Goleniów:
II Memoriał Zygmunta
Zygmańskiego

W w sobotę 20 marca odbył się w Goleniowie II Memoriał Zygmunta Zygmańskiego w
brydżu sportowym. W imprezie objętej patronatem przez Burmistrza Gminy Goleniów
wzięło udział 70 par. Choć turniej zorganizowano dopiero po raz drugi, zebrał wiele
pochwał za organizację i zaskarbił sobie sympatię uczestników.
W zeszłym roku Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Progres” zorganizowało Memoriał
poświęcony pamięci pierwszego brydżowego Arcymistrza Ziemi Goleniowskiej, w piątą
rocznicę Jego śmierci. Impreza stała na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym.
Doceniono chęć uczczenia Zygmunta Zygmańskiego, znanego i cenionego nie tylko w
szczecińskim światku brydżowym. Świadczył o tym udział wielu zawodników spoza
województwa.
Powszechnie oceniono, że warunki do zorganizowania imprezy były wręcz luksusowe. W
gościnnych progach hotelu JF „Duet” w Goleniowie było zarówno wystarczająco dużo
miejsca, jak też w ramach wpisowego zapewniono na miejscu obiad. Doskonałe opinie o
zeszłorocznym turnieju zachęciły organizatorów do kontynuacji.
Tegoroczny turniej odbył się w tym samym, sprawdzonym miejscu. Zapewniono nie tylko tak
samo dobre warunki do gry i obiad, ale także sędziowanie na znakomitym poziomie. Ilość
uczestników porównywalna jest z wieloma tradycyjnymi kongresami, rozgrywanymi od wielu
lat. A przecież jest to impreza młoda i zaledwie jednodniowa.
Należy docenić zarówno udział sędziego głównego Grzegorza Pogodzińskiego z Gorzowa
Wielkopolskiego, jak też i pozostałych szczecińskich i goleniowskich sędziów. Ich sprawna i
super kulturalna praca spowodowała brak jakichkolwiek konfliktów i zadrażnień. Po raz
pierwszy także było możliwe użycie w Goleniowie tzw. „pierniczków”, czyli elektronicznego
systemu automatycznie weryfikującego protokoły rozdań. Po każdej z 10 sesji wyniki były
znane niemal natychmiast. Także wyniki końcowe znane były w ciągu kilku minut. Pozwoliło
to sprawnie zakończyć turniej i wręczyć nagrody.
A było o co grać ! Nagrody finansowe jak na turniej tej rangi, były zaskakująco wysokie:
2.000 zł dla zwycięzców, 1.500 zł dla drugiej pary i 1.000 zł dla trzeciej. Na miejscach od IV
do VII otrzymywało się od 500 do 200 zł. Tak wysokie nagrody zapewniło objęcie imprezy
patronatem Burmistrza Gminy Goleniów i udział sponsorów. Oczywiście wręczono
zwycięzcom także Puchary Burmistrza.

W wypowiedzi wielu uczestników przewijało się, że goleniowski turniej ma wszelkie szanse
na zaistnienie w cyklu Grand Prix Polski. Zapewniłoby to stały udział ścisłej czołówki
krajowej. A to już byłaby gratka dla całego szczecińskiego środowiska brydżowego.
Zwycięzcy Turnieju:

I miejsce:
Arcymistrz

Włodzimierz

Buze,

Arcymistrz

Międzynarodowy/Władysław

Tomasiak,

II miejsce; Krzysztof Tumielewicz, Mistrz Międzynarodowy/ Paweł Boruta, Mistrz
Okręgowy

III miejsce: Damian Wroński, Mistrz Międzynarodowy/Tomasz Rusiecki, Mistrz
Międzynarodowy (na zdjęciu od lewej: Prezez ZZBS Wincenty Grela, Tomasz Rusiecki,
główny organizator Henryk Cieśla, Damian Wroński, autor relacji)

Nagrodzone pary
Osiągnięty
%

Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Włodzimierz Buze
Władysław Tomasiak
Krzysztof Tumielewicz
Paweł Boruta
Damian Wroński
Tomasz Rusiecki
Andrzej Choniawko
Mirosław Soroka
Zygmunt Stachowiak
Radosław Liskowiak
Marek Żakowicz
Tomasz Derba
Cezary Jarmuł
Łukasz Szczełkun
Janusz Wierucki
Piotr Jankowski
Małgorzata Sawicka
Jerzy Razik
Daniel Fira
Maciej Chrobot

65.63
61.91
60.81

Nagroda
I miejsce – 2500 zł, Puchary Burmistrza
Gminy
II miejsce – 2000 zł, Puchary Burmistrza
Gminy
III miejsce – 1500 zł, Puchary Burmistrza
Gminy

59.42

IV miejsce – 500 zł

58.75

V miejsce – 300 zł

58.26

VI miejsce – 200 zł

57.54

VII miejsce – 200 zł

57.46

Nagroda rzeczowa Prezesa ZZBS

56.77

Najlepsza para mikstowa – 200 zł

56.15

Najlepsza para juniorska – 200 zł

Wszystkie wyniki oraz rozegrane rozdania do oglądania na stronie : www.zzbs.online.pl.
Poniżej garść refleksji kilku spośród uczestników i współorganizatorów:
Longin Piasecki, sędzia, działacz ZZBS, Szczecin:
- Wspaniała impreza, wspaniała organizacja. Zawodnicy wykazali dużą dyscyplinę gry, wręcz
karność, i kulturę. Nie było waśni, wszystko na czas, dosłownie co do minuty. Na pewno
dużo ułatwiły „pierniczki”. Według mnie to była wspaniała gala brydża w Goleniowie.
Jerzy Razik, Arcymistrz, Szczecin:
- Taką imprezę na pewno warto organizować. Turniejów podobnej wielkości jest w
województwie mało. Warto stwarzać okazję do rywalizacji z zawodnikami ścisłej czołówki
krajowej. To musi przynieść podniesienie poziomu gry, a młodym zawodnikom „otarcie się”
o mistrzów daje dużą motywację. Jeżeli organizatorzy wytrwają w zapale, należy dążyć do
nadania rangi turnieju z cyklu Grand Prix. Są na to realne szanse. Obiecuję, że zareklamuje
imprezę kolegom w innych ośrodkach brydżowych.

Wojciech Waszkiewicz, Mistrz Regionalny, Dziwnów:
- Znakomite warunki do gry, bardzo wysokie nagrody, znakomita atmosfera. Aż chce się
grać! Do Goleniowa łatwo dojechać, stąd zawsze możecie liczyć na duży udział zawodników
z całego regionu.
Grzegorz Pogodziński, Gorzów Wielkopolski, sędzia główny:
- W dwóch wiodących okręgach, warszawskim i poznańskim, podobnych imprez jest więcej.
Niestety, w pozostałych częściach kraju – już nie. Wasz turniej zaliczyłbym do górnej strefy
turniejów średniej rangi. Skoro macie miejsce na prawie 200 par, tak znakomite warunki
hotelowe i sprawnych organizatorów, są szanse na dwu-, trzydniowy kongres. A takich
imprez w Polsce nie jest wiele. Dzisiejszą imprezę sędziowało się właściwie bezproblemowo.
Bardzo sympatyczna grupa, mało interwencji. Oczywiście jeden sędzia nie dałby sobie rady,
dziękuję więc wszystkim pomagającym kolegom. Przy okazji gratulacje dla Michała
Zimniewicza, obsługującego system komputerowy. Sprawny przebieg turnieju to także jego
duża zasługa. Bardzo wysokie nagrody i dobry termin to atuty, także wsparcie władz Okręgu
Zachodniopomorskiego jest ważne. Życzę rozwoju imprezy, na którą chętnie przyjechałbym
ponownie.
Henryk Cieśla, organizator, Goleniów:
- Dziękuję wszystkim kolegom, sponsorom i uczestnikom. To była dla mnie duża osobista
satysfakcja - przyłożyć rękę do zorganizowania rzeczywiście dobrej imprezy brydżowej.
Mamy nadzieję, że będzie łatwiej dzięki temu przyciągnąć młodych ludzi do brydża, bo to
wspaniały sport. Demokratyczny, tani, rozwijający osobowość. Wart propagowania.
Specjalne podziękowania dla pana Burmistrza Andrzeja Wojciechowskiego za wsparcie oraz
Państwa Harbacewiczów za JF „Duet”. Bez ich obiektu impreza by się nie mogła odbyć.
Fotoreportaż z turnieju do oglądania na stronie : www.pzbs.pl.
Relację przygotował Ireneusz Zygmański
Zdjęcia: Henryk Cieśla
Logo Memoriału: Leszek Soroczyński

