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Tegoroczna siódma edycja Mistrzostw 
Zachodniopomorskiego Związku 
Brydża Sportowego Par Mikstowych 
Open zgromadziła w ostatnią sobotę 
sierpnia, w sali Iluzjon Centrum Kultury 
Stara Rzeźnia 26 par.

Są to nieoficjalne mistrzostwa Pomorza Za-
chodniego par mieszanych i jak co roku mają 
charakter otwarty. Oznacza to, że obok renomo-
wanych par brydżowych w turnieju uczestniczą 
również zawodnicy i zawodniczki, które nie są 
zrzeszone w klubach brydżowych. Turniej ma za 
zadanie popularyzację brydża wśród pań, gdyż w 
tej dyscyplinie kobiety stanowią wciąż mniejszość. 

Słodkie 
miksty 
w Starej 
Rzeźni

Warto podkreślić, że panie grające w brydża 
podnoszą swoje umiejętności dzięki organi-
zatorom zajęć brydżowych na Uniwersytecie 
Szczecińskim (zasługa Prof. Jacka Batóga) oraz 
na Uniwersytecie… III wieku (brawa dla instruk-
tora Wacława Stefluka).

Po pięciogodzinnej rywalizacji, w trakcie 
której rozegrano 30 rozdań (turniej polegał na 
rozgrywaniu przez wszystkie pary tych samych 
rozdań, co umożliwia porównanie poziomu gry) 
triumfowała para zawodników beniaminka II ligi 
Entuzjaści Szczecin. Puchary ufundowane przez 
ZZBS i kosz ze słodyczami firmy Dobosz odebra-
li Katarzyna Abratkiewicz (z zawodu progra-
mistka, absolwentka ZUT) i Grzegorz Adamski 
(mgr inż budownictwa, absolwent ZUT). Dru-
gie miejsce zajęła para Anna Kołłątaj i Roman  
Olszewski, zaś na trzecim miejscu uplasował 

się duet Irena Nowak i Wiktor Kujda. Warto 
dodać, że obie ww. panie nie grają w brydża 
profesjonalnie. 

Warto przy okazji podziękować w tym 
miejscu partnerom turnieju: Centrum Kultury 
Euroregionu Stara Rzeźnia i restauracji Stara 
Rzeźnia za znakomite przygotowanie imprezy 
oraz fabryce cukierków Dobosz z Trzebieży za 
ufundowanie słodkich upominków nie tylko dla 
zwycięzców, ale i dla każdej pary turniejowej.

Patronat medialny nad imprezą objęła re-
dakcja „Świata Biznesu”.

Walet Pik

Po zaciętej rywalizacji triumfowała para: Katarzyna 
Abratkiewicz i Grzegorz Adamski. Obok Mirosław 
Stelmaszyk, prezes ZZBS i Włodzimierz Abkowicz 

redaktor naczelny „Świata Biznesu”. 
| fot. KRZYSZTOF LUBKOWSKI

Na uwagę zasługuje fakt, że obaj triumfa-
torzy znajdują się we władzach PZG. Marek 
Michałowski jest jego prezesem, zaś Jacek 
Socha – wiceprezesem. Okazało się, że trium-
fatorom przydały się doświadczenia strate-
gicznego myślenia zdobyte w biznesie. O ile 
ich prowadzenie po rywalizacji na polu golfo-
wym nikogo nie dziwiło, to utrzymanie najwyż-
szej lokaty po turnieju brydżowym – już tak. 

Prezesi górą!
Marek Michałowski i Jacek Socha zwyciężyli w siódmych Mistrzostwach 
Polski Golfowo-Brydżowych, rozgrywanych pod patronatem zarówno 
Polskiego Związku Golfa, jak i Polskiego Związku Brydża Sportowego. 
Zawody odbyły się w sierpniu w podszczecińskim Binowo Park Golf Club. 

Zawody w Binowie składały się z dwóch eta-
pów. Startując parami najpierw zawodnicy roz-
grywali część golfową, natomiast po południu  
– karcianą. W kategorii głównej rywalizowano 
na 18 dołkach w systemie texas scramble brutto  
i netto, a następnie w turnieju brydżowym na 
zapis maksymalny na dystansie 30 rozdań. 

W konkurencji golfowej triumfowali wspo-
mniani reprezentanci Polskiego Związku Gol-
fowego, a drugie miejsce i trzecie miejsce  
z taką samą liczbą uderzeń zajęły szczecińskie 
duety Roman Kudelnicki – Jerzy Safanów oraz 
Dorota Mida – Rafał Przybylski.

Zmagania przy brydżowym stoliku niewiele 
zmieniły na czele stawki. Na podium klasyfikacji 
łącznej wskoczyli jedynie słupszczanie Waldemar 
Kożuchowski – Ireneusz Jarosz, którzy zdecydo-
wanie wygrali turniej brydżowy, spychając w klasy-
fikacji końcowej duet mikstowy na czwarte miejsce. 

Warto jednak dodać, że para Dorota Mida  
– Rafał Przybylski zwyciężyli w łącznej klasyfika-
cji netto, która uwzględnia handicapy golfowe 
poszczególnych zawodników. 

Dla początkujących golfistów zorganizowa-
na została akademia golfa, po której odbywa-
ła się rywalizacja na 9-dołkowym polu. Z kolei 
dla zaawansowanych golfistów, ale słabiej ra-
dzących sobie z kartami, przewidziano udział  
w akademii brydża. 

Organizatorów – oprócz licznej frekwencji 
(wystartowało niemal 50 zawodników) – ucie-
szyła także aura. Podczas zmagań na polu 
świeciło słońce, a wieczorny deszcz nie utrud-
nił zanadto brydżowych zmagań. Te bowiem 
przeprowadzono w binowskim domku klubo-
wym.                     

   PS

Prezesi górą. Marek Michałowski, prezes PZG i Sławomir 
Piński, dyrektor BPGC. | fot. ZE ZBIORÓW BPGC
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