
 

GRAMY W BRYDŻA DLA WOŚP 

 

Pierwsze zdanie mojej relacji nie może brzmieć inaczej, jak: 

 

WIELKIE BRAWA DLA ORGANIZATORÓW! 

 

 A jak doszło do organizacji turnieju? Uczennice VII LO im. Dąbrówki Aniela 

MATUSZKOWIAK (której Mama pracuje w Szkole Podstawowej Da Vinci) i Maria 

TYTYK za zgodą Jana SIBILSKIEGO zwróciły się do Klubu PAB z prośbą o pomoc, 

co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. Lidka i Marek GAPIŃSCY z Zarządu 

PAB podjęli się niełatwego zadania przygotowania wszystkich elementów 

niezbędnych do właściwego przebiegu turnieju: stołów, sukien, bidding-boxów, 

pierniczków, kart i zaplecza gastronomicznego (kawy, herbaty, napojów, owoców), co 

związane było również z ich transportem i rozładunkiem. 

 Przed omówieniem turnieju - kilka słów o lokalizacji miejsca rozgrywek. 

Szkoła Podstawowa Da Vinci usytuowana w lesie golęcińskim sprawia już na 

pierwszy rzut oka miłe wrażenie, a gdy wejdzie się do wewnątrz, wrażenie to jeszcze 

się pogłębia: czyściutko, sympatyczne dekoracje na ścianach, żywe rośliny na oknach, 

wręcz chciałoby się być znowu uczniem i chodzić do takiej szkoły. Wielkie uznanie 

dla kierownictwa! 

 A teraz wracamy do turnieju. Tłum chętnych do gry zaskoczył nawet 

przygotowanych na wszystko organizatorów. 50 par to REKORD POLSKI! W całym 

kraju dla Orkiestry grało 25 ośrodków grupujących w sumie 446 par. Frekwencja 

wahała się w granicach 6-33 par, średnio około 18 par na ośrodek, ta, że nasz turniej 

bił wszystkie inne na głowę! 

 Na specjalne podkreślenie zasługuje duża liczba młodzieży uczestniczącej w 

turnieju - 22 pary głównie z LO im. Dąbrówki. Pozostaje mieć nadzieję, że brydż 

znajdzie się na dłużej w kręgu zainteresowań młodych adeptów tej sztuki i zobaczymy 

ich również na poniedziałkowych turniejach w IOR, gdzie już brylują absolwenci 

Dąbrówki (specjalne brawa dla ich mentora Jana SIBILSKIEGO!).Turniej przebiegał 

bez żadnych zakłóceń dzięki młodemu sędziemu Karolowi MAĆKOWIAKOWI, 

kompetentnemu, stanowczemu i nad wyraz kulturalnemu. Wyniki turnieju 

zamieszczono na stronie internetowej PAB (patrz wyżej). Zebrano 3275 zł oraz kwotę, 

która trafiła do puszki za ciasta. Puszkę przekazano do Sztabu nr 7526 w VII LO im. 

Dąbrówki. 

 Przystępując do podziękowań, trudno znaleźć mi właściwe słowa, aby przede 

wszystkim wyrazić (myślę, że w imieniu wszystkich uczestników turnieju) 

wdzięczność i słowa uznania za pracę Lidki i Marka GAPIŃSKICH i sędziego Karola 

MAĆKOWIAKA oraz ANIELI i MARYSI - uczennic Dąbrówki za pomysł wspólnego 

zorganizowania turnieju i wszelką inną pomoc, kierownictwu Szkoły da Vinci za 

udostępnienie lokalu i ogólny nadzór nad bezpieczeństwem uczestników oraz Natalii 

ADAMSKIEJ za przekazania upominków od WOŚP. 

 Czekamy na kolejne pomysły związane z propagowaniem brydża wśród 

młodzieży. Poznańska Asocjacja Brydżowa jest otwarta na wszelkie propozycje i służy 

swoją pomocą. 

Basia Podgórska 


