
styczeń–marzec 201836

W pierwszą niedzielę grudnia w polickim 
hotelu Dobosz rozegrano finał, do którego 
dostało się 40 najlepszych zawodników woje-
wództwa wyłonionych z całorocznych elimi-
nacji. Oprócz kwalifikacji, brydżyści walczyli, 
w trakcie jedenastu turniejów rozgrywanych 
w różnych miastach naszego regionu, o lep-
szą pozycję wyjściową w finałowej rozgrywce.  
Ci, którzy zajmowali w poszczególnych turnie-
jach lepsze lokaty, mieli – siłą rzeczy – wyższy 
handicap na starcie finalowych zmagań. 

Grand Prix 
dla duetu 
Robertów
Szczeciński duet Robert Cylwik  
– Robert Zaciura wygrał finałowe 
zawody Grand Prix Pomorza 
Zachodniego w brydżu sportowym. 
Praktycznie przez cały turniej gonili 
oni faworytów z ligowej drużyny 
Kontry Koszalin Jerzego Kullassa  
i Marka Wawrzyniaka, którzy dzięki 
wysokiemu handicapowi prowadzili 
od pierwszego rozdania. Koszalinianie już na starcie znacznie wy-

przedzali resztę stawki, ale im bliżej końca za-
wodów, tym ich przewaga topniała. W końcu 
udało się ich wyprzedzić startującym z niższych 
pułapów szczecinianom. Trzecie miejsce na po-
dium zajęli inni reprezentanci Koszalina – Jan 
Chmielewski i Janusz Wierucki. 

– Byłem już na podium tej imprezy, ale jeszcze 
nigdy na najwyższym stopniu – cieszył się tuż po 
zawodach Robert Cylwik. Razem z Robertem 
Zaciurą stanowią brydżowy duet od ponad pię-
ciu lat, grając w turniejach lokalnych, ogólnopol-
skich, a także w ligowych barwach Asko-Techu. 

Mistrzowie ostatnich dwóch edycji Juliusz 
Pisarek i Lechosław Błaziński tym razem nie 
wystartowali wspólnie. Pierwszy z nich, grając 
w duecie z Markiem Siechem zajął 5. miejsce. 

Patronat honorowy nad imprezą sprawo-
wał Urząd Marszałkowski, zaś patronat medial-
ny redakcja „Świata Biznesu”. Nagrody najlep-
szym wręczał Mirosław Stelmaszyk, prezes 
Zachodniopomorskiego Związku Brydża Spor-
towego.                                                                      ps

Od lewej: Mirosław Stelmaszyk, Robert Cylwik, Robert 
Zaciura i Jerzy Taźbierski, sędzia zawodów.
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Jednak nie zwycięstwo było tutaj najważ-
niejsze, a sam udział. Przyczyniła się do tego 
formuła turnieju, która polega na losowym 
skojarzeniu par złożonych z doświadczonego 
zawodnika i brydżowego amatora. Na dużym 
ekranie pojawiały się kolejno wylosowane na-
zwiska, po czym skojarzona w ten sposób para 
miała czas na omówienie systemu. Trudno dojść 
do wielkiej wprawy w kilka minut. Trzeba było 
liczyć nie tylko na swoje umiejętności, ale też 
sporą dozę szczęścia... 

Zawody uroczyście otworzył dziekan WNeiZ 
prof. Waldemar Tarczyński, zaś całość koordy-
nował inny nauczyciel akademicki Uniwersytetu 
Szczecińskiego i jednocześnie wielki miłośnik 
karcianej rywalizacji – prof. Jacek Batóg. 

– Turniej miał z jednej strony popularyzować 
brydża w środowisku młodzieży i studentów 
oraz mieszkańców regionu, a z drugiej umożliwić 
„przypomnienie” tej rozrywki osobom, które mia-
ły z brydżem kontakt w przeszłości. Każdy, kto 
znał podstawy brydża, mógł wziąć w nim udział  

Brydżowy jubileusz na uniwersytecie
Jubileuszowy turniej brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
odbył się po raz 10. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W imprezie 
wzięło udział ponad stu dwudziestu zawodników, a najlepszym duetem okazała 
się para szczecińsko-policka Zygmunt Żakowski – Mieczysław Manik. Drugą 
lokatę na podium zajęli Leopold Gładyś – Andrzej Matysek, zaś trzecie miejsce 
przypadło parze Danuta Warzecha – Zbigniew Nowak. 

- powiedział Jacek Batóg, pomysłodawca i or-
ganizator imprezy.

O stałej popularności turnieju mogą świadczyć 
kolejni przyłączający się do niego sponsorzy i part-
nerzy, którzy znowu zapewnili okazałą pulę nagród. 

Wszyscy, którzy nie znają zasad gry w brydża 
i pragnący uczestniczyć w podobnym spotka-
niu za rok, organizatorzy zapraszają do udziału  
w zajęciach uniwersyteckiej sekcji, która trenuje 
w każdą środę w godz. 17-19 w budynku Wy-
działu Nauk ekonomicznych i Zarządzania przy 
ul. Mickiewicza 64. Więcej informacji pod tele-
fonem Zachodniopomorskiego Związku Brydża 
Sportowego - 91 4891532  

 ps

Połowę startujących w turnieju stanowili amatorzy. Może 
część z nich zasili w najbliższym turnieju grono rutyniarzy? 
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