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Do Stargardu na memoriał brydżowy Jani-
ny Wielkoszewskiej (zasłużonej stargardzkiej 
brydżystki) po raz pierwszy przyjechały takie 
sławy jak arcymistrzowie, reprezentanci kadry 
narodowej Cezary Balicki i Adam Żmudziński,  
wchodzący w skład drużyny, która zdobyła mi-
strzostwo świata, mistrzostwo na olimpiadzie 
brydżowej, a także tytuły mistrzów Europy.  
W Stargardzie pojawiły się również inne nie-
kwestionowane gwiazdy polskiego brydża.

Marek Żakowicz, współorganizator turnie-
ju ze stargardzkiego klubu Brydż Star i pomy-
słodawca zaproszenia arcymistrzów, wymienia 
kolejne nazwiska polskiej kadry narodowej, 
które również pojawiły się w Stargardzie.  
- Przyjechali do nas tacy zawodnicy jak Michał 
Klukowski, Paweł Zatorski, Stanisław Gołe-

Gwiazdy światowego 
brydża w Stargardzie

To był prawdziwy memoriał gwiazd 
brydża sportowego. W dniach od 
4 do 6 listopada w Stargardzie na 
najbardziej prestiżowych zawodach 
brydżowych na Pomorzu Zachodnim 
w ciągu całego weekendu pojawiło 
się aż 260 brydżystów. 

biowski, a także Maciej Bielawski, absolwent 
szczecińskiego liceum nr XIII, mieszkający dziś we 
Wrocławiu, który w stargardzkim turnieju grał  
w parze z Cezarym Balickim.

- Według mnie organizacja turnieju to olbrzy-
mia promocja miasta. Dzięki turniejowi świato-
wej klasy brydżyści zawitali na kilka dni do Star-
gardu, do którego nigdy w życiu by nie zajrzeli 
- dodaje

Odnotujmy, że główny turniej z serii Grand 
Prix Polski wygrała w Stargardzie para Włodzi-

mierz Starkowski (Poznań) i Piotr Zatorski 
(Wrocław). Z kolei w klasyfikacji długofalowej, 
uwzględniającej trzy dni turnieju triumfowała 
para Andrzej Jeleniewski (Leszno) i Jarosław 
Wachnowski (Gorzów). 
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 W tegorocznej edycji memoriału Stargard 
gościł gwiazdy światowego brydża. 
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Turnieje teamów to rzadkość w naszym re-
gionie. Od kilku lat „Świat Biznesu” patronuje 
jednemu z nich. Wprawdzie termin został prze-
sunięty z wiosny na wczesną jesień, ale to tylko 
poprawiło frekwencję. Ośmiu zespołów jeszcze 
w stawce nie mieliśmy...

- Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie wykruszyły się 
ekipy Policjantów oraz Lekarzy - przyznał Włodzi-
mierz Abkowicz, pomysłodawca i główny orga-
nizator turnieju. 

Jednak komplet drużyn i tak wystarczająco 
szczelnie zapełnił jedno z pomieszczeń nowej 
restauracji degustacyjnej Matejki 8. Praktycznie 
od samego początku prowadzili Gastronomi-

Zjedli rywali
Ekipa Gastronomików okazała się 
najskuteczniejsza w rozegranym 
w drugiej połowie października 
brydżowym turnieju Świat Biznesu 
Matejki Cup 2016. Zespoły składały 
się z przedstawicieli poszczególnych 
branż. Na podium zawodów stanęli 
także nauczyciele akademiccy oraz 
drużyna Zachodniopomorskiego 
Związku Brydża Sportowego. 

cy, w których składzie zagrali: Damian Ćwir-
ko, Jacek Reszczyński, Ryszard Sałata oraz 
Zbigniew Sękowski. W przedostatniej kolejce 
wyraźnie pokonali oni współliderujących Aka-
demików (Jacek Batóg, Wojciech Bondare-
wicz, Zbigniew Lasocki, Krzysztof Lubkowski), 
czym praktycznie przesądzili o swoim sukcesie. 
Trzeba im to oddać. W ten październikowy wie-
czór nie było na nich mocnych. Chociaż nie do 
końca... 

Gastronomicy polegli bowiem z jedną z naj-
słabszych ekip - Dziennikarzami, którą stanowili 
redaktorzy i współpracownicy „Świata Biznesu”. 
Jednak w związku z tym, że grając systemem 
każdy z każdym, byli bardziej regularni od ludzi 
klawiatury i mikrofonu, i to właśnie oni znaleź-
li się na czele stawki. Z kolei dla dziennikarzy 
była to jedyna wygrana w turnieju. Siłą rzeczy, 
przedstawiciele mediów znaleźli się na drugim 
biegunie… Bywa i tak.

Na trzecim miejscu uplasowała się druży-
na ZZBS, a kolejne lokaty zajęli: Chemicy, Na-
uczyciele, Gastronomicy, Kupcy, Dziennikarze 
oraz Przedsiębiorcy. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że różnice między drużynami były minimalne,  
co świadczy o wyrównanym poziomie. Do zoba-
czenia za rok!                                                                                 ps

Od lewej stoją: Włodzimierz Abkowicz (redaktor naczelny 
„Świata Biznesu”) oraz zwycięzcy turnieju teamów 
branżowych: Jacek Reszczyński, Zbigniew Sękowski, 
Ryszard Sałata i Damian Ćwirko. | fot. PAWEŁ STĘŻAŁA


