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Jednak rekord frekwencji padł w Reczu. 
Tamtejszy turniej zgromadził rekordową ilość 
– 70 par. Wygrali szczecinianie – Julian Pisa-
rek z Markiem Siechem, inkasując przy okazji 
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także 200 euro 
do podziału. Jak widać, było o co grać, w czym 
duża zasługa Wiesława Łońskiego, burmistrza 
Recza i sympatyka tej dyscypliny sportu oraz 
Tadeusza Janiaka, niezłego brydżysty i znako-
mitego organizatora reczańskiej imprezy.

Z kolei podczas zmagań w Koszalinie oraz 
Stepnicy główne laury zebrali odpowiednio – 
reprezentanci gospodarzy Roman Marczewski 
- Przemysław Stefanowski oraz szczecinianie 
Władysław Tomasiak z Piotrem Klimackim. 

Brydżyści po każdej imprezie zbierają punk-
ty do klasyfikacji generalnej. Na koniec sezonu 
najlepsi z najlepszych grają jeden duży turniej 

Grand Prix na półmetku
Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017 
w brydżu sportowym przekroczył już 
półmetek. Cykl największych turniejów 
w województwie zamknęły przed 
wakacyjną przerwą zawody  
w Suchaniu. W nich najlepsi okazali się 
goleniowianie – Lechosław Błaziński  
z Franciszkiem Świderskim. 

rozgrywany w murach szczecińskiego Zamku 
Książąt Pomorskich, kiedy to spośród siebie 
wyłaniają mistrzów. Na czele aktualnej punk-
tacji (po 6. z 10 zawodów) znajduje się dwóch 
najrówniej grających brydżystów z Koszalina - 
Marek Wawrzyniak (362 pkt.) i Jerzy Kullass 
(320 pkt.), zaś na trzecim miejscu plasuje się 
szczecinianin Robert Cylwik (306 pkt.). 

Najbliższe zawody z cyklu Grand Prix Pomo-
rza Zachodniego 2017 odbędą się w pierwszy 
weekend września w nadmorskim Świętouśc
iu.                                                                                         ps

Rekordowo obsadzony turniej w Reczu wygrała para Julian 
Pisarek (czwarty od lewej) – Marek Siech (drugi od lewej). 

Pierwszy od prawej Wiesław Łoński, burmistrz Recza.  
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Na zielonej trawie i na zielonym stoliku

Rywalizację rozpoczęto tradycyjnie na 
polu golfowym. Grupa zaawansowana miała 
do pokonania 18 dołków, grupa amatorów - 
tylko dziewięć. W tych zmaganiach najlepiej 

Jerzy Szramowski i Piotr Tabeau, duet zielonogórsko-krakowski zdobył złote 
medale V Mistrzostw Polski Golfowo-Brydżowych, które odbyły się w połowie 
czerwca na obiektach Binowo Park Golf Club. Na drugim stopniu podium stanęli 
poznanianie Leszek Zambrowski i Eugeniusz Dota, zaś na trzecim – reprezentanci 
klubu Modry Las Golf Club z Choszczna – Sławomira i Marek Konieczni. 

spisał się małżeński duet Koniecznych, przed 
Robertem Piesikiem i Pawłem Zwierzem, ale 
klasyfikacja brydżowa wywróciła wszystko do 
góry nogami. 

Finiszujący z szóstego miejsca tandem 
Szramowski – Tabeau w turnieju karcianym 
nie mieli sobie równych. Rzutem na taśmę wy-
przedzili czołówkę dosłownie w ostatniej run-
dzie (ogrywając m.in. dotychczasowych lide-
rów ze Szczecina, renomowanych brydżystów 
Eligiusza Śmieję z Michałem Szelągowskim), 
a w związku z tym, że najlepsze pary golfowe 
niekoniecznie dobrze radziły sobie z licytacją 
oraz rozgrywką, wspięli się także na szczyt kla-
syfikacji łącznej. 

– W przyszłym roku pragniemy się spotkać  
w jeszcze liczniejszym gronie – zapowiada Sła-
womir Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club. 
– Zastanawiamy się tylko nad zmianą formuły, 
dzięki czemu moglibyśmy jeszcze poprawić fre-
kwencję mistrzowskich zawodów. Liczymy rów-
nież na większe wsparcie ze strony okręgowego 
związku brydżowego. Także w kwestii promocji 
imprezy. 

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie podkre-
ślali dobrą atmosferę tegorocznych zmagań. 
Wprawdzie każdy chciał wygrać, jednak inte-
gracja środowisk brydżowo-golfowych była 
nie mniej istotna. 

ps

Nieźle radzili sobie na polu golfowym renomowani 
brydżyści Eligiusz Śmieja i Michał Szelągowski.
| fot. MICHAŁ ABKOWICZ


