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W pierwszą niedzielę grudnia ub. roku 
w restauracji Zamkowa rozegrano finał, do 
którego dostało się 40 najlepszych zawodni-
ków województwa wyłonionych z całorocz-
nych eliminacji. Wygrali faworyci, mistrzowie 
sprzed roku, nieznacznie wyprzedzając Pio-
tra Kiełczewskiego (Szczecin) z Krzysztofem  
Lipowskim (Koszalin) oraz klubowy duet Kon-
try Koszalin: Romana Marczewskiego z Je-
rzym Sadowskim. 

Dopiero na czwartym miejscu znaleźli się 
prowadzący po półmetku, najlepiej punktu-
jący w eliminacjach, Radosław Szymczak -  
Marcin Wiliński z Drawska Pomorskiego. Tym 
razem nie wytrzymali kondycyjnie, ale przy 
rozgrywaniu jednego dnia blisko 60 rozdań – 
zmęczenie nikogo nie powinno dziwić. 

Pisarek z Błazińskim zapewnili sobie 
zwycięstwo dopiero w ostatniej rundzie.  

Grand Prix z Gryfem dla prezesa
Pokonali w dwóch rozdaniach Kiełczewskiego  
z Lipowskim, co wystarczyło do ostatecznej 
wygranej, bowiem różnice były minimalne. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że ci drudzy 
przystąpili do zawodów tylko dlatego, że je-
den z wyżej klasyfikowanych zawodników nie 
mógł wystartować w finale. Szybko uzgodnili 
licytację, omówili system zrzutek i rozpoczęli 
pogoń za peletonem. Grali rzeczywiście wy-
śmienicie, a ustąpili zwycięzcom wyłącznie 
przez niższy handicap. Gdyby nie owe dodat-
kowe punkty, wygraliby całość z nawiązką. 

Patronat honorowy nad imprezą sprawo-
wał Marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego, a podczas dekoracji najlepszych 
Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachod-
niopomorskiego z rąk Krzysztofa Barczyka, 
dyrektora gabinetu marszałka, otrzymał Win-
centy Grela, wieloletni działacz i prezes Za-
chodniopomorskiego Związku Brydża Sporto-
wego. Właśnie w grudniu minęło 45 lat jego 
społecznej pracy i działalności na rzecz brydża 
sportowego w Szczecinie i na Pomorzu Za-
chodnim
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Srebrnego Gryfa Zachodniopomorskiego z rąk Krzysztofa 
Barczyka, dyrektora gabinetu marszałka, odebrał 

Wincenty Grela. | fot. KG

Para szczecińsko-goleniowska Julian 
Pisarek - Lechosław Błaziński po 
raz drugi z rzędu wygrała finałowe 
zawody Grand Prix Pomorza 
Zachodniego w brydżu sportowym. 

Panie górą!
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozegrano już po raz dziewiąty 
turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. W imprezie wzięło udział 
prawie 140 zawodniczek i zawodników z całego województwa.  

- Formuła turnieju polega na losowym skoja-
rzeniu par. Takie podejście pozwala między inny-
mi na wyrównanie szans poszczególnych duetów 
złożonych z doświadczonego i początkującego 
zawodnika – podkreślał profesor US Jacek 
Batóg, pomysłodawca i główny organizator 
zawodów.

Najlepszym duetem - po raz pierwszy w hi-
storii imprezy – okazała się kobieca para Justy-
na Duszyńska i Alicja de Larzak. Justyna jest 
absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i przebywała w naszym mieście 
przy okazji zawodowych praktyk. Prawdziwą 
furorę zrobił jednak siódmy na finiszu 82-letni 
Edward Groszyk, któremu partnerował Miro-
sław Stelmaszyk. Najlepszy senior turnieju ze-
brał nie mniejsze brawa od zwyciężczyń. 

- Za rok planujemy jubileuszową, 10. edycję 
– zakończył obecny podczas ceremonii wrę-
czania nagród rektor Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, prof. Edward Włodarczyk, sugerując, 
że być może – z tej okazji - zamieni garnitur na 
togę. 
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W uniwersyteckich zwodach wystartowało prawie  
140 brydżystów.  | fot. BARBARA BATÓG


