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Aleksandra Żakowicza

Memoriał im . Aleksandra Żakowicza będący częścią
Mityngu „Bursztynowego” jest Turniejem par na IMP-y
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Memoriał ustanowiony został Uchwałą Zarządu ZZBS Nr
9/2018 w dniu 28 maja 2018 r.
Aleksander Żakowicz urodził się w 1933 roku na
Kresach Wschodnich a zmarł w listopadzie 2017 r.
w Szczecinie.
Sybirak - jako dziecko od marca 1940 r przebywał na
Syberii a powrócił wraz z rodzicami do Polski latem 1946 r.
Od powrotu z Syberii w 1946 r. związany był ze
Stargardem, tutaj kształcił się a następnie podjął pracę
zawodową.
Był współorganizatorem brydża sportowego i jednym z
założycieli drużyny „ ZIELONYCH” doprowadzając wraz z
innymi pasjonatami w roku 1961 do pierwszego meczu w
brydżu sportowym pomiędzy drużynami „ZIELONI” „CZOŁEM-SPOŁEM”
W drużynie „ZIELONYCH” zagrali obok Aleksandra
Żakowicza, Janina Wielkoszewska, Tadeusz Gutowski,
Orzechowski Franciszek.
Aleksander poświęcił wiele czasu swojej pasji, pełniąc różne
funkcje w samorządzie brydżowym z których najważniejszą
było pełnienie przez wiele lat funkcji Prezesa Wojewódzkiego
Związku Brydża Sportowego w Szczecinie a także czynnego
członka władz Zarządu Głównego Polskiego Związku
Brydża Sportowego.
Za swoją działalność i zasługi dla brydża sportowego w
2000 roku otrzymał złotą Odznakę PZBS a Uchwałą Zarządu
nadano mu tytuł Członka Honorowego PZBS
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Po wielu latach aktywności zawodowej w Stargardzie z
powodów zawodowych związanych z awansem na szczebel
wojewódzki zamieszkał w Szczecinie lecz przez całe jego
życie drużyna „ZIELONYCH” ….stanowiła tzw „oczko w
głowie”
Od założenia drużyny w 1961-szym roku aż do ostatniej
chwili był członkiem drużyny brydżowej „ZIELONI” oraz
grał z tym samym partnerem … Tadeuszem Gutowskim .
Dobry „ Duch „ ZIELONYCH” zawsze uśmiechnięty,
pogodny, żartowniś…. zjednywał sobie zwolenników i
przyjaciół. Dzięki A. Żakowiczowi drużyna „ZIELONYCH”
przetrwała 58 lat i nadal istnieje obecnie walcząc w
Zachodniopomorskiej Lidze Okręgowej .
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Fotka zbiorowa brydżystów Stargardu z okazji 70 tej
rocznicy urodzin Olka -- w uniformie kucharza.
Tak liczna grupa brydżystów potwierdza o
zaangażowaniu Aleksandra Żakowicza w szkolenie i
wychowywanie młodzieży a najlepiej o tym świadczy
wprowadzenie syna w świat brydża sportowego na zasadzie
„ jak będziesz miał 5 szt w kolorze i 12 punktów to licytuj
co masz a ja sobie poradzę „
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Metoda wychowawcza przyniosła pozytywny skutek
ponieważ syn posiada WK 12
Osobisty urok i charyzma cementowała przyjaźnie, wiążąc
brydżystów z drużyną „ZIELONYCH” co na przestrzeni
minionych 56 lat skutkowało grą w tej drużynie 55-ciu
zawodników z czego 12-tu gra obecnie a 25-ciu opuściło nas
na wieczny odpoczynek.
Pamiętać należy także o nieocenionym wprost wkładzie
Aleksandra Żakowicza w organizację Mistrzostw Świata
Juniorów w Stargardzie w 2001 r. to jest takiej imprezy
międzynarodowej, której nie powstydziłyby się największe
miasta Polski a także Europy
Zachować w pamięci należy anegdotki opowiadane przez
Aleksandra a także o faktycznym wydarzeniu mający miejsce
w Szwecji
- o pocałunku w czoło przez Arcymistrza
- o wygraniu szlemika w Szwecji bez A i K atutowego
- o wspaniałym otwarciu 2nt / miało być bardzo silne / z 1
oczkiem i 6-tym Waletem w kierach
- o rozmowach „na górce” o burżuazyjnej grze / w 1960 r.
u Sekretarza PZPR/
- o wspaniałych wieczornych „rozprawach” o brydżu przy
świetnej „ pigwówce”
Z powagą i szacunkiem należy podkreślić cechy
charakteru Aleksandra Żakowicza wyzwalające u kolegów
wrażenie otoczenia serdeczną opieką i troską w
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szczególności w przypadkach ciężkich chorób lub innych
życiowych trudności.
A oto „oczko w głowie” Aleksandra czyli drużyna
„ZIELONYCH” podczas obchodów swojego 50-lecia w
2011 r.

Na foto od lewej:
Zaborowski Andrzej Marek, Tadeusz Gutowski, Aleksander
Żakowicz, Stanisław Kamiński, Michał Szelągowski, Janek
Chojankowski, gość zaproszony Korwin-Mike, Wiktor
Jackowski i skromnie przykucnięty Kapitan drużyny Jerzy
Dziemidowicz
Dobrą tradycję „ZIELONYCH” podtrzymywali:
- ostatni z założycieli - Tadeusz Gutowski
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- przeciwnik Zielonych z 1-go meczy w 1961 r. Jerzy
Dziemidowicz pełniący do września 2018 r. funkcje
Kapitana Drużyny
Wspomnienie trójki uczestników pierwszego meczu w
brydża sportowego rozegranego w 1961 roku w Stargardzie
pomiędzy drużynami:
„ Zieloni” Stargard
i
„ Czołem – Społem” Stargard

Aleksander Żakowicz pomimo męczącej go choroby
wykazywał ogromną chęć uczestniczenia w życiu
towarzyskim i sportowym biorąc w ostatnim roku udział w
turniejach i meczach.
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Do sukcesów należy zaliczyć zdobycie I-go miejsca w
Wielomeczu o puchar Dziekana WNEiZ Uniwersytetu
Szczecińskiego rozegranym 3-go czerwca 2017 r.
- 15 miejsce ze swoim stałym partnerem T. Gutowskim od
1960 r na 66 par w turnieju OTP Bursztynowy dnia 30-go
września 2017 r.

para Żakowicz- Gutowski
podczas turnieju OTP Bursztynowy w 2017

fotka
pamiątkowa z
turnieju par
„Bursztynowy w
2016 roku
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2 pamiątkowe fotki drużyny Zielonych podczas rozgrywek
III Ligi w sezonie 2017/2018
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Wspominając Patrona Memoriału na szczególne
wyróżnienie zasługuje Witek Kozłowski , Wielki Przyjaciel
Olka od 1946 roku czyli od dziecięcych lat.

Witek postanowił uczcić Pamięć o Aleksandrze Żakowiczu
sponsorując wybicie pamiątkowego medalu, który od 2019 r.
będzie wręczany trzem zwycięskim parom. Realizację
powyższego pomysłu powierzył autorowi niniejszego
opracowania
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Wiersz autorstwa Elżbiety Ludwiki Dziemidowicz
poświęcony Aleksandrowi Żakowiczowi, dedykowany
pośmiertnie:
…. pamiętajmy o naszych znajomych ….

Na zawsze pozostaniesz we wspomnieniach…
w słowie , dowcipie , żartach…
szeptem cichych słów,
wypowiedzianych w chwilach radosnych ….
uśmiechem i niepowtarzalnym czasem,
zamkniętym w przeszłość.
W przeszłość, gdzie spojrzenia - Twój ślad
zegar w tykaniu zamknął na zawsze…
zamknął Twój czas……..

”Życie to chwila, życie to nasz czas na ziemi ”….

Opracował: Jerzy Dziemidowicz
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