
Polacy Mistrzami Świata, Piotr Solecki i Robert Włodkowski Mistrzami Powiatu.
 Podwójne emocje towarzyszyły brydżystom, którzy przyjechali w sobotnie przedpołudnie 10 
Października do Czarnkowa aby walczyć w II Otwartych Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-
trzcianeckiego w Brydżu Sportowym Par. 
Na sali Czarnkowskiego Domu Kultury rywalizowało 56 zawodników (28 par) o Puchar Starosty a 
na ekranie laptopa obserwowaliśmy na żywo zmagania polskiej kadry w finale Bermuda Bowl -  
Brydżowe Mistrzostwa Świata rozgrywane w tym roku w Indiach.
Przybyłych zawodników przywitał i otworzył turniej W-ce Starosta Pan Jacek Klimaszewski. 
Przyznał też, że kiedyś sam grywał i być może da się skusić na udział w kolejnych zawodach.
Mistrzostwa z krótką przerwą na posiłek trwały od 10 do 16. Oprócz gości z "naszego" regionu 
przyjechali też zawodnicy z Poznania, Międzychodu, Choszczna, Gorzowa a nawet ze 
Świebodzina. Puchar Starosty przechodził z rąk do rąk. Rywalizacja była ostra. Czasami dały się 
słyszeć odgłosy jakby walki wręcz. Na szczęście to tylko brydżowe emocje beż użycia pięści. 
Tuż przed zakończeniem zawodów zanim poznaliśmy i nagrodziliśmy najlepszych w tegorocznych 
Mistrzostwach Powiatu nagrodzeni zostaliśmy wszyscy. Wspaniała wiadomość z Indii. Polacy 
MISTRZAMI ŚWIATA Bermuda Bowl 2015!!! a chwilę później Piotr Solecki - Robert 
Włodkowski  obaj z Piły Mistrzami Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego 2015!!!. 2 miejsce dla 
zawodników Józef Grewling z Rogoźna i Jerzy Gurzęda z Czarnkowa. 3 miejsce dla pary 
Olgierd Rodziewicz - Bielewicz i Sławomir Piechocki z Poznania. Oprócz pucharów najlepsze 
pary otrzymały również nagrody rzeczowe.4 miejsce wywalczyli panowie z Choszczna. Henryk 
Tyburczy i Bogusław Drozd. Oni też okazali najlepszą parą w  kategorii seniorów. A najstarszy 
senior w ramach upominku otrzymał smaczny torcik. Z kolei puchar w kategorii do WK 1,5 
wywalczyli zawodnicy z Trzcianki- Józef Malinowski oraz Jerzy Pucek ze Świebodzina. Puchar 
dla najlepszej pary mikstowej wywalczyli Jolanta Ziętara z Jastrowia i Rafał Junik z Czarnkowa. 
Najlepsi zawodnicy  ze Stowarzyszenia Miłośników Brydża "Dama Pik" to para Stefan Samól i 
Andrzej Malenta.
Turniej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Miłośników Brydża "Dama 
Pik".Współfinansowany natomiast w ramach udziału w konkursie ofert przez Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie oraz ze środków finansowych stowarzyszenia. 
Organizatorzy serdecznie dziękują zawodnikom za udział, sędziom i wszystkim, którzy przyczynili 
się do sprawnego przeprowadzenia turnieju. Zapraszamy na przyszły rok.
Dama Pik.


