
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 30 września 2014 roku 

 

Dnia 30 września 2014 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża 

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

Krause, Roman Kujawski, Jan Weber oraz Michał Zimniewicz, a z opóźnieniem dołączył Zdzisław 

Romaniszyn. W zebraniu wziął także udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz. 

Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności na początku zebrania 5 z 9 

członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie jednogłośnie przyjęto 

zaproponowany przez Prezesa porządek obrad: 

1. Rozgrywki ligowe w nowym sezonie 

2. Stan sprzętu 

3. Brydż młodzieżowy 

4. Sprawy organizacyjne 

5. Wolne głosy i wnioski 

Ad. 1. Głos zabrał Krzysztof Krause, przewodniczący WGiD, i omówił stan zgłoszeń do III ligi. Zwrócił 

uwagę m.in. na wycofanie drużyny Unii i zastąpienie jej drużyną System. Omówiony został temat 

miejsca gry – z rozmów z drużynami wynika, że większość chce grać w Gądkach (zamiast np. 

w Gnieźnie czy Skorzęcinie), przede wszystkim z racji odległości. Przewodniczący WGiD poinformował, 

że schemat gry oraz obsada sędziowska III ligi pozostaje w najbliższym sezonie bez zmian. Poruszony 

również został temat kwestii własności drużyn (kto może zająć miejsce drużyny w kolejnym sezonie), 

ale z dyskusji nad problemem nie wyniknęły żadne konkretne wnioski. 

Zebrani zapoznali się także ze stanem zgłoszeń do lig niższych oraz z tematem zawieszenia rozgrywek 

ligi popularnej w PAB (zostały określone warunki wznowienia). 

Ad. 2. Wobec nieobecności członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy sprzętu – Piotra 

Śmielińskiego – zdecydowano o przesunięciu tego punktu porządku obrad. 

W tym momencie na zebranie dotarł Zdzisław Romaniszyn. 

Ad. 3. O sprawach młodzieżowych opowiedział zebranym Prezes. Poinformował, że jest już po 

wcześniejszych tego dnia rozmowach z Janem Grygierem, odpowiedzialnym za sprawy młodzieżowe, 

który zajmuje się aktualnie bieżącymi wnioskami i formalnościami, głównie związanymi z dotacjami 

z WSS. 



Prezes zaproponował wysunięcie kandydatury Jana Sibilskiego jako nowego przedstawiciela naszej 

dyscypliny w WSS (w miejsce Andrzeja Witkowskiego), na co zebrani jednogłośnie przystali. Olgierd 

Rodziewicz-Bielewicz zaproponował, że może wspomóc Jana Sibilskiego w tematach sportowych. 

W tym momencie zebranie opuścił Roman Kujawski. 

Ad. 4. Prezes zabrał głos w sprawach organizacyjnych: 

a) Prezes zaproponował, by jakiekolwiek dyskusje na temat struktur organizacyjnych lub 

członkostwa w WZBS odłożyć do czasu zamierzonego uchwalenia nowego statutu PZBS. 

Zebrani nie zgłosili ku temu zastrzeżeń. 

b) Prezes omówił znane z posiedzeń Zarządu Głównego tematy organizacji kongresów 

i problemy komu organizację przyznawać. Obecnie organizacja turniejów GPP oraz kongresów 

może być przyznana wyłącznie WZBS-om, natomiast o formalną organizację kongresu 

w Sławie walczy stowarzyszenie, które rzeczywiście prowadzi kongres przez ostatnie 2 lata na 

podstawie porozumienia z Lubuskim WZBS. Zebrani wymienili opinie na ten temat oraz 

wskazali, że warto byłoby być może zagospodarować czas w okresie wakacyjnym wolny po 

odwołaniu kongresów w Słupsku. 

Ad. 5. W ramach wolnych głosów i wniosków głos zabierali: 

a) Prezes – kapituła odznaczeń PZBS przyjmuje od WZBS-ów zgłoszenia osób do odznaczenia. 

Prezes przeanalizuje możliwe kandydatury z naszego WZBS i w razie potrzeby przygotuje 

zgłoszenie do kapituły. 

b) Zdzisław Romaniszyn – WZBS miał obiecać udostępnienie 10 szt. „pierniczków” na turnieje 

lokalne do Piły. Teraz temat powraca, ponieważ jeden z zawodników z Piły przeszedł kurs 

obsługi i mógłby korzystać z pierniczków na cotygodniowych turniejach. Pierniczki byłyby do 

dyspozycji WZBS (dostarczane w razie potrzeby na koszt NZBS) na wszelkie imprezy, gdzie 

byłyby potrzebne, typu turnieje cyklu GPW czy ligi. Temat ma zostać przedyskutowany 

z członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprzęt. 

c) Michał Zimniewicz – przedstawił wniosek Dąbrówki o ulgę na wpisowe do III ligi od drużyny 

młodzieżowej z tego klubu. Po dyskusji wniosek został przez Zarząd odrzucony. Głównym 

argumentem był udział w drużynie studentów, a nie tylko młodzieży szkolnej, której 

dofinansowano udział w III lidze dwa sezony temu, a także niebezpieczeństwo wytworzenia 

precedensu związanego ze zniżkami na opłaty ligowe. 

d) Prezes – w związku ze zbliżającym się Jubileuszem 10-lecia Dąbrówki Prezes zasugerował, 

żeby WZBS wsparł organizację nagrodami rzeczowymi – pucharem, książkami szkoleniowymi 

oraz albumami 50-lecia PZBS. Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń. 

e) Olgierd Rodziewicz-Bielewicz – wyraził opinię o niespójności uchwał zarządów WZBS i PAB 

oraz ogłaszanych komunikatów na temat składek zawodniczych w kontekście przynależności 

zawodników do klubów-członków WZBS innych niż tzw. „okręgi” (PAB, NZBS, TZBS). Wskazał, 

że członkowie klubu innego niż te okręgi nie powinni być obciążani opłatami na ich rzecz. 

Dyskusja nie przyniosła żadnego wspólnego stanowiska w tej sprawie. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 


