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Bielsk przyjazny bryd¿ystom

Ucz¹ siê liczyæ na kartach

Bryd¿yœci z Bielska
czem wywalczyli br¹zowy medal. To
by³ najwiêkszy sukces naszego klubu. Dziêki niemu wszystko potoczy³o
siê g³adko i dziœ kolejni zapaleñcy
startuj¹ w turniejach.
Bryd¿yœci grali w lidze okrêgowej, w której momentami wystêpowa³y nawet dwie dru¿yny. Na pocz¹tku tego wieku awansowali do III
ligi, ale najwa¿niejsze by³o to, ¿e
mog¹ siê regularnie spotykaæ, zwykle w pi¹tki po pracy i po lekcjach,
i graæ do póŸnych godzin nocnych.
Bywa³y ponoæ takie czasy, ¿e Bielsk
mia³ wiêcej zawodników ni¿ P³ock.
Szkó³ka dzia³aj¹ca teraz przy
GOK liczy dziewiêcioro zawodników. Zaczynali we wrzeœniu 2009
roku, a pomys³ reaktywowania podda³ Narkiewicz. Dziœ regularnie trenuje 6 ch³opców i 3 dziewczynki.
– Jak przed laty dyryguje stolikiem
Jerzy Maszenda – pokazuje J. Iwañ-

J. Marciniak

Wszystko zaczê³o siê prawdopodobnie w latach szeœædziesi¹tych,
kiedy to dzia³a³ Klub Rolnika i nie
jest wykluczone, ¿e pierwsze turnieje towarzyskie rozgrywano na
plebanii u ksiêdza. Wœród ówczesnych graczy w bryd¿a dziœ bielszczanie wspominaj¹: Jerzego
i Zbigniewa S³omskich, Wies³awa
Skupiñskiego, Janusza Pi¹tkowskiego, Marylê, obecnie Zdrojewsk¹, Waldemara Kujawskiego i Jerzego Dankowskiego.
Po latach grupa zosta³a reaktywowana. – To by³o jeszcze w stanie wojennym, Jerzy Maszenda uczy³ nas
graæ w bryd¿a – wspomina Jacek
Iwañski, obecnie trener szkó³ki dzia³aj¹cej przy GOK Bielsk. – Pamiêtam, jak graliœmy ca³e noce, bo przecie¿ nie mo¿na by³o wróciæ do domu
po godzinie policyjnej. Koñczyliœmy
o 6 rano. Kolejny etap rozpocz¹³ siê
w 1985 roku, kiedy do Bielska przyjechali Maria i Bogdan Trabszysowie, matematycy, którzy wczeœniej
grali w Toruniu. Oni pierwsi uczyli
bielszczan bryd¿a sportowego.
Jacek wróci³ po studiach do Bielska, gdzie dosta³ pracê w Gminnym
Oœrodku Kultury. Dziœ wspomina,
jak z ówczesnymi w³adzami podczas
pierwszej rozmowy zaproponowa³,
¿e poniewa¿ nie umie tañczyæ ani
œpiewaæ, chêtnych bêdzie uczy³ graæ
w bryd¿a. Pomys³ siê spodoba³,
a wkrótce okaza³o siê, ¿e dla m³odych ludzi to znakomity sposób na
¿ycie.
Pierwsza
szkó³ka
powsta³a
w 1991 roku. Na zajêcia przysz³o
wtedy 30 osób, ale szybko zosta³a
tylko czwórka najbardziej zapalonych. – Pocz¹tkowo startowaliœmy
w turniejach bez sukcesów, ale pojechaliœmy we czwórkê na Mistrzostwa Polski m³odzie¿y szkolnej i zupe³nie dla nas niespodziewanie zdobyliœmy dwa medale – mówi Mariusz Chyliñski, prezes GOK Carts
Bielsk. – Ja z Piotrem Sobczakiem
zdobyliœmy srebrny, a Aleksander
Marciniak z Grzegorzem Narkiewi-

J. Marciniak

Od wielu lat niewielki Bielsk
znany jest w ca³ym kraju jako
„wylêgarnia” mi³oœników bryd¿a.
Niewiele osób wierzy, ¿e tak wielu
zawodników z tak ma³ej miejscowoœci mo¿e graæ na wysokim poziomie. Najbardziej znany z nich
jest Grzegorz Narkiewicz, wicemistrz œwiata, który jest jednym
z niewielu polskich zawodowych
graczy.

Micha³ Maszenda – najm³odszy zawodnik
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ski. – A naprzeciwko niego siedzi
nasza maskotka, 7-letni Micha³, który wcale nie jest taki ³agodny jak
wygl¹da. Jak na turniejach widz¹
takiego malucha, to patrz¹ z zaciekawieniem, a potem okazuje siê, ¿e
ten ma³y naprawdê potrafi graæ.
Na razie partnerem Micha³a jest
jego ojciec Jerzy Maszenda. – Zacz¹³em graæ w liceum, koledzy mnie
nauczyli. To by³o chyba w 1976 roku, najpierw przeczyta³em ksi¹¿kê
i okaza³o siê, ¿e mi siê spodoba³o.
Po studiach uczy³em kolejnych bielszczan. Gra³em do 1995 roku, mo¿na powiedzieæ na powa¿nie. Potem
by³a przerwa i wróci³em do treningu
teraz, z ch³opcami. JeŸdzimy we
trzech, z Micha³em i Rafa³em na turnieje. Obaj od zawsze graj¹ w karty,
uczyli siê liczyæ na grze w tysi¹ca.
Potem by³y kierki, 3 5 8, stale w coœ
graliœmy. W telewizji nie ma co ogl¹daæ i w ten sposób spêdzaliœmy czas.
Rafa³ kilka lat gra³ w szachy, ale
wróci³ do bryd¿a. A Misiek ostatnio
powa¿nie zaszala³ w Ciechanowie,
wygraliœmy drug¹ sesjê i zosta³ wywo³any po odbiór nagrody. On wszêdzie wzbudza zainteresowanie.
W koñcu to nie ma w okolicy 7-letniego zawodnika, który œwietnie radzi sobie przy stole.
Pan Jerzy jest zdania, ¿e szachy
i bryd¿ to dyscypliny, które powinien znaæ ka¿dy inteligentny cz³owiek. W niektórych krajach ucz¹ ich
w szkole. Niedoœcig³ym wzorem jest
Rosja, gdzie œwietnych szachistów
jest chyba najwiêcej na œwiecie. Na
Zachodzie bryd¿ jest dla dzieci niemal obowi¹zkow¹ dyscyplin¹. Niestety, u nas nikt o tym nie myœli,
a próby stworzenia szkó³ek zwykle
koñcz¹ siê pora¿k¹.
Micha³ Maszenda jest bezwzglêdnie najm³odszym bryd¿yst¹
startuj¹cym w zawodach. – Bardzo
lubiê graæ, ju¿ du¿o umiem i potrafiê wygraæ z przeciwnikami. Kilka

miesiêcy temu tata zacz¹³ mnie
uczyæ, ale gram dopiero od czerwca. Chodzê do II klasy i na pewno
lepiej liczê ni¿ moi koledzy. Stale
muszê liczyæ i to lubiê. Chcia³bym
d³ugo graæ w bryd¿a, a na razie jak
jadê na turniej, to wielu graczy myœli, ¿e ja jestem kibicem. Potem siê
dziwi¹, ¿e biorê karty i gram. Nie
wierz¹, ¿e potrafiê.
Kamil Skupiñski jest najstarszym
z najm³odszych graczy. – Od dawna
obserwowa³em starszych, jak grali,
i bardzo chcia³em siê nauczyæ. Denerwowa³o mnie, ¿e nie wiedzia³em,
o co chodzi. Tata nie chcia³ mnie nauczyæ, bo, jak wiadomo, potrzeba
czterech osób, by zagraæ. Ucieszy³em siê, ¿e powsta³a sekcja. Od razu
przyszed³em, nawet namówi³em kilku kumpli. Przychodzimy raz w tygodniu, ale bardzo to lubimy, bo to
œwietna rozrywka.
Damian Niedzielski jest uczniem
III klasy Gimnazjum. – Planowa³em
iœæ do szko³y gastronomicznej albo
zostaæ ¿o³nierzem. Nie wiem, co bêdê
robi³ w przysz³oœci, ale mam nadziejê, ¿e umiejêtnoœæ gry w bryd¿a mi
pomo¿e. Lubiê nie tylko karty, tak¿e
graæ w komputerze w strzelanki. Podoba³ mi siê udzia³ w turnieju, ale nie
wiem, czy to mój cel w ¿yciu. Na pewno dobra przerwa od komputera.
Atrakcj¹ bielskiej dru¿yny s¹
tak¿e panie, w wieku od 9 do 14
lat. Najstarsza Michalina Pilichowska zaczê³a graæ póŸniej ni¿ dwie
pozosta³e. – Zajêcia zaproponowa³
mi wujek, tata Niny i Alicji. Na pocz¹tku by³o to trochê dla zabicia
czasu, ale potem bardzo mi siê spodoba³o i zosta³am. Muszê powiedzieæ, ¿e to spora przyjemnoœæ.
Trenujê niezbyt wiele, bo dwie godziny tygodniowo, ale to wystarcza,
¿eby poznaæ zasady. Dla mnie to
nie jest tylko hobby, ale coœ powa¿niejszego. Mo¿e coœ uda mi siê
osi¹gn¹æ w tej dyscyplinie.

Nina i Alicja to córki Aleksandra
Marciniaka, który na pocz¹tku lat
90., wraz z Narkiewiczem zdoby³
br¹zowy medal Mistrzostw Polski.
Nina uczy siê w III klasie SP
w Bielsku i nie ukrywa, ¿e du¿y
udzia³ w wyborze dyscypliny mia³
tata. Raczej nie wierzy, ¿e odniesie
w bryd¿u sukcesy, ale wie, ¿e dobrze jest umieæ graæ. Alicja lubi
graæ, uwa¿a, ¿e to fajne zajêcie, ale
równie¿ nie wie, jak to bêdzie
w przysz³oœci. Na razie podobaj¹
jej siê zajêcia i nie zamierza zrezygnowaæ. Mo¿e zmieni zdanie, jak
wygra pierwszy turniej.
Podczas rozmowy z m³odymi bryd¿ystami stale przewija³o siê nazwisko wójta Józefa Jerzego Rozkosza,
bez którego pomocy szkó³ka na
pewno by nie istnia³a, a bryd¿ poszed³by w ca³kowite zapomnienie.
W³adze gminy bardzo przychylnie
spogl¹daj¹ na zajêcia dla m³odzie¿y,
a wójt osobiœcie uczestniczy w wielu imprezach, które s¹ w gminie organizowane.
Wójt podkreœla, ¿e bardzo zale¿y
mu na takich inicjatywach. – Chodzi przecie¿ o to, by daæ m³odzie¿y
zajêcie, rozrywkê, by zachêciæ ich
do czegoœ po¿ytecznego i akceptowanego przez spo³eczeñstwo.
Wszyscy: ja, Rada Gminy, pracownicy, bêdziemy ze wszystkich si³
wspieraæ takie pomys³y, które pozwol¹ na zaproponowanie, nie tylko
m³odym ludziom, dobrego sposobu
na spêdzanie wolnego czasu. Muszê powiedzieæ, ¿e przez ostatnie
cztery lata w gminie rozwija³y siê
wszystkie organizacje pozarz¹dowe, jesteœmy dumni, ¿e z ¿adnej nie
uby³o, a nawet wszêdzie przybywa
ludzi, którzy chc¹ zrobiæ coœ dla innych. A bryd¿yœci to od dawna nasza chluba i duma, cieszymy siê, ¿e
promuj¹ gminê i udowadniaj¹, ¿e
nawet w tak ma³ej spo³ecznoœci
mo¿na zrobiæ coœ fajnego.
Jol.
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