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Ponad 200 zawodników w dwóch turnie-
jach robi wrażenie, ale frekwencja na „Bursz-
tynowym” bywała lepsza. Tym razem na prze-
szkodzie stanęła pogoda, która nie sprzyjała 
brydżystom. W połowie września panowały 
bowiem iście lipcowe upały…

Miejscem zmagań była - podobnie jak  
w roku ubiegłym – hala Szczecińskiego Domu 
Sportu. Rozegrano dwa turnieje mityngowe. 
W piątkowym na punkty meczowe najlepszymi 
okazali się szczecinianie – Andrzej Dębowski  
i Jerzy Stańczyk, którzy praktycznie w połowie 
zmagań wypracowali sobie taką przewagę, że 
jeszcze w trakcie gry przyjmowali gratulacje. 
Kolejne lokaty na podium zajęli inni szczeci-
nianie – Tomasz Jakóbczak z Włodzimierzem 
Reszelskim oraz Beata Szczepańska z Eligiu-
szem Śmieją. 

Brydż w hali SDS

W połowie września w Szczecinie 
rozegrano najstarszy mityng 
brydżowy organizowany w Polsce - 
„Bursztynowy”. Była to 58. edycja tych 
zawodów, które należą do największych 
w regionie. Turniej główny wygrali 
obrońcy - Artur Pomarański (Gorzów)  
i Zbigniew Sawicki (Szczecin).

W sobotnim głównym turnieju OTP na mak-
sy wygrali wspomniani już Artur Pomarański 
(Gorzów) i Zbigniew Sawicki (Szczecin), przed 
reprezentantami Słupska Marią Tomczewską 
i Markiem Pietrzakiem oraz Andrzejem Ma-
zurkiem (Leszno) i Władysławem Tomasia-
kiem (Szczecin). 

Turniej odbył się dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta, a w szczególności Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Nie zawiedli też 
sponsorzy turnieju, tacy jak: firma deweloper-
ska Siemaszko, agencja reklamowa Zapol, firma 

brokerska Sawiko czy Szczecińska Energetyka 
Cieplna.

Patronat medialny nad imprezą sprawował 
m.in. TVP Szczecin, Radio Szczecin, Głos Szcze-
ciński oraz „Świat Biznesu”, zaś honorowy 
– marszałek województwa zachodniopomor-
skiego - Olgierd Geblewicz.

 ps

W stawce 60 duetów w turnieju głównym triumfowali 
obrońcy tytułu sprzed roku – Artur Pomarański  

(po prawej) i Zbigniew Sawicki.  | fot. ARCHIWUM

W stawce piątej edycji mistrzostw stanęło 
28 duetów. Zawody miały charakter otwarty, 
więc choć większość stanowili szczecinianie, 
nie zabrakło par z Koszalina, Kołobrzegu, 
Stargardu, a nawet ościennych województw. 
Tym razem prym wiedli przyjezdni. Pierw-
sze miejsce zajęli reprezentanci Chodzie-
ży, którzy tuż po półmetku wysforowali się 
zdecydowanie na czoło stawki i umiejętnie 
utrzymali przewagę do końca 30-rozdanio-
wych zmagań. Na drugim miejscu uplasowało 
się utytułowane małżeństwo z Kołobrzegu  

Duety mikstowe na słodko

Duet z Wielkopolski Jolanta Zientara 
- Rafał Junik zdobył tytuł Mistrzów 
Zachodniopomorskiego Związku 
Brydża Sportowego Par Mikstowych. 
Zawody rozegrano w ostatnią sobotę 
września, a miejscem karcianej 
rywalizacji były gościnne mury 
Centrum Kultury Euroregionu Stara 
Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni. 

- Sabina i Aleksander Kaźmierscy, zaś na 
trzecim - szczecińskie rodzeństwo Moleniów 
- Wioleta i Zdzisław. Tuż za podium znaleźli 
się prowadzący przez znaczną część imprezy 
szczecinianie Irena Nowak - Wiktor Kujda. 
Tym niestety kondycji i szczęścia starczyło 
tylko do połowy dystansu. Bo w brydżu, jak-
kolwiek umiejętności są niezbędne, to bez 
przychylności losu nie sposób zwyciężyć. 

Impreza miała atrakcyjną oprawę. Wyniki 
wyświetlały się na bieżąco na wielkim rzutni-
ku, zaś nad poprawnym przebiegiem zawo-
dów czuwał sędziowski duet Wacław Stefluk 
- Lech Mokrzycki. Do dyspozycji uczestników 
był serwis kawowy, a całości dopełniła ele-
gancka i przestronna sala kinowa, w której 
odbywały się zawody.  Podziękowania za miłą 
atmosferę turnieju należą się zarówno współ-
gospodarzom imprezy, czyli CSL Internatio-
nale Spedition oraz pracownikom Centrum  
Kultury Euregionu Stara Rzeźna, ale także 
trzebieskiej fabryce słodyczy Dobosz, która 
ufundowała dla każdej pary słodkie upominki.  
Patronat medialny nad imprezą sprawowała 
redakcja „Świata Biznesu”. 
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W stawce piątej edycji mistrzostw stanęło 28 duetów. 
| fot. M.ABKOWICZ 


