
 

KOMUNIKAT 

z posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 17 września 2013 r. 

 

 Dnia 17 września 2013 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Brydża Sportowego (WZBS). W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman 

Kujawski, Krzysztof Krause, Paweł Perz, Piotr Śmieliński, Jan Weber oraz Michał Zimniewicz. W zebraniu 

uczestniczyli także zaproszeni goście: 

 członkowie Komisji Rewizyjnej: Olgierd Rodziewicz-Bielewicz (przewodniczący) oraz Andrzej 

Wachowski; 

 członkowie komisji rewizyjnej Poznańskiej Asocjacji Brydżowej: Michał Zimpel 

(przewodniczący) oraz Mirosław Derengowski. 

 

Do porządku obrad przyjęto omówienie kolejno następujących spraw: 

 Organizacja rozgrywek III ligi 

 Obsada sędziowska III ligi 

 Wypożyczenie "pierniczków" do NZBS Piła 

 Stan sprzętu przed sezonem ligowym 

 Lista delegatów WZBS na Walne Zgromadzenie PZBS 

 Propozycja grafiki na stronę internetową WZBS 

 Publikowanie ogłoszeń na stronie internetowej WZBS 

 Wolne głosy i wnioski 

Obrady przebiegały następująco: 

1. Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności siedmiu z dziewięciu 

członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Jednogłośnie przyjęto 

zaproponowany porządek obrad.  

2. W temacie organizacji rozgrywek III ligi głos zabrał Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause 

i zapoznał zebranych z komunikatem początkowym. Omówione zostały m.in. zasady awansów 

do III ligi. Sformułowano obostrzenie dla wszystkich organizatorów lig okręgowych 

w Wielkopolsce mówiące, że aby wygranie ligi okręgowej skutkowało bezpośrednim awansem 

do III ligi, należy zorganizować rozgrywki tak, aby rozegrać minimum 12 meczów przy udziale 

minimum 6 drużyn. Zaproponowany komunikat początkowy rozgrywek został jednogłośnie 

przyjęty. WGiD ma opublikować komunikat po barażu o III ligę, tj. po 28 września. 

3. Podjęto następnie temat obsady sędziowskiej III ligi, w szczególności osoby sędziego głównego. 

Głos zabierali przede wszystkim członkowie Komisji Sędziowskiej – Piotr Śmieliński i Michał 

Zimniewicz, wyjaśniając problemy przy obsadzeniu tej funkcji oraz istniejące możliwości. 



Problemy wynikają głównie z nakładania się ze sobą terminów III ligi oraz lig centralnych (zjazdy 

2-4) – większość sędziów jest zaangażowana w prowadzenie zjazdów lig wyższych. 

Zdecydowano rozważyć możliwe rozwiązania i podjąć ostateczną decyzję w późniejszym 

terminie. 

4. Prezes Marian Wierszycki poinformował zebranych o wniosku NZBS Piła o wypożyczenie 

kilkunastu "pierniczków" do celów prowadzenia turniejów lokalnych w Pile. Zebrani pozytywnie 

ustosunkowali się do tej prośby, zaznaczając jednak, że NZBS musi we własnym zakresie nabyć 

tzw. "serwerek pierniczkowy". Poproszono także Komisję Sędziowską o wyznaczenie sędziego, 

który mógłby przeszkolić pilskich sędziów z zakresu obsługi komputerowej turniejów. 

5. Następnie Piotr Śmieliński odpowiedzialny za sprzęt w WZBS zdał raport ze stanu liczbowego 

maszyn do powielania, kart i pudełek rozdaniowych oraz pierniczków przed nadchodzącym 

sezonem ligowym oraz zaproponował ich rozłożenie na poszczególne "kotły" ligowe w okolicy 

WZBS (Gądki, Skorzęcin, Międzyrzecz). 

Zasygnalizowano problem ze zwrotem części pierniczków z Warszawskiego Związku Brydża 

Sportowego po kongresie warszawskim. Marian Wierszycki i Piotr Śmieliński zostali 

zobowiązani do przeprowadzenia rozmów w sprawie zwrotu pierniczków do Wielkopolski. 

Marian Wierszycki i Paweł Perz zabrali także głos w sprawie funduszy przeznaczonych na zakup 

sprzętu na młodzież. Prezes zaproponował, aby wykorzystać je do zakupu pudełek 

rozdaniowych. Piotr Śmieliński zaopiniował jakie pudełka i w jakiej liczbie najrozsądniej kupić, 

w kontekście sprzętu już posiadanego przez WZBS. 

6. Sekretarz Michał Zimniewicz podjął następnie temat listy delegatów WZBS na Walne 

Zgromadzenie PZBS w październiku br. Wobec informacji uzyskanej od wiceprezesa 

ds. prawnych PZBS, WZBS dysponuje w dalszym ciągu liczbą 7 delegatów, przy czym wygasły 

mandaty Mariana Wierszyckiego i Piotra Walczaka, wybranych do Zarządu Głównego PZBS. 

Przytoczono następnie zapisy z protokołu Walnego Zgromadzenia WZBS, na podstawie czego 

sformułowano aktualną listę delegatów, wraz z listą rezerwową: 

a. Lista delegatów: O. Rodziewicz-Bielewicz, M. Zimniewicz, J. Sibilski, Z. Romaniszyn, 

J. Weber, S. Zakrzewski, J. Grygier; 

b. Lista rezerwowa: D. Filipowicz, J. Sobolewski, R. Kujawski, K. Krause. 

Sekretarz zaproponował wprowadzenie poprawki do statutu WZBS podczas kolejnego Walnego 

Zgromadzenia, które dawałaby na przyszłość Zarządowi uprawnienia w zakresie uzupełniania 

w razie potrzeby listy delegatów pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Poprawkę zaopiniowano 

pozytywnie. 

7. Zajęto się następnie tematem nowej strony internetowej. Prezes poinformował, że uzyskał 

propozycję od grafika dot. "unowocześnienia" wyglądu obecnej strony. Sekretarza 

zobowiązano do przedstawienia propozycji Zarządowi drogą elektroniczną. 

8. Paweł Perz przedstawił temat publikowania na stronie internetowej WZBS ogłoszeń o 

rozgrywkach innych województw, a w szczególności o mieszaniu się informacji dotyczących 

Wielkopolski z innymi okręgami. Po dyskusji zaproponowano poprawki na stronie internetowej, 

celem wyodrębnienia osobnej "podstrony" dla ogłoszeń z innych województw, a pozostawienie 

na stronie głównej jedynie informacji o wydarzeniach na terenie WZBS. 



9. W ramach wolnych wniosków Prezes przedstawił trzy sprawy: 

a. Prezes zaproponował wprowadzenie symbolicznego wynagrodzenia dla administratora 

strony internetowej WZBS. Propozycja została przyjęta 5 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym (1 osoby nie było na sali). 

b. Prezes poinformował zebranych o podjętych krokach w kierunku organizacji 

tegorocznego Memoriału Irka Nowaka. Turniej ma się odbyć ponownie w Gaju 

Wielkim. 

c. Prezes poinformował o wniosku Jana Grygiera, aby zarząd pozytywnie zaopiniował 

organizację przez niego Mistrzostw Polski Młodzików 2014. Zebrani pozytywnie 

odnieśli się do tego wniosku, ale zdecydowali się poczekać z ostateczną decyzją na 

konkretną ofertę przedstawioną przez organizatora do PZBS. 

10. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 

 


