
Moja działalność w ramach zarządu ZZBS 

 

Organizacja turniejów oraz wydarzeń związanych z promocją brydża 

Grudzień2014 

Załatwienie nieodpłatnego wynajmu restauracji Zamkowej na finał Grand Prix 2014 Pomorza 

zachodniego. W trakcie turnieju również bezpłatny serwis kawowy. 

Październik 2015 

Dwudniowy  „Weekend z brydżem” w Centrum Handlowym Kaskada. W pierwszym dniu 

Turniej Przyjaciół Brydża w drugim Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Mikstów Open. 

W ciągu dwóch dni trwały prezentacje tej dyscypliny sportu oraz  rozgrywki z udziałem naszych 

brydżystów i mieszkańców Szczecina. W pierwszym dniu imprezie towarzyszyła bezpośrednia 

relacja z finałowego pojedynku Polska – Szwecja Bermuda Bowl z komentarzem na żywo prof. 

Jacka Batóga. Warto dodać, że dzięki życzliwości Kaskady i nagłośnieniu imprezy w 

zachodniopomorskich mediach ZZBS nie poniósł żadnych kosztów dwudniowej imprezy! 

Grudzień2015 

Załatwienie nieodpłatnego wynajmu restauracji Zamkowej na finał Grand Prix 2015 Pomorza 

zachodniego. W trakcie turnieju również bezpłatny serwis kawowy 

Wrzesień 2016 

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Mikstów Open w Starej Rzeźni. Gratisowy wynajem sali. W 

eleganckim modnym pomieszczeniu komercyjnym. Zorganizował tez nieodpłatnie słodkie 

upominki dla każdej uczestniczki i każdego uczestnika turnieju, ufundowane przez firmę Dobosz 

z Trzebieży. 

Grudzień2016 

Załatwienie nieodpłatnego wynajmu restauracji Zamkowej na Finał Grand Prix 2016 Pomorza 

zachodniego. W trakcie turnieju również bezpłatny serwis kawowy 

 

Promocja brydża w mediach 

Po raz pierwszy od wielu lat nawiązaliśmy współpracę z redakcją sportową TVP3 Szczecin, 

kierowana przez red. Jacka Marendziaka. 

W związku z tym w mediach ukazały się relacje telewizyjne z dwóch edycji Turnieju 

Bursztynowego (2014 i 2015), Finału Grand Prix Pomorza Zachodniego oraz Weekendu z 

Brydżem organizowanego w Kaskadzie.  W Głosie Szczecińskim  i w Radiu Szczecin  

pojawiały się również zapowiedzi i relacje z turnieju mikstów w 2015 i  2016 roku. 

W ramach patronatu medialnego Świata Biznesu pojawiło się w latach 2014 – 2016 18 tekstów o 

imprezach brydżowych organizowanych przez ZZBS, PZBS (mistrzostwa Polski golfowo – 

brydżowe w Binowie) oraz Brydż- Star w Stargardzie. 

 

Pozyskiwanie sponsorów. 

Trzykrotnie zorganizowałem sponsoring przez firmę Siemaszko Mityngu Bursztynowego w 

Szczecinie. 

 

 

Włodzimierz Abkowicz 

 

 

 

 


