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Tym razem w trójboju brydżowym, który ro-
zegrany został od 2 do 4 listopada wzięło udział 
170 zawodników z kraju i z zagranicy. Nie zabra-
kło reprezentantów Polski i wielu czołowych 
graczy brydżowej ekstraklasy.  Turniej jak zwykle 
został perfekcyjnie zorganizowany przez star-
gardzkie towarzystwo brydżowe Brydż – Star, 
którym od lat kieruje Krzysztof Orzechowski. 
Memoriał odbył się dzięki wsparciu władz po-
wiatu i miasta Stargard oraz partnerów imprezy, 
wśród których znalazł się stargardzki oddział  Go-
spodarczego Banku Spółdzielczego z Barlinka.

Mariusz Pietrucin, dyrektor dwóch oddzia-
łów w Szczecinie i Stargardzie banku GBS tak 
mówi o zaangażowaniu banku we wspieraniu 
inicjatyw społecznych: – W Stargardzie wspiera-
my m.in. Dzień Sąsiada - imprezę wystawienniczo 
- rekreacyjną organizowaną przez Stargardzkie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a także 
Memoriał Wielkoszewskiej , który rokrocznie gro-
madzi sporą liczbę zawodników. 

Brydżowy Memoriał w Stargardzie
Już po raz 28.  w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Stargardzie odbyło się 
najważniejsze na Pomorzu Zachodnim 
wydarzenie w brydżu sportowym  
– Memoriał Janiny Wielkoszewskiej.    

Przejdźmy do wyników memoriału. Turniej 
par w systemie liczenia na impy wygrała para 
Jerzy Kulass i Marek Wawrzyniak z klubu Kontra 
Koszalin. Najważniejszy w trójboju turniej z cyklu 
Grand Prix Polski w systemie liczenia na maksy 
wygrała para Jerzy Kozyczkowski i Jacek Leśni-
czak z klubu gorzowskiego GSBS KART-EL, zaś 
turniej teamów  drużyna pod nazwą KGJS w skła-
dzie: Andrzej Jeleniewski, Władysław Toma-
siak, Włodzimierz Wala i Aleksander Zdybel.

Odnotujmy na koniec, że organizatorzy  
i wielu uczestników Memoriału z niezadowo-
leniem przyjęli decyzję Polskiego Związku Bry-
dża Sportowego  o równoległej organizacji,  
w tych samych dniach, kongresu brydżowego 
w Lidzbarku Warmińskim, co wpłynęło na to, 
że część zawodników z centralnej i wschodniej 
Polski nie dotarło do Stargardu.
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W Stargardzie odbyło się najważniejsze na Pomorzu Zachodnim wydarzenie w brydżu sportowym. | fot. TADEUSZ SURMA 

Najlepszym duetem okazała się mikstowa 
para Jurata Kacalska–Juliusz Pisarek. Drugą 
lokatę na podium zajęli Piotr Kiełczewski–Ma-
rek Bakierowski, zaś trzecie miejsce przypadło 
parze Robertowi Hase–Ryszardowi Szewczy-
kowi. 

Amatorzy zagrali z zawodowcami

Tym razem główne laury zgarnęli szczeci-
nianie. Wcześniej czołowe lokaty zajmowali 
międzyzdrojanie, goleniowianie, a także star-
gardzianie. Jednak ponad rywalizację spor-
tową stawia się w tej imprezie popularyzację 
brydża. 

– Na szczególną uwagę zasługuje jedyna  
w Polsce formuła turnieju polegająca na losowym 
skojarzeniu par. Takie podejście pozwala między 
innymi na wyrównanie szans poszczególnych 
duetów złożonych z doświadczonego i począt-
kującego zawodnika – podkreślał Jacek Batóg, 
pomysłodawca i główny organizator zawodów. 

W uniwersyteckich zmaganiach wystartowa-
ło 122 brydżystów z całego województwa. Im-
preza od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Świadczą o tym kolejni przyłączający się sponso-
rzy i partnerzy, którzy zapewniają wyjątkowo 
atrakcyjną pulę nagród. Te wręczał m.in. rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edward Wło-
darczyk, honorowy patron zawodów. 

– Za rok planujemy kolejną edycję – zakoń-
czył ceremonię wręczania nagród Jacek Batóg, 
wielki pasjonat tej intelektualnej rozrywki, któ-
ry jednocześnie jest profesorem na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w zaję-
ciach uniwersyteckiej sekcji brydża sportowe-
go, która trenuje w każdą środę w godz. 17-19 
w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64. Więcej in-
formacji na stronie internetowej: www.us.szc.
pl/brydz. 
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W ostatnią sobotę listopada, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
rozegrano już po raz jedenasty turniej brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego. W imprezie wzięło udział ponad stu dwudziestu zawodników.
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Rektora US . | fot.  ARCHIWUM


