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Nagrody czekają

ZAPŁAĆ KARTĄ
ZA TURNIEJ!

Akceptujemy transak-
cje bezgotówkowe

SZUKASZ
PARTNERA?

Zachęcamy do korzys-
tania z Kongresowej 
Tablicy Ogłoszeń

WYSTAWA
Poświecona Józiowi 
Pochroniowi. Doda-
tkowo w przerwach 
turnieju prezentacja 
dodatkowych  zdjęć
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59. MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES BAŁTYCKI

CIEKAWE 
ROZDANIE?

Skontakuj się z nami, 
zamieścimy je w biu-
letynie!
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Witacje! Dobrze Was widzieć! Jak 
zapewne wiecie cały tegoroczny 

kongres dedykujemy Józiowi Pochronio-
wi. Z tej okazji przygotowaliśmy niewiel-
ką wystawę zdjęć dokumentujące jego 
brydżowe zmagania. Ponadto, zachęca-
my do zerkania na ekran telewizora pod-
czas przerw, gdzie wyświetlane będą inne 
zdjęcia Józia, także te z archiwum rodzin-
nego. 

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na 
trzy największe turnieje Kongresu, jed-
nocześnie zachęcając Was do wzięcia w 
nich  udziału. Na początek: Mistrzostwa 
Polski Teamów, które sopockich roz-
grywkach zadomowiły się na dobre, sta-
jąc się jasnym znakiem na polskiej mapie 
brydżowej. Formuła Mistrzostw tylko 
nieznacznie zmienia się w stosunku do 
roku poprzedniego - to co ważne zostało - 

dystans jest długi - od eliminacji do finału 
160 rozdań!

Kolejne dwa turnieje to, oczywiście, 
turniej serii Budimex GPPP oraz najbar-
dziej urokliwy w całych rozgrywkach tur-
niej par mikstowych. Z tych turniejów po-
staram się zamieszczać obszerne relacje.

W tym roku pierwszy numer biulety-
nu poświęcony jest zawodnikom z Pomo-
rza, którzy w ubiegłych miesiącach osią-
gneli wiele sukcesów na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Dodatkowo, publiku-
jemy wspomnienie o Józiu Pochroniu na-
pisane przez tegorocznego Drużynowego 
Mistrza Polski - Krzysztofa Żaka, dla któ-
rego Józio był przyjecielem i mentorem.

A tymczasem - Kongres czas zacząć! 
Życzę wszystkim samych szlemików i 
udanych impasów!

Jacek Sikora
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WSPOMNIENIE

JÓZEF POCHROŃ

Znałem Prezesa dość krótko, o 
wiele krócej niż większość jego 

licznych przyjaciół. Ale była to zna-
jomość -  pochlebiam sobie, że rów-
nież przyjaźń - dość intensywna. 
Chciałbym więc dołożyć osobistą ce-
giełkę do wielu ciepłych wspomnień 
po Nim, które w nas żyją.

Kiedy obchodził swoje 80. uro-
dziny, składając mu życzenia powie-
działem, że w moich oczach brydż 
jest tylko dodatkiem do fantastycz-
nego człowieka.

Potrafił oczarować cechami cha-
rakteru, które czyniły go powszech-
nie lubianym i szanowanym: niepo-
spolita energia, otwartość, poczucie 
humoru, bezpośredniość, uczciwość 
ale również rubaszność, zadziorność 
z temperamentem potrafiącym prze-
chodzić w sympatyczną wybucho-
wość. Ambicja i pokora. Wszystko 
we właściwych proporcjach.

Posiadał naturalny dar przy-
wództwa oraz zdolności organiza-

cyjne. Umiał być duszą to-
warzystwa. Niemniej był 
wymagający w stosunku do 
siebie i innych – oj, zdarza-
ło się wysłuchiwać maru-
dzenia, że On lub ktoś mógł 
pewne rzeczy lepiej…

Bardzo kochał swoją rodzinę. 
Pokazywał mi często zdjęcie małżeń-
skie w swoim pokoju i zawsze pod-
kreślał, że w swojej żonie zakochał 
się „prawidłowo”, tak jak mężczyzna 
kocha kobietę - właśnie za jej urok i 
kobiecość.

Jego życie nie było jednak jedy-
nie pasmem róż i sukcesów. Może 
właśnie dlatego te różnorodne a 
ogromne doświadczenie życiowe 
ukształtowało go na tak wspaniałego 
człowieka.

Mało kto wie, że własnoręcznie 
robił rewelacyjny sernik. Chociaż tu 
miał trochę pecha, bo jak go już zro-
bił i nieopatrznie się tym pochwalił, 
to natychmiast pojawiałem się ni-
czym kawał sępa i wcinałem mu pół 
blachy, a blacha była całkiem spora. 
Na swoją obronę znajduję jedynie to, 
że pozwalał zabierać się często na 
lody „pychotki” przed poniedziałko-
wym turniejem. 

Do swoich młodszych przyjaciół, 
których szkolił w sztuce brydżowej 
zwracał się z wielką życzliwością, 
niemniej używając różnorodnych 
wesołych zamienników imion, np.:  - 
„Pacanie, dlaczego nie zawistowałeś 
w pika?”

Mieliśmy taka umowę, że jeśli 

kiedykolwiek nagram coś w jakichś 
zawodach, to koniecznie będę gło-
śno rozpowiadał ile czasu, wysiłku 
oraz kosztów Prezes włożył w moje 
szkolenie, aby przyczynić się do tego 
sukcesu. Z drugiej strony, jeśli zajmę 
miejsce w ogonie tabeli, nie mam 
prawa przyznawać się do absolutnie 
żadnej z nim znajomości.

Właśnie taki Józef Pochroń żyje 
w mojej pamięci.

wybitny pomorski brydżysta, 
Mistrz Europy Seniorów z 

Menton z 2003 r., wieloletni 
Dyrektor Kongresu Bałtyckie-
go, Prezes PWZBS, członek 

honorowy PZBS
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UWAGA!
Prowadzimy zapisy 
na Mistrzostwa Pol-
ski Teamów. Info w 
biurze zawodów.

Wspomnienie: Krzysztof Żak
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MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
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Kolejny sukces pomorskiego bry-
dża,  tym razem w zawodach ju-

niorskich w Oslo. W kategorii junio-
rek U26, pewnie zdobyliśmy złoty 
medal (można było przegrać niemal 
taryfą ostatni mecz).   

W poniższym rozdaniu przeciw-
ko drużynie Węgier, Monice Sucho-
dolskiej, wspólnie z Anią Zarębą,  
udało się, jako jedynym na sali, ob-
łożyć 4♠ po dość naturalnej licytacji, 
w której W zgłaszał najpierw kiery, 
potem piki. 

Monika, zgodnie z zasadą: na 
gry kolorowe wychodzimy w kolory 
krótkie, wyszła w ♥10! Po tym cel-
nym wiscie partnerka musiała tylko 

bardzo czujnie przepuścić kiera, by 
zachować komunikację. Po chwili 
wszystko się wyjaśniło. Rozgrywają-
ca po wzięciu kierem w stole, zagrała 

w pika. Monika wzięła asem i wyszła 
ponownie w kiera. ♥A, potem prze-
bitka i jeszcze została lewa na ♦A. 
Oby więcej tak celnych zagrań!   JS

WE po, rozd. N

N

S
W E

♠ K765
♥ W875
♦ 62
♣ DW3

♠ A3
♥ 103
♦ A943
♣ 98652

♠ DW82
♥ KD9
♦ K105
♣ AK4

♠ 1094
♥ A642
♦ DW87
♣ 107 MONIKA SUCHODOLSKA

Mistrzyni Europy Juniorek, 
Oslo 2019

SpIngold naSz!

Kilka dni temu team 
Blass najeżony arcymi-
strzami wygrał niezwy-
kle prestiżowy turniej 
Spingold. W teamie grał 
znany lokalny zawod-
nik z Wejherowa Michał 
Nowosadzki.

Gratulujemy!

TURNIEJOWA KARUZELA

Niedawno pomorscy brydżyści 
Krzysztof Sikorski - Wacław 

Wejknis wygrali turniej GPPP Budi-
mex. Aby wygrać taki turniej należy, 
oprócz przysłowiowego szczęścia, 
mieć solidną technikę, jak w poniż-
szym rozdaniu Krzysztof Sikorski. 

Licytacja przebiegła następująco: 

*ktr fit
Sikorski po odzywce 2nt wskazują-
cej poważną kartę zgłosił wydłuże-
nie w pikach (na 2♠ mógł mieć tylko 
4 piki) i Wacław Wejknis podniósł 
partnera do 4♠. 
Wist ♣W i pierwszy prawidłowy 
ruch, który na tym poziomie to 
„oczywista oczywistość” to poło-
żenie damy, by zmusić S do zabicia 
asem. Zgodnie z oczekiwaniami S 

zabiłasem i odwrócił w wysokiego 
trefla. Rozgrywający pokazał teraz 
technikę: zabił trefla i zagrał ♦A i 
przebił karo w ręku, wyrabiając ko-
lor (przesłanki o niekorzystnym po-
dziale kar były wysokie). Teraz ♠A i 
pik do króla i granie fort karowych. 
Solidne rzemiosło kolejny raz przy-
niosło dobry efekt, chociaż w tym 
rozdaniu także inne linie rozgrywki 
prowadziły do wzięcia 10 lew. Roz-
grywający oddał 3 lewy i uzyskał 
75% z rozdania, także z powodu za-
grania końcówki, i to tej lepszej.

    JS
EW po, rozd. E

N

S
W E

♠ A9843
♥ 965
♦ 10
♣ K1063

♠ D7
♥ ADW74
♦ W753
♣ W2

♠ K52
♥ K3
♦ AKD842
♣ D7

♠ W106
♥ 1082
♦ 96
♣ A9854

 

W N E S
Sikorski Wejknis

  - - 1♦ pas
1♠ 2♥ ktr* pas
2♠ pas 2nt pas
3♠ pas 4♠ pas...



1961 Stefan Łowiński
1962 Krzysztof Pawlik
1963 Charles Monk
1964 Wiesław Pisarski
1965 Stanisław Bitner
1966 Jan Jeżowski
1967 Jan Jeżowski
1968 Romuald Niekrasz 
1969 Mieczysław Goczewski
1970 Andrzej Wilkosz

1971 Janusz Pietruk
1972 Andrzej Małek
1973 Krzysztof Antas
1974 Józef Pochroń
1975 Andrzej Berezecki
1976 Andrzej Berezecki
1977 Janusz Pietruk
1978 Andrzej Wilkosz
1979 Aleksander Jezioro
1980 Andrzej Berezecki

1981 Andrzej Jaszczak

1982 Janusz Pietruk
1983 Jerzy Turczynowicz
1984 Franciszek Bolesławski
1985 Andrzej Małek
1986 Włodzimierz Barszczewski  
 Włodzimierz Buze
1987 Cezary Balicki
1988 Wacław Wejknis
1989 Artur Rutkowski
1990 Cezary Balicki
 Stanisław Gołębiowski

1991 Cezary Balicki
 Adam Żmudziński
1992 Kazimierz Omernik
1993 Cezary Balicki
1994 Adam Żmudziński
1995 Stanisław Gołębiowski
1996 Andrzej Wilkosz
 Józef Pochroń
1997 Borysław Popow
1998 Krzysztof Kujawa
 Sławomir Olech

1999 Józef Piekarek
2000 Józef Piekarek

2001 Rafał Jagniewski
2002 Wojciech Olański
2003 Sylwester Młynarczuk
2004 Cezary Krzemiński
2005 Rafał Jagniewski
2006 Krzysztof Jassem
2007 Piotr Walczak
2008 Josef Piekarek
2009 Michał Nowosadzki
2010 Bogusław Gierulski

2011 Michał Nowosadzki
2012 Michał Kwiecień
2013 Piotr Gawryś
 Michał Kwiecień
2014 Przemysław Janiszewski
2015 Lech Ohrysko
2016 Maciej Bielawski
2017 Piotr Zatorski
2018 Włodzimierz Starkowski

LISTA CHWAŁY
Zwycięzcy Kongresów Bałtyckich
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nagrodY!

Odbiór nagród finanso-
wych w Biurze Zawodów, 
tylko w trakcie trwania 
Kongresu

 
redakcja

Biuro Zawodów
sopotbridge@gmail.com
tel. +48 792-525-877

Vugraph

Przekaz na BBO z MPT 
odbędzie się w czwartek i 
piątek ze stołu nr 1 lub 2.

Witold
Kaliński
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LEKCJA HISTORII


