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1 kwietnia 2020 r. zmarł nasz Tata Bole-
sław Ostrowski. Był legendą za życia, 
pozostanie nią po śmierci. Brydżowy 

as nad asami.
Arcymistrz międzynarodowy, dwukrot-

ny zdobywca Pucharu Europy, wielokrotny 
medalista mistrzostw Polski, kapitan Czar-
nych Słupsk, w  latach osiemdziesiątych 
najlepszej polskiej drużyny brydżowej. Od-
znaczony Złotą Odznaką PZBS oraz Sre- 
brnym Krzyżem Zasługi za swój wkład 
w upowszechnianie i rozwój brydża sporto-
wego w Polsce. Laureat wielu plebiscytów 
i  konkursów, a przede wszystkim – mimo 
wieloletniej choroby – cudowny, pełen 
uśmiechu i zadowolenia z życia Człowiek. 
Nasz Tata na brydżowe wyżyny wspiął się 
dzięki niezwykłemu połączeniu talentu 
i uporu!

W 1972 r. pojawił się w  Słupsku prusz-
kowianin, który szlify brydżowe zdobywał 
w trakcie studiów na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, a  po zakoń-
czeniu studiów podjął pracę jako prawnik 
i osiedlił się na stałe w Słupsku. Ożenił się 
z Krystyną, z którą miał dwie córki. Dziadek 

czworga wnucząt, które bardzo kochał.
W brydża zaczął grać, mając siedem lat. 

Pierwszym nauczycielem była ciotka El-
żbieta, która zaraziła go brydżowym bak-
cylem podczas wakacyjnej nadmorskiej 
eskapady. Od tego momentu tradycją ro-
dzinną było rozgrywanie podczas wizyt 
dwóch, trzech roberków z bliskimi. W tur-
nieju wystartował po raz pierwszy w wie-
ku 16 lat w Warszawie – w parze z Toma-
szem Kwiatkowskim zajęli wtedy 10. miej-
sce. Mając 25 lat, swoimi wynikami wręcz 
oszołomił lokalną, słupską społeczność 
brydżową. Był to początek Jego sukcesów 
i zawodowej kariery.

W 1980 r. ten znakomity gracz i  promo-
tor brydża, pseudonim Bolo, będąc oficjal-
nie zatrudnionym w  KS Czarni Słupsk na 
stanowisku kierownika Działu Sportowe-
go, dostrzegł możliwość utworzenia zawo-
dowej drużyny brydżowej przy tym klubie. 
Bolo stworzył prawdziwy Dream Team, który 
przez ponad 10 lat osiągał fantastyczne wy-
niki zarówno w skali krajowej, jak i między-
narodowej. Przez te wszystkie lata był ka-
pitanem Czarnych. Ciekawostką jest fakt, 

że po raz pierwszy w historii brydża sporto-
wego w Polsce dokonał transferu zawodni-
ków, wykupując ich z drużyny AZS Kraków. 
Do ekipy z Pomorza dołączyli wtedy: Marcin 
Leśniewski, Jerzy Michałek i Andrzej Żurek.

W kolejnych latach Bolo wyszukiwał na-
stępne „perełki’’. W 1982 r. wzmocnił skład 
drużyny o Henia Wolnego, fenomenalnego 
Gracza, w środowisku sportowym nazywa-
nego Chopinem Brydżowym. I wtedy Czar-
ni Słupsk po raz pierwszy w historii zdoby-
li tytuł drużynowego mistrza Polski. W tym 
samym czasie Bolo odniósł zwycięstwo 
w  plebiscycie „Głosu Pomorza” na naj-
lepszego słupskiego sportowca w  1981 r. 
O tym sukcesie zadecydowały Jego spek-
takularne wyniki w turniejach Philipa Morri-
sa oraz zwycięstwo w końcowej klasyfika-
cji rozgrywek sezon 1980/1981.

Długo by pisać o  Bolka wygranych. Na 
szczególną uwagę zasługuje zdobycie 
w  1984 r. w  Malmoe pierwszego w  histo-
rii polskiego brydża Pucharu Europy. Czarni 
Słupsk grali w składzie: Piotr Gawryś, Krzysz-
tof Martens, Bolesław Ostrowski, Henryk 
Wolny, Tomasz Przybora, Marcin Leśniew-

Magdalena Ostrowska, Dorota Ostrowska

Wiecznego miejsca  
przy brydżowym stole, Arcymistrzu!

Bolesław Ostrowski w Biarritz (Francja), lata 80.

Fo
t: 

Ar
ch

iw
um

 M
ag

da
le

ny
 O

st
ro

w
sk

ie
j



Świat Brydża | nr 4–6 (358–360) | kwiecień–czerwiec 2020 79

Pożegnanie. Bolesław Ostrowski 1948–2020

ski. Kolejnym pierwszym w historii polskiego 
brydża sukcesem był złoty medal wywalczo-
ny podczas olimpiady drużynowej w 1984 r. 
w Seattle (USA). Trzon reprezentacji narodo-
wej stanowiły dwie pary MZKS Czarni Słupsk. 
Kolejne osiągnięcia brydżystów Czarnych to 
wiele wygranych turniejów w całej Europie – 
słupskie pary triumfowały w licznych najbar-
dziej prestiżowych zawodach, m.in.: w Biar-
ritz, Monte Carlo czy Paryżu.

Licytacje i  rozgrywki Mistrza publikowa-
ły z uznaniem fachowe czasopisma w Eu-
ropie. Nawet w  wielodniowych marato-
nach Bolo grał niezwykle równo i skutecz-
nie, a najlepiej na pierwszych stołach, przy 
których siedziały najsilniejsze pary. W wy-
wiadach podkreślał: „Brydż daje satysfak-
cję każdemu bez względu na poziom umie-
jętności. Jest to gra demokratyczna, częs- 
to przy stolikach spotykają się ludzie z od-
miennych środowisk i  grup społecznych, 
którzy nie mieliby okazji spotkać się w żad-
nej innej sytuacji. Prócz tego, to przecież 
wspaniała rozrywka umysłowa. Pozwala 
oderwać się od codziennych problemów. 
Ma więc wszystkie zalety potrzebne, by 
była intersującą dla wszystkich”.

Kiedy Bolo grał, kibice oblegali stół. Gry-
wał z bardzo znanymi osobistościami, jak 
np.: z  aktorem Omarem Sharifem, poten-
tatką kawową Marią Teresą Lavazzą czy 
brydżową legendą Zią Mahmoodem.

Wszyscy zawodnicy, którzy dzięki Niemu 
trafili do Czarnych Słupsk, uzyskiwali tytu-
ły arcymistrzów międzynarodowych. Pola-
cy byli poszukiwanymi partnerami w całym 
świecie brydżowym. Do obowiązków Bola, 
znakomitego organizatora, należały rów-
nież m.in.: koordynacja wyjazdów zagra-
nicznych, uzyskiwanie wiz, rezerwacja ho-
teli itd. Bardzo lubił pomagać innym, częs- 
to wyciągał pomocną rękę w  kierunku 
potrzebujących.

Rok 1991 to przełomowy okres w historii 
polskiego brydża. Po raz pierwszy w Słup-
sku w  sierpniu zorganizowano Międzyna-
rodowy Festiwal Brydża Sportowego „So-
lidarność”, jeden z  największych polskich 
festiwali brydżowych o  międzynarodo-
wym zasięgu, odbywający się co roku la-
tem w Słupsku. Największy wkład w urze-
czywistnienie koncepcji i w realizację tego 
przedsięwzięcia wniósł właśnie Bolo. Pe-
łen energii i  zapału zapraszał czołowych 
graczy z  Europy, wyszukiwał sponsorów, 

sam nieraz fundował nagrody, promował 
miasto Słupsk i okolice. Na festiwalu poja-
wiały się znane osobistości świata polityki 
i show biznesu, m.in.: premier Jan Krzysztof 
Bielecki, Marian Krzaklewski, Janusz Śnia-
dek, Jolanta Szczypińska, Jan Pietrzak, Re-

nata Dancewicz. Bolo brał w festiwalu ak-
tywny udział dziewięć razy – do 2000 
roku, poświęcając się temu bezgranicznie.

Warto tu wspomnieć o śp. Leszku Kwiat-
kowskim, arcymistrzu z Poznania, wielkim 
przyjacielu Taty, który był z Nim na dobre 
i na złe.

W 2000 r. właśnie podczas Festiwalu So-
lidarności przeszedł rozległy udar móz-
gu z całkowitym paraliżem prawostronnym 
i afazją. Uczył się na nowo mówić, nie potra-
fił już pisać i czytać. Stał się innym człowie-
kiem. Kolejne prawie 20 lat to Bolo na wóz-
ku inwalidzkim z ograniczoną możliwością 
poruszania się i mowy. A jednak Jego bry-
dżowy mózg wciąż pracował na wysokich 
obrotach. Pomimo ciężkich udarów pamię-
tał rozgrywki sprzed wielu lat i  nadal grał 
w brydża. Co wydawać się może niepraw-
dopodobne – aby móc grać w  sieci, na-
uczył się od podstaw korzystać z kompute-
ra, z dużym wsparciem śp. Reginy Ziębickiej 
z Trójmiasta. W ciężko uszkodzonym móz-
gu Mistrza obszar odpowiedzialny za bry-
dżową pasję pozostał niemal nienaruszony.

Skończył się okres podróży po świe-

cie, wielkich planów i przedsięwzięć, zwy-
cięstw, przyjaciół, ludzi wkoło, rozpoczął 
się okres trudnych wyzwań, okres skrom-
ny, w gronie najbliższych i  już tylko garst-
ki znajomych…

Brydż był nadal Jego prawdziwą pa-
sją, a udział w miejscowym turnieju był już 
prawdziwą wyprawą. Grał online, gdy tylko 
mógł. Wpis na jego profilu Bridge Base On-
line brzmiał: „I can’t talk”. Zawsze zadowo-
lony, cieszyły Go drobiazgi, lubił przyrodę 
oraz filmy, przepadał za kuchnią żony Krys- 
tyny. Cieszył się z sukcesów wnuków i był 
z nich bardzo dumny. Nie wymagał od ży-
cia zbyt wiele, był pogodzony ze swoim lo-
sem. Miał poczucie humoru, osobowość, 
dystans do siebie i świata. Niestety na tym 
padole nie usłyszymy już w oryginale: „No 
jasne, że tak”. Zawsze pełen optymizmu, 
mówił, że wszystko dobrze, i wierzył, że po-
żyje jeszcze 20 lat. Jego wielkość polega-
ła na skromności i przyjmowaniu życia, ta-
kim, jakie jest. Umiał ze wszystkim się pogo-
dzić i nigdy nie narzekał na swoją sytuację. 
Pogodny, każdego ranka włączał komputer 
i zanurzał się w brydżu. Ta niezwykle skom-
plikowana gra umysłowa była z  Nim do 
ostatnich dni bogatego, niebanalnego życia.

Zostawiłeś nam – Tato, Mężu – wiele 
pięknych śladów, teraz śpij spokojnie. Bę-
dziesz zawsze głęboko w naszych sercach. 
Twoje puchary zajmują już honorowe miej-
sca na półkach wnuków, na pewno dopilnu-
jemy, aby poznały ABC tej inteligentnej gry.

Wiecznego miejsca przy brydżowym sto-
le, Arcymistrzu!

♦♦♦

Bolesław Ostrowski został pochowany  
4 kwietnia 2020 r. w  ukochanym grodzie 
nad Słupią – na Starym Cmentarzu w Słup-
sku w  gronie swoich najbliższych przy 
dźwiękach utworu Franka Sinatry:

And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I’ll say it clear
I’ll state my case, of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full
I’ve traveled each and every highway
And more, much more than this
I did it my way

Właśnie taką – własną – drogę nasz Tata 
Bolesław Ostrowski pokonał.

Bolesław Ostrowski z córką Magdą
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Ewa Harasimowicz, Marcin Leśniewski
Bolo

Wspomnienia zatarte, sprzed 30-
40 lat. Wracają teraz do nas ra-
zem z młodością. Wtedy byliśmy 

gniewni, pełni nadziei i marzeń. I taki właś-
nie obraz Bolka nam się zawsze pojawia.

Pełen zapału, tryskający energią organi-
zator i brydżysta. To właśnie on na począt-
ku lat 80. skrzyknął grupę wybijających się 
brydżystów ze wszystkich zakątków w Pol-
sce i stworzył Dream Team Czarni Słupsk, 
który zdominował na dekadę polski świat 
brydżowy: Krzysztof Antas, Piotr Gawryś, 
Krzysztof Jassem, Krzysztof Lasocki, Mar-
cin Leśniewski, Krzysztof Martens, Jerzy 
Michałek, Bolo Ostrowski, Tomasz Przybo-
ra, Tadeusz Ralko, Jacek Romański, Marek 
Szymanowski, Henryk Wolny, Jerzy Zarem-
ba, Andrzej Żurek, Ewa Harasimowicz, Wil-
ga Zakrzewska.

Bez Bola nie byłoby Czarnych. A lata sta-
nu wojennego nie były łatwe, trzeba było 
kombinować, żeby wyjeżdżać i zwyciężać, 
żeby istnieć nie tylko na polskim podwór-
ku. Bolek wszystko potrafił załatwić i  był 
w  tym niezastąpiony. Niestety przypłacił 
to zdrowiem – w  2000 r. przeszedł cięż-
ki udar, który unieruchomił go na wózku in-
walidzkim na 20 lat. W brydża grał jednak 
dalej, ale to nie był już ten sam Bolo. Skoń-
czyła się też era Czarnych Słupsk. I  tak 
powolutku cichł, słabł, znikał, aż 1 kwiet-
nia 2020 r. odszedł na zawsze, razem ze 
wspomnieniami wielkości i potęgi drużyny, 
którą stworzył.

Bolek brydżysta był taki sam jak Bolek 

organizator. Odważny i  przebojowy. Kar-
ciarz do szpiku kości – namiętnie grają-
cy we wszystkie możliwe gry karciane, za-
wsze gotowy do walki. Kiedy był w sztosie, 
nie było na niego silnych, wygrywał z każ-
dym. Po prostu miał ten dryg i mocną wia-
rę w  zwycięstwo. A  wszystko to podpar-
te wdziękiem i  urokiem osobistym, dzięki 
któremu ludzie się do niego garnęli. Miał 
wszędzie przyjaciół, nawet wielki Omar 
Sharif uwielbiał z nim grywać.

Bolo nieustannie coś organizował. A  to 
fiksika – i im silniejszy i trudniejszy oponent, 
tym lepiej. A to meczyk, turniej, a najlepiej 
drużynę, która wygra mistrzostwo świata. 
Nawet jak sam w  niej nie grał, to musiał 
coś nieustająco organizować, musiało się 
ciągle coś dziać, kręcić, tworzyć (spójrzcie 
na Jego udział w BB w Jokohamie!).

Była w nim niesamowita spontaniczność, 
radość. I nigdy się nie skarżył, nie narzekał. 
Zawsze mówił: jest dobrze.

Całe Jego życie było barwne i niebanal-
ne. I takim Go zapamiętamy. 

Piotr Gawryś
Był nie do zatrzymania

Bolo Ostrowski miał niebywałą, po-
wiedziałbym wręcz absolutną chęć 
życia i działania. Przez jakiekolwiek 

napotkane przeszkody przebijał się jak 
czołg, był nie do zatrzymania. I był też ab-
solutnym prekursorem, jeśli chodzi o pozy-
skiwanie sponsorów do brydża sportowe-
go. W  barwach Czarnych zjeździliśmy ra-
zem kawał Europy, dużo nawygrywaliśmy.

W 1988 roku wygraliśmy wspólnie w Pa-
ryżu Cino del Duca [przez wielu uznawa-
ny za najważniejszy wówczas turniej par 
w Europie – red.], to naprawdę coś znaczy-
ło. Pamiętam, że pierwszego dnia grało mi 
się bardzo dobrze, prowadziliśmy po nim 
zresztą wyraźnie, natomiast na drugi dzień 
byłem jakiś niemrawy. Niby swoje grałem, 
ale nie aż tak, jak zwykle. I wtedy Bolo za-
czął niesamowicie ciągnąć naszą grę – 
ciągnął jak szalony, bez krztyny kunktator-
stwa. I dociągnął. Inna sprawa, że za wiel-
kiego oporu mu nie stawiałem.  [W czerwcu 
1988 w Cino del Duca grały 532 pary; wy-
nik pary Gawryś – Ostrowski to 65,3%]. 

Maciej Kobyliński
Byłeś i zawsze będziesz  
słynnym SŁUPSZCZANINEM

Poznałem Bolesława Ostrowskiego 
bodaj latem 1976 roku. Zaczął pra-
cować w  Wydziale Sportu i  Turysty-

ki Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Był 
jeszcze młodszy ode mnie, nie miał trzy-
dziestki. Też był prawnikiem i  przyjechał 
z Warszawy. Rzucał się w oczy, a zwróciły 
mi na niego uwagę… dziewczyny z moje-
go Wydziału Komunikacji. Podobał im się.

Ja od razu dowiedziałem się, że jest 
świetnym brydżystą i będzie tworzył słup-
ski zespół brydżowy. Tak też się stało i nasi 
Czarni pod Jego dowództwem stali się bry-
dżową potęgą w  Polsce, a  później w  Eu-
ropie i na świecie. Jako długoletni prezy-
dent naszego miasta i  wojewoda słupski 
puchłem z dumy, słysząc o sukcesach na-

Dream Team Czarni Słupsk
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Przy stole z Omarem Sharifem
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Z żoną Krystyną
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szej brydżowej ekipy. Co prawda zazdroś-
nicy z innych miast, na przykład z Koszali-
na, zarzucali, że większość to zaciąg spoza 
Słupska, ale odpowiadałem im, że to uroda 
i  czar słupszczanek oraz genius loci „Ma-
łego Paryża” ściągnęły do nas tych wybit-
nych mistrzów. Tak między Bogiem a praw-
dą, gdyby nie Bolo, takiego brydża by tu 
nie było.

Miałem również miłą przygodę z Mistrza-
mi, gdy wybrałem się z  nimi kiedyś do 
Włoch na jakiś ważny turniej. Chociaż by-
łem prezydentem Słupska, robiłem za fi-
zycznego i prowadziłem samochód. Pasa-
żerowie całą drogę kłócili się, wymawiając 
sobie wzajemnie złą licytację lub rozgryw-
kę. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak mo-
gli pamiętać rozdania sprzed lat, i  to całą 
siłę ręki – swoją, partnera i przeciwników.

W Rzymie już trochę robiłem za prezy-
denta, ale w  zasadzie siedziałem cicho, 
bo z moim rosyjskim dukaniem po niemie-
cku nie mogłem znaleźć rozmówcy. Pa-
trzyłem za to ze zdumieniem i podziwem, 
jak Bolo gada w kilku językach. Potem do-
wiedziałem się, że On może mówić nawet 
po chińsku, jeżeli tego będzie wymagała 
rozgrywka.

Pamiętam również, jak wraz z  wojewo-
dą Ryszardem Kurylczykiem odwiedziliśmy 
państwa Ostrowskich. Piękna pani domu 
Krystyna z córkami Madzią i Dorotką wraz 
z panią serca Henia Wolnego przyjęły nas 
w pięknym domu po królewsku. Uradowa-
ni panowie – Bolo, Heniu i my dwaj – za-
siedliśmy do brydża. Ja z wojewodą prze-
ciwko arcymistrzom. I jak zazwyczaj bywa, 
nam karta, za przeproszeniem, rzygała, 

a oni mieli ciągle plażę. Ja grałem (i gram) 
słabo, ale pełen werwy (podlewanej bia-
łą wódką, bo taką jak prawdziwy Polak lu-
bię), mając z ręki pięć, licytowałem i z tru-
dem robiłem trzy itd. Wojewoda milczał, 
Bolo udawał, że jest OK, ale gdy wreszcie, 
mając niewyjętego szlema, z trudem zrobi-
łem bodaj cztery, Heniu spytał mnie zjad-
liwie: – Słuchaj, Maciek (byliśmy już na ty), 
czy ty lubisz grać w brydża? – Ależ oczy-
wiście, Heniu, nawet bardzo – odpowie-
działem. – To weź się, k...a, naucz – krzyk-
nął. Do dziś się śmieję, jak sobie to przy-
pomnę. Miał rację!

A tak na marginesie. Żal serce ściska. Nie 
ma Henia (odszedł pierwszy), nie żyje An-
drzej Żurek, a 1 kwietnia pożegnaliśmy Bol-
ka. Niech dobry Święty Piotr da Im zagrać 
w niebiańskiego brydża, a czwartym może 
będzie nasz wielki Jan Paweł ll. Ja na pew-
no się nie odważę, będę się z  nabożeń-
stwem przyglądał.

Żegnaj, Bolo! Byłeś i  zawsze będziesz 
słynnym SŁUPSZCZANINEM. 
♦ Maciej Kobyliński, prezydent Słupska 
w latach 1986–1990 oraz 2002–2014

Andrzej Twardowski
Mentor, Nauczyciel,  
Przyjaciel

W mojej pamięci wciąż żyje jako 
Mentor, Nauczyciel, Przyjaciel 
i  jeden z  najważniejszych part-

nerów brydżowych. Jego życiorys moż-
na byłoby podzielić na wiele życiorysów 
i wszystkie byłyby równie interesujące.

Żył w  takim tempie, że nie spotkałem 
człowieka, który był w  stanie dotrzymać 
mu kroku. Znał wiele wybitnych osobistości 
światowego formatu, które reprezentowa-
ły środowiska polityki, sportu, kultury i biz- 
nesu. Ale to dla wszystkich, którzy mog- 
li poszczycić się znajomością z  Bolesła-
wem Ostrowskim, znajomość ta była źród-
łem nobilitacji.

Był twórcą potęgi słupskiego i  polskie-
go brydża. W klubie Czarni Słupsk, którego 
był dyrektorem i  jednocześnie świetnym 
zawodnikiem, skupił najlepszych polskich 
brydżystów. Od tego momentu zaczęła się 
złota era polskiego brydża trwająca przez 
wiele lat.

Dzięki Bolkowi wybitni polscy zawodni-
cy otrzymali szansę na grę w profesjonal-
nym klubie, który w  „słusznie minionych 
czasach” pomagał uczestniczyć w najważ-
niejszych imprezach krajowych i zagranicz-
nych. Był pomysłodawcą i jednym z pierw-
szych organizatorów Międzynarodowe-
go Festiwalu Brydża Sportowego „Solidar-
ność”, którego pierwsza edycja odbyła się 
w 1991 r.

Mam nadzieję, że wkrótce znajdzie się 
biograf, który opisze życie Bola, pełne suk-
cesów, dramatów. Z pewnością będzie to 
materiał na świetny scenariusz filmowy.

Wyrażam również nadzieję, że władze 
Polskiego Związku Brydża Sportowego, 
chcąc upamiętnić tak wielką postać, jedną 
z najbardziej prestiżowych imprez sporto-
wych poświęcą Jego pamięci.
♦ Andrzej Twardowski, były prezes 
klubu ekstraklasy koszykówki 
– Czarnych Słupsk

Z najlepszym przyjacielem Henrykiem Wolnym
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Pula, 2001. Z Ewą Harasimowicz
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Z Piotrem Gawrysiem i Marcinem Leśniewskim

Fo
t: 

Ar
ch

iw
um

 E
w

y 
Ha

ra
si

m
ow

ic
z


