
Krakowscy „GADACZE”

Muszę poruszyć sprawę , nasilających się jakby ostatnio, wybryków krakowskich „Gadaczy”. Ten,
stworzony  na  potrzeby  chwili  neologizm,  pasuje  jak  ulał  do  naszych  miejscowych,  absolutnie
niereformowalnych, kolegów, którzy w trakcie turnieju nie są w stanie utrzymać języka za zębami. Każde
trudniejsze mniej lub bardziej udane zgranie musi!!! tak musi być głośno skomentowane. Jak to się ma do
sportowych  wyników  każdy  może  sobie  wyobrazić.  Ci  co  bliżej  siedzą,  wszystko  wiedzą.  Co  gorsza
niektórzy z  „gadaczy”  używają,  w trakcie  tych  irytujących  dyskusji,  kuchennej  łaciny,  zupełnie  się  nie
krępując. Czasem mam wrażenie, że pod budką z piwem używa się gładszego języka. Apeluję - tu gramy w
brydża (lepiej lub gorzej) a nie w zechcyka pod płotem

Widzę trzy szczeble winnych tej nieznośnej sytuacji:
1- „GADACZE”  -  to oczywiste

2- SĘDZIOWIE, którzy zupełnie nie reagują na takie wybryki, a wszak Oni są nie tylko sędziami na turnieju 
ale też przedstawicielem organizatora czyli Małopolskiego Związku Brydża Sportowego.  Mają  też
skuteczne mechanizmy i paragrafy w przepisach, by spokój na turnieju  wyegzekwować.

3-ZARZĄD  MZBS,  który  bardzo  słabą  presję  wywiera  na  delegowanych  do  organizacji  turniejów  
sędziów, o trzymanie porządku i jakości gry

By zwalczyć  to irytujące zjawisko trzeba zacząć działać  jak Giuliani  w Nowym Yorku :),  reagować
błyskawicznie, (w szczególności na łacinę kuchenną), upomnienia, kary porządkowe, usunięcie na rundę,
„mandaty” i wnioski do Komisji Dyscyplinarnej. I w żadnym razie nie dawać taryfy ulgowej tylko dlatego,
że ktoś ma wysoki współczynnik. Wręcz przeciwnie. Ci właśnie powinni dawać przykład, a tak niestety nie
jest.

Krakowski  brydżowy  peleton  ma  swoją  ścisłą  czołówkę  i  pozostającą  w  tyle  zasadniczą  grupę.
Niedoścignionym liderem (ostatnio wielki nieobecny) jest Adaś Serafin, który potrafi zakrzyczeć wszystkich
i wykrzyczeć wszystko, nie oglądając się na nikogo a w szczególności na sędziego.

Kilka długości za nim jest czołówka wyprzedzająca główną grupę o kilka długości.   Czołówka to kolega
Zbysiu Przeginiak, Zdzisiu Gędłek (ostatnio jakby stracił formę i zostaje za czołówką, możliwe, że go grupa
wchłonie), Wit Klapper.

W szpicy głównej  grupy pojawia  się  też  kilka znamienitych  nazwisk,  potrafiących nagłym sprintem
wysforować przed innych. Grubiaństwem byłoby ich pominąć, toteż muszę wspomnieć o dwóch Andrzejach
- Dudziku i Lubojemskim, o Kaziu Gałce, Jurku Michałku, Magdzi Lankosz czy Bogusiu Wardzale. Są też
zawodnicy jednego występu, ale za to jakże barwnego, jak Maciek Szczerczak. Mam nadzieję, że nikogo nie
pominąłem, a jeżeli nawet to zawsze to można nadrobić po osobistym zgłoszeniu :).

Podam wszystkim wzór do naśladowania jak należy komentować rozdanie w trakcie turnieju. Jest nim
Włodek Wala, Kaziu Chłobowski lub Adam Grobler,  których komentarz  jest  tak przyciszony,  że nawet
siedząc przy tym samym stoliku nie wszystko można usłyszeć :).

Chcę zasygnalizować jeszcze problem „gadaczy mniejszych”, którzy już skończyli rundę i tłocząc się pod
wywieszonymi wynikami wymieniają uwagi, nawet niespecjalnie głośno, w sytuacji gdy obok ludzie jeszcze
grają. 

Mam tu pomysł (genialny w swojej prostocie – powiem to bez fałszywej skromności :)). Otóż trzeba
wyniki wywieszać w holu przed szatnią, a stamtąd komentarze nie będą już tak dokuczliwe. Wiem, że nasz
czołowy sędzia znajdzie mnóstwo argumentów przeciw temu rozwiązaniu, bo to wymaga jakichś działań
organizacyjnych, ale zapewniam, to nie jest niemożliwe. Dwie żarówki więcej na holu i kilka dodatkowych
kroków do wywieszenia wyników, a będzie lepiej i ciszej na sali głównej.

Tadek Biernat

PS
Uzyskałem od Małgosi Praszałowicz – Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej solenne zapewnienie, że
nie zostawią sędziego samego na placu boju, tylko będą go usilnie wspierać i błyskawicznie reagować na
zgłoszone „trudne” przypadki.


