i zaszczycone, że mogło współpracować przy organizacji 

tego historycznego turnieju. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy z wielu kolejnych tak 
owocnych wspólnych działań mojej firmy i PZBS.” 

 
 

Lider Klubu Logicznego 
Prezes Stowarzyszenia Piechowice 

Lech Rębisz 
 
 

Więcej informacji oraz o Mistrzostwach Polski Powiatów rozegranych na BBO oraz ich 
przebiegu, można uzyskać na stronach internetowych: 

http://www.polbridge.pl 
http://www.bridgebase.com 

http://www.polbridge.pl/�
http://www.bridgebase.com/�
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