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Memoriał organizowany po raz 27. nosi imię 
Janiny Wielkoszewskiej, stargardzianki, wielkiej 
popularyzatorki i miłośniczki brydża. Odbywa się 
co roku pod patronatem prezydenta Stargardu 
i starostwa stargardzkiego.

- W tym roku uczestniczyła w memoriale, składa-
jącym się z trzech odrębnych turniejów rekordowa 
liczba uczestników – mówi Krzysztof Orzechow-
ski, główny organizator turnieju, prezes star-
gardzkiego klubu Brydż – Star. - Na turniej zawitali 
m.in. wiceprezes Polskiego Związku Brydżowego, 

Memoriał sław
Największa i najważniejsza impreza 
brydża sportowego na Pomorzu 
Zachodnim  odbyła się w dniach 
od 3 do 5 listopada w Stargardzie. 
W hali sportowej Ośrodka Sportu  
i Rekreacji zebrało się ponad 
300 zawodników z całej Polski 
uprawiających tę dyscyplinę sportowa.

poseł na sejm Tomasz Latos, Piotr Walczak, wielo-
letni kapitan reprezentacji Polski. 

Do Stargardu przyjechali wielokrotni uczest-
nicy fi nałów mistrzostw Świata i Europy, kadro-
wicze i czołowi polscy zawodnicy tacy, jak: Apoli-
nary Kowalski, Jerzy Russyan, Piotr Tuszyński, 
Stanisław Gołębiowski, Przemysław Zawada 
i Wojciech Strzemecki. W memoriale wzięły też 
udział aktualne reprezentantki Polski w kategorii 
pań Anna Sarniak i Danuta Kaznucha.

Najważniejszy turniej Memoriału, sobotni tur-
niej z cyklu Grand Prix Polski par wygrał duet Łu-
kasz Breda i Ryszard Sakowicz, reprezentujący 
drużynę mistrza Polski 2016 Ilankę Rzepin. Najlep-
szą parą z Pomorza Zachodniego w tym turnieju 
został duet Tomasz Jakóbczak i Włodzimierz 
Reszelski, reprezentujący szczeciński klub Pod 
Wieżą. Odnotujmy jeszcze, że w pierwszym dniu 
Memoriału turniej na punkty meczowe wygrała 
para z udziałem szczecinianina Konrada Arasz-
kiewicza, który wystąpił w duecie z Holendrem 
Ceesem Reimerem.                                                     wab

Od lewej Elżbieta Szumska, dyrektor MDK Stargard, Ewa 
Socha, wiceprezydent Stargardu, Krzysztof Orzechowski, 
Tomasz Latos, Beata Radziszewska, prezes OSiR Stargard 

oraz Stanisław Kietrys, sędzia główny memoriału.  
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Rozpędzony duet
Jak co roku pod koniec września rozegrano w Szczecinie najstarszy mityng 
brydżowy organizowany w Polsce - „Bursztynowy”. To 59. edycja tych 
zawodów, które należą do największych i najważniejszych w regionie. 
W stawce ponad 150 zawodników najcelniej wistowali reprezentanci grodu 
Gryfa – Piotr Klimacki i Ryszard Smejda. 

Miejscem zmagań był - podobnie jak w roku 
ubiegłym – Szczeciński Dom Sportu. Na potrze-
by dwudniowej rywalizacji Miasto Szczecin udo-
stępniło grającym halę sportową, w której za-
zwyczaj grają swoje mecze ligowe siatkarze lub 
koszykarze. 

kowych. Także tym razem zjawili się u nas goście 
z zagranicy i utalentowani juniorzy. 

Jednak główne laury zebrali tym razem lokalni 
zawodnicy, m.in. grający w ekstraklasie Ryszard 
Smejda (ZOiM & Fiori Szczecin) z Piotrem Klimac-
kim (Fundacja RBS Szczecin), którzy okazali się nie 
do zatrzymania i to w obu turniejach par! Takiej sy-
tuacji jeszcze w mityngu Bursztynowym nie było. 

Patronat medialny nad imprezą sprawował 
m.in. „Świat Biznesu”, zaś honorowy - prezydent 
Miasta Szczecin Piotr Krzystek oraz Urząd Mar-
szałkowski. Od strony organizacyjnej całość „dopi-
nał” dyrektor imprezy – Wincenty Grela.             PS

- Frekwencja była lepsza niż przed rokiem. 
To znak, że nasza impreza trzyma poziom - mówi 
Mirosław Stelmaszyk, prezes Zachodniopomor-
skiego Związku Brydża Sportowego. - Na zawody 
regularnie przyjeżdżają brydżyści ze Szwecji oraz 
reprezentanci kraju w różnych kategoriach wie-

Miłą niespodzianką  był udział w turnieju  
minister Haliny Szymańskiej, szefa kancelarii 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, która wykro-
iła  w swoim napiętym zawodowym tygodniu 
niedzielny pobyt w Szczecinie. Odnotujmy 
w tym miejscu, że w parze ze swoim partnerem 
Ryszardem de Lewinem-Lewińskim zdobyła 
w końcowej klasyfi kacji 9. miejsce. Duet ten re-
prezentuje klub TKKF Energa Łobez.

Turniej wygrali faworyci. Anna Maduzia, 
juniorka obsypana wieloma tytułami międzyna-
rodowymi wraz z partnerem Marcinem Dobro-

Miksty na ministerialnym poziomie

1 października w gościnnych 
wnętrzach Centrum Handlowego 
Galaxy w Szczecinie rozegrano 
VI mistrzostwa Pomorza Zachodniego 
par mikstowych w brydżu sportowym. 
W turnieju uczestniczyło 31 par 
z naszego regionu, a także kilka 
mikstów z województw ościennych.

wolskim. Jest to duet mający swój rodowód 
w Szczecinku, reprezentuje obecnie barwy AZS 
Uniwersytet Warszawski. Miejsca na podium 
wywalczyły  też Wioleta Paczyńska ze Zdzi-
sławem Moleniem ze Szczecina oraz Danuta 
Skowronek wraz ze Stanisławem Kuleszą 
z Międzyzdrojów.

Głównym partnerem imprezy prócz Cen-
trum Handlowego Galaxy, była sieć kawiarni 

Starbucks oraz Fabryka Cukierków Dobosz 
z Trzebieży , która ufundowała kosz słodyczy dla 
pary zwycięskiej oraz upominki dla wszystkich 
uczestników imprezy. Współorganizatorem
i patronem  medialnym turnieju była redakcja 
„Świata Biznesu”.                                                          w

Miłym akcentem był udział w turnieju pani minister Haliny 
Szymańskiej (druga od lewej). | fot. ARCHIWUM


