
SPRAWOZDANIE 
 
W dniach 20-24 czerwca 2022 r. odbyły się w Bad Tőlz w Niemczech 36 Mistrzostwa Europy 
Kolejarzy w brydżu sportowym. Mistrzostwa zostały zorganizowane przez FISAIC 
(Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots). 
 
W mistrzostwach udział wzięły reprezentacje następujących krajów: Niemcy (gospodarze), 
Francja, Norwegia, Dania, Węgry, Rumunia oraz Polska. 
 
Polskę reprezentowały 3 pary: 
Zdzisław Stoszek (kapitan) - Anatol Kupryciuk 
Bogdan Maryńczak   - Krzysztof Orzechowski 
Andrzej Zieliński  - Damian Trojnara 
 
Mecze rozgrywane były w formule 28-rozdaniowych meczów każdy z każdym. Zawodnicy 
każdej z drużyn rozegrali łącznie 168 rozdań. 
 
Wieczorem w dniu przyjazdu zostały rozegrane pierwsze mecze. Nierozgrzani reprezentanci 
Polski przegrali wysoko z Węgrami (65 imp różnicy). W następnych dniach pary polskie 
wygrały trzy kolejne spotkania, ogrywając gospodarzy – Niemcy (58 imp), gromiąc Rumunię 
(101 imp) oraz pokonując Danię (14 imp). Miejsce na podium było o włos, a srebrny medal 
również był w zasięgu. Niestety, w przedostatnim meczu Polska uległa Francji (27 imp), co 
wywindowało Francję na 4 miejsce w tabeli i niebezpiecznie zbliżyło do Polski. Fakt ten 
spowodował, że aby utrzymać trzecie miejsce w ostatnim meczu pary polskie powinny 
pokonać liderów – Norwegię, w stosunku wyższym niż Francja najsłabszą Rumunię. Niestety, 
ta sztuka się nie udała i po przegranej różnicą 60 imp Polska zajęła ostatecznie 4 miejsce. 
Zawody wygrali Norwegowie, przed Węgrami i Francuzami. 
 
Mecze obfitowały w bardzo ciekawe rozdania. Atmosfera gry była bardzo przyjazna. Polska 
reprezentacja dla każdego z przeciwników miała prezenty, co było bardzo miłym gestem – 
inne ekipy takich upominków nie przygotowały. Warunki zakwaterowania i wyżywienie stały 
na wysokim poziomie.  
 
Gorzej wyglądała niestety organizacja zawodów od strony brydżowej – rozdania nie były 
grane w kolejności, wyniki nie były prezentowane na bieżąco, urządzenia do zapisywania 
wyników miały komunikaty w języku niemieckim. Nie było też możliwości poprawy wyniku 
rozdania w „pierniczku”. Na szczęście, zawodnicy nie sprawiali sędziom zbyt wielu 
problemów. Poziom sędziowania jak i organizacja imprez brydżowych w Polsce jest znacznie 
wyższy. 
 
Pozostaje niedosyt wyniku – zwłaszcza mecze przeciwko Węgrom i Francji polskie pary 
mogły rozegrać znacznie lepiej. 
 
Kolejne mistrzostwa kolejarzy w brydżu sportowym rozegrane zostaną we Francji lub na 
Węgrzech w 2024 r. Niestety pod znakiem zapytania stoi przyszłość tej imprezy, gdyż 
niektóre reprezentacje (Norwegia, Dania) myślą o wycofaniu swoich reprezentacji. Coraz 
mniej jest też chętnych na organizację turnieju.  
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