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W memoriale poświęconym pamięci pio-
nierki ziemi stargardzkiej i wybitnej brydżystki 
Janiny Wielkoszewskiej frekwencja jak co roku 
dopisała i do głównego turnieju stawiło się aż 
117 par. Parkiet hali miejskiej pokrył się zielo-
nymi stolikami. Wśród zawodników grających 
w Stargardzie byli między innymi medaliści roze-
granych w październiku otwartych mistrzostw 
świata w Pekinie Michał Klukowski (złoto w tur-

nieju teamów) oraz Jacek Kalita w parze z Mi-
chałem Nowosadzkim (srebro w turnieju par). 

W najważniejszym turnieju rozegranym na 
zapis maksymalny najlepsi okazali się Sławomir 
Henclik i Krzysztof Sikorski, obaj na co dzień 
grający w drużynie Andrzejki Gdańsk. W punk-
tacji długofalowej najlepsi okazali się mistrz 
świata Michał Klukowski wraz z Piotrem Za-
torskim.

Twórcą i spiritus movens tego największego 
turnieju na Pomorzu Zachodnim jest główny 
organizator turnieju Krzysztof Orzechowski, 
prezes Brydż Star. Głównym partnerem turnie-
ju był GBS Bank w Barlinku.   

Rafał Kowalczyk

Mistrzowski memoriał
Stargard w dniach od 7 do 9 listopada 
stał się brydżową stolicą Polski. 
Stowarzyszenie Miłośników Brydża 
Sportowego „Brydż-Star” już po 
raz 24. zorganizowało memoriał im. 
Janiny Wielkoszewskiej.

Stargard w dniach od 7 do 9 listopada stał 
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W sobotę, 22 listopada, na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania rozegrano już 
po raz siódmy Otwarty Turniej Brydżowy o 
Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
pod patronatem medialnym „Świata Biznesu”. 
W imprezie wzięło udział ponad 120 zawod-
niczek i zawodników z całego województwa, 
a najlepszym duetem okazali się szczecinianie 
– Łukasz Bożykowski z Damianem Ćwirko. 

- Na szczególną uwagę zasługuje jedyna 
w Polsce formuła turnieju polegająca na losowym 
skojarzeniu par. Każdy duet składa się z brydżysty 
amatora i wylosowanego brydżowego profe-
sjonalisty To pozwala na wyrównanie szans po-
szczególnych duetów - podkreślał Jacek Batóg, 
pomysłodawca i główny organizator zawodów, 
który jednocześnie jest prodziekanem Wydzia-
łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. 

Założenia turnieju mają na celu populary-
zowanie brydża w środowisku młodzieży i stu-
dentów, a także  umożliwić „przypomnienie” 
tej dyscypliny sportu osobom, które posiadały 
z brydżem kontakt w przeszłości. 

Wszyscy, którzy nie znają zasad tej gry i pra-
gnących uczestniczyć w podobnym spotkaniu 
za rok, organizatorzy zapraszają do udziału 
w zajęciach uniwersyteckiej sekcji. Zajęcia 
w sekcji odbywają się  w każdą środę w godz. 
17-20 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.us.szc.pl/brydz.                                                                               ps

Brydż o Puchar Rektora 

- Wszystkie zebrane środki zostaną przekaza-
ne Stowarzyszeniu Pomocy Chorym Dzieciom LI-
VER - zapewniał Zbigniew Sękowski, współor-
ganizator imprezy. - Zadbaliśmy także o wysoki 
poziom sportowy naszych zawodów, które w ko-
lejnych latach może wejdą także do kalendarza 
Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Do wysokiej frekwencji (43 pary) przyczy-
niła  się nie tylko intencja, która przyświecała 
turniejowi, ale i cenne nagrody rzeczowe pozy-
skane od darczyńców. Mistrzowie oraz wicemi-
strzowie popłynęli w rejs promem do Szwecji, 
trzeci duet otrzymał tablety, zaś pary z miejsc 
4-10 bilety do teatru lub fi lharmonii. Osobno 
nagrodzono również wszystkie duety miksto-
we startujące w imprezie. Warto było więc za-

grać, tym bardziej że po zawodach restauracja 
Ceremonia, w której odbywała się impreza, 
zaprosiła uczestników na ciepły poczęstunek.

Sama walka o zwycięstwo toczyła się od po-
czątku pomiędzy duetami Klimacki - Tomasiak 
i Andrzej Dębowski  - Jerzy Stańczyk. Ci dru-
dzy gonili do samego końca prowadzących, ale 
mimo świetnego fi niszu - nie dogonili. Dobra 
gra w końcówce opłaciła się natomiast Toma-
szowi Jakóbczakowi i Zbigniewowi Sękow-
skiemu, którzy rzutem na taśmę wspięli się 
na podium imprezy. Czwarte miejsce zdobyła 

Charytatywny brydż

Zwycięstwem  duetu Piotr Klimacki 
– Władysław Tomasiak zakończył się 
turniej brydża sportowego, któremu 
patronowała Organizacja Marynarzy 
Kontraktowych NSZZ Solidarność 
w Szczecinie. Walka była zacięta, 
do ostatniej rundy, lecz rywalizacja 
zeszła na drugi plan. Imprezie 
przyświecał bowiem szczytny cel. 

para dziennikarzy „Świata Biznesu”: Włodzi-
mierz Abkowicz i Paweł Stężała.

Smerfny Fundusz Gargamela stowarzysze-
nia LIVER w zamierzeniu i w realizacji ma nie 
tylko nieść pomoc w zdrowieniu podopiecz-
nych, ale i dawać im radość. Udzielana pomoc 
to pokrywanie kosztów zabiegów, zakupu le-
ków i odżywek, kosztów podróży, kosztów re-
habilitacji, leczenia szpitalnego zagranicznego. 
I właśnie na to złożyli się, ten jeden raz (i oby 
nie ostatni), szczecińscy brydżyści.

ps

Tym razem imprezie bryżdzowej przyświecał szczytny cel.| fot. ARCHUWUM


