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Szczecińskie szlemy

Weekend brydżowy w Kaskadzie
W drugi weekend października 
miłośnicy i sympatycy brydża 
spotkali się w szczecińskiej Galerii 
Handlowej Kaskada. Domorosłych 
brydżystów w tajniki gry  
wprowadzali profesjonalni gracze, 
w tym tak utytułowani brydżyści 
z naszego regionu jak Konrad 
Araszkiewicz i Sławomir Niajko. 

Z kolei prof. Jacek Batóg, dziekan Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersyte-
tu Szczecińskiego komentował przebieg finało-
wego meczu o mistrzostwo świata Bermuda 
Bowl, które odbywały się w tym samym czasie 
w hinduskim mieście Chennai, co można było 
obejrzeć na żywo w Kaskadzie. To właśnie tam 
po raz pierwszy w historii nasza drużyna naro-
dowa zdobyła mistrzostwo świata.

W pierwszym dniu weekendu z brydżem  
w Kaskadzie odbył się Turniej Przyjaciół Bry-
dża z udziałem szczecińskich biznesmenów, 
prawników, lekarzy i dziennikarzy. W drugim 
zaś otwarte mistrzostwa Pomorza Zachodnie-
go w mikstach. Obydwa turnieje obserwowali 
licznie zgromadzeni kibice, którzy skorzystali  

W drugim dniu weekendu z brydżem 
rozegrano turniej mikstów. | fot. ARCHIUWUM

W ostatni weekend września rozegrano 
trzy turnieje, w których najlepszymi okazali 
się: w piątek - Maciej Bielawski (Wrocław)  
i Ryszard Sakowicz (Gorzów), w sobotę - Ar-
tur Pomarański (Gorzów) i Zbigniew Sawic-
ki (Szczecin), zaś w niedzielnych teamach 
Ziomale w składzie (Sławomir Niajko, Piotr 
Siemaszko, Damian Wroński i Andrzej Cho-
niawko). 

W zawodach wzięło udział ponad 150 
brydżystów, głównie z naszego regionu, 
choć silne pary zjawiły się także z Wielkopol-
skiego oraz Lubuskiego. Przyjechała również 
ośmioosobowa ekipa ze Szwecji. - To nasza 
sztandarowa impreza – informuje Wincenty 
Grela, prezes Zachodniopomorskiego Związ-
ku Brydża Sportowego i dyrektor imprezy.

Najlepszymi w punktacji długofalowej 
mityngu okazali się Piotr Siemaszko z Dziw-
nowa i Władysław Tomasiak (Szczecin). 
Patronat medialny nad imprezą sprawował 
m.in. TVP Szczecin oraz „Świat Biznesu”, zaś 
honorowy - prezydent Miasta Szczecin Piotr 
Krzystek oraz Urząd Marszałkowski.

ps

Jubileuszowy memoriał w Stargardzie

Na początku listopada rozegrano 
Memoriał Janiny Wielkoszewskiej, 
nieżyjącej wybitnej propagatorki 
brydża ze Stargardu. W tym najbardziej 
prestiżowym w naszym województwie 
turnieju wystąpiło ponad 100 par  
z całego kraju. 

Przez trzy dni w hali 
Szczecińskiego Domu Sportu 
odbywała się jedna z najstarszych 
w Polsce imprez brydżowych  
- 57. „Mityng Bursztynowy”. 

Zawody mają rangę Grand Prix Polski, stąd 
do Stargardu zjechali najlepsi polscy brydżyści, 
w tym aktualny mistrz świata - Michał Klukow-
ski. Jednak, ze względu na to, że stawka była 
równie silna co wyrównana, to nie on – tym ra-
zem - grał pierwsze skrzypce. W klasyfikacji łącz-
nej, wśród 275 sklasyfikowanych zawodników, 
triumfował Mirosław Makatrewicz (Warmiń-
sko-Mazurskie), przed Dariuszem Boguckim 

W Stargardzie zagrał świeżo po triumfie 
w Indiach mistrz świata Michał Klukowski (w środku). 
Po lewej - Krzysztof Orzechowski, 
po prawej - Ireneusz Rogowski, starosta stargardzki. 
| fot. STUDIO FOTO GWIAZDA

(Pomorskie) oraz reprezentacyjnym juniorem 
ze Szczecina - Sławomirem Niajko. 

- Pierwsza edycja naszego memoriału miała 
miejsce w 1991 roku - wspomina Krzysztof Orze-
chowski, prezes Stargardzkiego Stowarzyszenie 
Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”, 
głównego organizatora imprezy. W całej historii 
imprezy wzięło w niej udział wielu wybitnych gra-
czy, medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata. 

I nie inaczej było tym razem. Podczas głów-
nych zawodów, które rozegrano w hali miej-
skiej przy ul. Pierwszej Brygady, w szranki 
stanęły 123 duety z całego kraju. Na dystan-
sie 50 rozdań najlepszymi okazali się kielcza-
nie Jacek Ciechomski - Edmund Czubak.  
W turnieju na IMP-y wygrali gorzowianie - Zbi-
gniew Halat - Artur Pomarański (82.57 pkt.), zaś 
w turnieju teamów reprezentanci Łotwy (Aigars 
Germanis, Ugis Jansons, Maris Matisons, Maija 
Romanovska).                                                                        ps

 

z okazji i połączyli przyjemne z pożytecznym: 
zakupy w galerii z podwyższeniem umiejętności  
w tej absorbującej szare komórki grze.              wab


