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Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych – Biuletyn sympatyków gier 

 

Wesołych Świąt 
     
           Zarząd krośnieńskiego SGU składa brydżystom, szachistom, 
sympatykom gier umysłowych, oraz Wszystkim mieszkańcom 
Krosna i okolic,  serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia. Niech ten szczególny czas będzie okazją do 
spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze miłości i 
wzajemnej życzliwości, niech będzie czasem spokoju, rodzinnego 
ciepła, oddechu od codzienności, czasem refleksji i rodzinnego 
kolędowania. 

Zarząd Stowarzyszenia  /…/ 
     

 

Mikołajkowy Turniej Szachowy 
          
          15 Grudnia 2013 roku, rozegrany został 
Mikołajkowy Turniej Szachowy organizowany 
przez Stowarzyszenie Gier Umysłowych 
Kominiarz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Krośnie Odrzańskim.  
Do turnieju przystąpiło 20 graczy z Krosna i 
okolic. Zmagania przy szachownicach toczyły się 
w trzech kategoriach: Dzieci do lat 10, Juniorzy 
do lat 16 i Seniorów.  

            
          Szczególne podziękowania należą się 
Panu Bolesławowi Kamińskiemu, którego 
firma Zakład Remontowo-Kominiarski, była 
głównym sponsorem Turnieju 
Mikołajkowego i fundatorem nagród. 
Podziękowania również dla Pana Romana 
Chorzępy – sędziego głównego zawodów za 
pomoc w organizacji. 
Szczegółowe wyniki poniżej 

        

Dobre propozycje nie wygrywają partii, 
dobre posunięcia –tak   

 

!!!  Wielkie Podziękowanie   !!! 
Sympatykom Gier Umysłowych za poparcie  

       

 

                  Zostały ogłoszone wyniki !!!. To sukces krośnieńskiej demokracji – mówi 
Burmistrz Marek Cebula,  my idziemy o krok dalej i mówimy że osiągneliśmy wielki 
sukces medialny, który przybliża Nas w stronę dokończenia budowy szachownicy miejskiej, 
co spowoduje (naszym zdaniem) automatyczne nadanie odpowiedniego „charakteru” i 
znaczenia rekreacyjnego Placu 11-go Pułku, którego to ”charakteru” i znaczenia do tej 
pory brakuje.  

Szerzej do tematu powrócimy w marcu. Poniżej przypominamy założenia projektu. 
 

Szachownica miejska, jako miejsce wypoczynku i rekreacji, 
 logo miejskie - Stowarzyszenia Gier Umysłowych w Krośnie Odrzańskim 

 
1. Budowa Wieży Szachowej („magazynu figur”) – niezbędnego zaplecza do 

składowania bierek szachowych (pionków i figur) 
2. Budowa „mini widowni”, „zielonej sali wykładowej”-  na 20-30 osób na zboczu 

otaczającym szachownicę, służącej również jako:  
a) miejsce spotkań dla Stowarzyszeń i grup społecznościowych,  
b) miejsce rekreacji, rehabilitacji i wypoczynku  (WTZ, Integracja, Uniwersytet 

III wieku, inne grupy formalne, ) 
c) mini areny sportowej do pokazów i promocji gier umysłowych (symultany 

szachowe, mecze, turnieje pokazowe - letnie miejsce spotkań sympatyków 
gier umysłowych) 

3. Montaż dwóch stolików stacjonarnych do gry w szachy tradycyjne ( planszowe) 
 

Obiekt zostanie wpasowany architektonicznie w istniejącą zabudowę ogrodową placu. 
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Cezary Balicki – „reprezentowałem Krosno” - multimedalista MŚ 
 

Pozytywnie 
zakreceni 

 
                     ”Zacząłem, w wieku 15 lat, od szachów, by po dwóch latach sięgnąć po tytuł 
wicemistrza Polski juniorów. W brydża zacząłem  grać w 1979 r. i przez kilka lat łączyłem 
szachy z brydżem, ale ostatecznie wybrałem brydża.” fragment wywiadu dla Przeglądu 
Brydżowego 
               …dziś to jeden z największych talentów w historii polskiego brydża. W ciągu kilku 
lat wdarł się przebojem do czołówki światowej. Jest jednym z najlepszych obecnie polskich 
graczy, Wielki talent łączy się u niego z cechami charakteru niezbędnymi dla wielkiego gracza: 
jest typem wojownika z wysoką zdolnością do koncentracji i zachowania przytomności umysłu 
w sytuacjach stresowych, zawsze czujny i gotowy do rywalizacji.  
Dla partnerów, kolegów z drużyny, ale także przeciwników - w ocenach dotyczących gry 
otwarty, wręcz bezkompromisowy aż do granic arogancji, ale jednocześnie wyzbyty obłudy, 
wyniosłości czy fałszywej dyplomacji.                                                                         .                                                                                                       

 
   Grudniowe giercowanie  –  wyniki       

          
 III Liga Brydża Sportowego   IV Liga Brydża Sportowego  

 

  

        

 

        
Dzieci do la 10 : 1. Górkiewicz Mateusz 2. Monczak Mikołaj 3. Świerc Damian 
Juniorzy do lat 16 : 1. Nun Grzegorz 2. Kudlak Stanisław 3. Rauba Bartosz 
Open  : 1. Oliwa Marek 2. Nun Grzegorz 3. Oliwa Patryk 
Nagrodę specjalną dla najmłodszego zawodnika otrzymał 6-cio letni KUDLAK Mateusz z Bytnicy    BraVVVo  !!! 
     
      Styczniowy giercowanie – zapraszamy    
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Mikołajkowy Turniej - wyniki 
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