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Należy tutaj przypomnieć, 
że klub „Olimpijczyk” 

Bielsko-Biała w brydżu spor-
towym ma bogate tradycje. 
Sięgają one 1991 roku, kiedy to 
przy V Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bielsku-Białej w ramach 
Szkolnego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk” powstała sekcja 
brydża sportowego. Od samego 
początku trenerem prowadzą-
cym młodzież w V LO była 
Katarzyna Michałek, znakomita 
polska brydżystka.

Po wielu kruchych latach w 
ubiegłym roku Trener Polskiego 
Związku Brydża Sportowego 
Adrian Bakalarz, zajmujący się 
młodzieżą już ponad 15 lat, zor-
ganizował w V LO nowy kurs 
dla początkujących. Ku jego 
zaskoczeniu w kursie wzięło 
udział sporo młodych osób  za-
interesowanych grą w brydża. 
Po wielu miesiącach treningów 
okazało się, że młodzież ma 
ogromny potencjał brydżowy i 
„pali się” do gry. Do prowadze-
nia sekcji, która cały czas się 
rozrastała, mający liczne obo-
wiązki Adrian Bakalarz potrze-
bował  wsparcia. Zaproponował 
więc wspólną pracę z młodzieżą 
instruktorowi brydża sporto-
wego Michałowi Wróblowi, 
który odniósł wiele sukcesów 
sportowych grając przez wiele 
lat w rozgrywkach brydżowych 
na najwyższym poziomie. Za-
równo Adrian, jak i Michał są 
członkami Beskidzkiego Stowa-
rzyszenia Brydża Sportowego, 
które  mocno wspiera pracę z 

Marzenia się spełniają... 

POWRÓT DO NAJLEPSZYCH LAT!
Tak dobrze w bielskim brydżu nie działo się już dawno. Wszystko za sprawą klubu BSBS „Olimpijczyk” i jego zawodników, którzy podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Staracho-
wicach zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół, a w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lublinie wygrali klasyfikację długofalową w kategorii - kluby oraz województwa.

młodzieżą. Obaj - mimo trudnej 
sytuacji wywołanej wirusem 
COVID-19 - ruszyli do pracy 
z młodzieżą ze zdwojoną siłą, 
organizując w internetowej sieci 
stałe treningi oraz wiele gier i 
analiz brydżowych. 

Wystawili kilka drużyn 
do zawodów rangi mistrzostw 
Polski, które odbywały się w 
internecie – w rozgrywkach 
zarówno drużynowych, jak i 
parowych. Pierwsze sukcesy 
ich podopiecznych przyszły 
wcześniej, niż mogli się spo-
dziewać. Srebrny medal w 
Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Online U20 wywalczyli 
Emilia Gwóźdź, Natalia Su-
szanowicz, Kamil Życzkowski 
i Max Szemik, który w parze 
z Mateuszem Bakalarskim 
zdobył również złoty medal w 
turnieju parowym.

W ubiegłym miesiącu mia-
ły miejsce dwie bardzo 

ważne imprezy w brydżu spor-
towym - Mistrzostwa Polski 
Młodzików w Starachowicach 
oraz Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży w Lublinie. W 
obu turniejach młodzi bielscy 
brydżyści pokazali swój znako-
mity potencjał i umiejętności, 
nie ustępując zawodnikom z 
większym doświadczeniem i 
stażem w grze.

I tak w pierwszej imprezie: 
rozgrywanych w dniach 8-11 
października Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Stara-
chowicach bielscy brydżyści 
zdobyli szereg medali, a co 

najważniejsze, reprezentując 
V Liceum Ogólnokształcące i 
klub BSBS „Olimpijczyk” Biel-
sko-Biała, zajęli pierwsze miej-
sce w klasyfikacji szkół oraz 
drugie w klasyfikacji klubów.

Wysokie osiągnięcia w 
turnieju uzyskali: w kategorii 
U15 Mikst – złoty medal Jakub 
Marekwica, a Maja Pacholec 
z Wojciechem Okrzesikiem 
czwarte miejsce, w kategorii 
U15 Open - złoty medal Jakub 
Marekwica, a Jakub Ledwoń 
z Wojciechem Okrzesikiem 
czwarte miejsce, w kategorii 
U15 Teamy – srebrne meda-
le Jakub Ledwoń i Wojciech 
Okrzesik, a drużyna z Mają 
Pacholec i Mikołajem Kubicz-

kiem czwarte miejsce, w kate-
gorii U15 Chłopcy – brązowy 
medal Mikołaj Kubiczek.

Na drugą imprezę, roz-
grywaną w dniach 20-24 paź-
dziernika w Lublinie, pojechał 
z Bielska-Białej 20-osobowy 
skład: 6 par męskich i 4 kobiece. 
Oprócz rozgrywek parowych w 
obu kategoriach, cały zespół 
pracował także na punkty do 
klasyfikacji długofalowej w 
kategorii kluby oraz wojewódz-
twa. Tutaj należy zaznaczyć, że 
w tej kategorii województwo 
śląskie po raz ostatni triumfo-
wało w 2006 roku. Również ta 
impreza pokazała, jak zdolna 
jest bielska młodzież, która 
mierząc się z zawodnikami z 

5-6 letnim doświadczeniem, 
walczyła jak równy z równym, 
ostatecznie wygrywając klubo-
wą klasyfikację długofalową w 
obu kategoriach.

Indywidualnie para Do-
minika Lucka - Natalia Susza-
nowicz zdobyły zloty medal 
w turnieju par na maxy oraz 
srebro w turnieju par na impy, a 
3 pary kobiece i 3 pary męskie z 
Bielska-Białej uplasowały się w 
pierwszej dziesiątce zawodów. 
To ogromny sukces całego 
zespołu, który w kluczowych 
dla ostatecznych wyników 
momentach wytrwale odbierał 
punkty konkurencji. 

Sukces jest tym cenniejszy, 
że województwo śląskie repre-

zentowali wyłącznie uczniowie 
V LO w Bielsku-Białej, pod-
czas gdy inne województwa 
posiadały w zespołach zawod-
ników z wielu szkół.

Gdyby jeszcze pół roku 
temu ktoś powiedział, że mło-
dzi brydżyści z Bielska-Białej 
pokonają jesienią największe 
potęgi brydżowe na mapie 
Polski, wielu zapewne by w to 
powątpiewało.

Można by rzec, że powoli 
spełniają się marzenia naj-
większego orędownika brydża 
młodzieżowego Prezesa BSBS 
Jerzego Skwarka i   na Pod-
beskidzie wracają najlepsze 
lata sekcji BSBS Olimpijczyk 
Bielsko-Biała.


