
Wspomnienie… 
 
 
 Dzidka poznałem zaraz w pierwszych latach mojej przygody z brydżem. 
Należał do grupy starszych brydżystów, tych do których czuło się respekt i wygrać 
z nimi było zawsze trudno. Początki młodych brydżystów nigdy nie są łatwe 
i pewnie dlatego zapamiętałem Dzidka z tego okresu jako najbardziej przyjaznego 
i dostępnego wśród całej grupy zaawansowanych graczy. 

Bardzo dobrze poznaliśmy się kilka lat później. Zostałem zaproszony do gry 
w drużynie Metalu Tarnów w której grali miedzy innymi: najlepszy tarnowski 
brydżysta nieodżałowany Jurek Bojarski, Leszek Gabriel, Marian Kloch, Andrzej 
Pietrucha, Kaziu Banek, Jurek Danek. Para Knot – Pietrucha i ich konwencyjne 
1 karo często siało spustoszenie wśród przeciwników. To były cudowne chwile, 
treningi na Warsztatowej, wspólne wyjazdy na „kotły”, rozmowy do późnej nocy, 
analiza rozdań... .biliśmy się też o II ligę, niestety bez skutku. 

Na wspólne ligowe wyjazdy i Jego imieniny czekaliśmy z utęsknieniem, 
słynną już dziś wyśmienitą cytrynówkę którą robił ochrzciliśmy ,,Dzidkówką”. 
O imieninach każdego z Nas pamiętał zawsze Dzidek, pierwszy składał nam 
życzenia.  

Turniej Jurka Bojarskiego graliśmy zawsze razem... potem był mały 
bankiecik z przyjaciółmi w TCK-u.... Od kilku lat nie grał już aktywnie na 
turniejach, odwiedzał mnie w pracy kilka razy w roku a także zawsze w dzień 
moich imienin... wychylaliśmy po kielonku słodkiego krupniku. Interesował się 
i znał na bieżąco wszystkie nasze tarnowskie sukcesy brydżowe. 

Od kilku lat zmagał się z chorobą, opowiadał mi o swoich problemach, dzięki 
Jego namowom zrobiłem kilka badań kontrolnych. Był niezwykle ułożonym 
człowiekiem, pogodnym, pełnym optymizmu i dobroci. Jako brydżowy partner 
dawał komfort spokojnej i niezwykle solidnej gry. Jakoś chyba na wiosnę odwiedził 
mnie po raz ostatni, wziął jakieś ,,stare brydże'' do poczytania, pogadaliśmy jak 
zwykle o wszystkim... wyglądał bardzo dobrze i tak też mu powiedziałem... a on: 
„tak no właśnie wszyscy mi tak mówią” i westchnął głęboko.  

Nie umawialiśmy się na następne spotkanie, wiem jednak że na imieniny 
wpadniesz na pewno... Czekam, a jak Ci coś wypadnie i nie będziesz mógł 
przyjść... to do zobaczenia... Dzidek. 
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