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_____________________________________________________________________ 

PROTOKÓŁ nr 1 
z posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Data i miejsce posiedzenia: 

Porządek obrad: 

30.09.2020, IOR, Poznań, ul. Węgorka 20 

- ukonstytuowanie się Zarządu 

- wybór komisji 

- omówienie Ligi Wojewódzkiej 

- omówienie spraw związanych z Mistrzostwami Polski 

Mikstów oraz 60 Poznańskiego kongresu Brydżowego 

- inwentaryzacja sprzętu 

- sprawy inne 

Lista obecności 

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: Marian Wierszycki – Prezes, Jan Weber, Małgorzata 

Cieślińska, Bogdan Białoszyński, Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Rafał Junik, Przemysław 

Maliszewski, Michał Moryson, Paweł Perz, członkowie Komisji Rewizyjnej- Marek Lis, Piotr Walczak, Ryszard 

Paluczek oraz zaproszeni goście – Krzysztof Krause i Michał Zimniewicz. 

 

Ukonstytuowanie się Zarządu 

Prezes zgłosił kandydatury: Jana Webera do pełnienia w Zarządzie funkcji Wiceprezesa-Skarbnika oraz 

Małgorzatę Cieślińską do pełnienia funkcji Sekretarza.  Prezes zaproponował, aby Sekretarz wykonywał 

swoje obowiązki wraz z zespołem stanowiącym sekretariat. Zgłoszono kandydatury: Marcina 

Bonawenturczaka i Przemysława Maliszewskiego. Kandydatury poddano głosowaniu. 

Uchwała nr 1/2020 w sprawie wyboru Wiceprezesa-Skarbnika 

Zarząd powołuje Jana Webera do pełnienia funkcji Wiceprezesa-Skarbnika.  

Oddano 10 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw.  Stwierdzono, że uchwała została podjęta.  

Uchwała nr 2/2020 w sprawie wyboru Sekretarza 

Zarząd powołuje Małgorzatę Cieślińską do pełnienia funkcji Sekretarza.  
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Oddano 10 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw. Stwierdzono, że uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 3/2020 w sprawie wyboru członków Sekretariatu 

Zarząd powołuje Marcina Bonawenturczaka i Przemysława Maliszewskiego do pełnienia funkcji członków 

Sekretariatu.  

Oddano 10 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw. Stwierdzono, że uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 4/2020 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji 

Zarząd w głosowaniu jawnym powołał jednogłośnie przewodniczących  i członków następujących Komisji: 

 Komisja Sędziowska  - Przewodniczący Paweł Perz 

 Wydział Gier – Przewodniczący Paweł Perz 

 Sąd Koleżeński – Przewodniczący Przemysław Maliszewski, członkowie Rafał Junik, Bogdan 

Białoszyński 

 Komisja ds. Sprzęt (W likwidacji) – Przewodniczący Piotr Cieśliński 

 Komisja ds. Komunikacji i Wizerunku – Przewodniczący Marcin Bonawenturczak, członkowie 

Małgorzata Cieślińska, Przemysław Maliszewski 

 Komisja ds. Brydża Środowiskowego – Przewodniczący Piotr Cieśliński, członkowie Bogdan 

Białoszyński, Rafał Junik 

 Komisja ds. Młodzieży – Michał Moryson 

 Komisja ds. Imprez – Przewodniczący Marian Wierszycki, członkowie Jan Weber, Przemysław 

Maliszewski, Marcin Bonawenturczak.  

 Komisja ds. Dotacji – Przewodniczący Jan Weber, członkowie Marian Wierszycki, Rafał Junik, 

Przemysław Maliszewski, Bogdan Białoszyński, Marcin Bonawneturczak. 

Omówienie Ligi Wojewódzkiej 

Omawiano organizację i lokalizację tegorocznej ligi przede wszystkim w kontekście istniejącej pandemii. 

Analizowano potencjalne lokalizacje w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa graczy: hotel Puszczykowo, 

WSS w Poznaniu, hotel w Gnieźnie i w Skorzęcinie. Dwie pierwsze opcje odrzucono ze względu na zbyt małą 

przestrzeń do gry. Zdecydowano, iż najlepsza będzie lokalizacja w Gnieźnie, ale ostateczna decyzja wymaga  

potwierdzenia warunków w hotelu.  

Analizowano różne formy organizacji, aby ostatecznie zdecydować, że: 

Liga będzie rozegrana podczas 3 zjazdów po 5 meczów. Zdecydowano skrócić mecze do 20 rozdań i obciąć 

play-offy jedynie do wyłonienia miejsc awansowych i spadkowych. Po fazie round robin (mecze nie będą już 

grane zjazdami, a będą to pojedyncze mecze): drużyny z miejsc 13-14 rozegrają mecz o zajęcie 13 miejsca. 
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Drużyny z miejsc 1 - 2 rozegrają mecz o zajęcie 1 miejsca, przegrany rozegra mecz z wygranym meczu 

pomiędzy drużynami z miejsc 3 i 4 o zajęcie 2 miejsca. Ustalono, że mecze będą rozgrywane na stołach z 

dodatkową przesłoną z pleksi, która zwiększy bezpieczeństwo graczy. Karty będą powielone i prowadzona 

będzie klasyfikacja butlera. 

 

Omówienie spraw związanych z Mistrzostwami Polski Mikstów oraz 60 Poznańskiego Kongresu 

Brydżowego 

Jan Weber przedstawił plany rozgrywek zwracając jednocześnie uwagę na możliwe zmiany spowodowane 

zagrożeniem epidemiologicznym. W planach jest zorganizowanie dwóch imprez brydżowych. Pierwsza to 

Poznański Tydzień z Brydżem w terminie 29.11-6.12 składający się co najmniej z 3 turniejów – VI 

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego (przewidywane lokalizacja to salon Auto-Watin w Jelonku), turnieju 

typu Pro-Am lub czwórmecz klubów seniora oraz OTP 25. Memoriał Irka Nowaka w hotelu Delicjusz w 

Trzebawiu. Drugą imprezą jest Poznański Kongres Brydżowy w terminie 3-6 grudnia, w ramach którego 

rozegrane byłyby: międzypaństwowy czwórmecz reprezentacji mikstowych (3-4 grudnia w hotelu Gaja w 

Poznaniu) oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Mikstowych (4-6 grudnia, hotel Delicjusz w 

Trzebawiu) oraz możliwy turniej dodatkowy – Kongresowy Turniej Par (5 grudnia, hotel Delicjusz). Na 

wskazane imprezy planowane jest wykorzystać przyznane z Urzędu Miasta dotacje w wysokości 9 tyś zł. 

oraz dodatkowo dotacje ze Starostwa Powiatowego w wysokości 4 tyś zł. Szczegółowe harmonogramy i 

kosztorys imprez są aktualnie przedmiotem rozmów z zainteresowanymi podmiotami (m.in. z PZBS).  

 
    
Inwentaryzacja 

Prezes Marian Wierszycki zlecił Przewodniczącemu Komisji ds. Sprzętu (Likwidacyjnej) przeprowadzenie 

inwentaryzacji sprzętu. Na tej podstawie zostanie podjęta w dalszej kolejności decyzja o podziale sprzętu 

pomiędzy członków Stowarzyszenia WZBS.  

Sprawy Inne 

Piotr Walczak poruszył sprawę jakości obsługi sędziowskiej.  Zwrócił uwagę na fakt, że sędzia podczas 

imprez reprezentuje Stowarzyszenie i kreuje jego wizerunek. W opinii Piotra Walczaka nie ma 

wystarczającej opieki sędziego nad nowymi graczami, często narażanymi  na złe traktowanie ze strony 

graczy doświadczonych. Zwrócił uwagę, że błędy nowych graczy nie wynikają z domniemanej próby 

oszustwa, a jedynie z braku wiedzy o np. wiście odmiennym i zauważył, że nie powinno to narażać graczy na 

ostrą krytykę. Piotr Walczak zauważył negatywny wpływ takiej postawy na frekwencję w organizowanych 

imprezach i tym samym na rozwój środowiska  brydżowego. Podsumował inne obowiązki sędziego: 

schludny wygląd, posiadanie identyfikatora, przywołanie przepisu, na podstawie którego podejmuje się 

decyzję i przykładanie się do pracy, czyli wydawanie decyzji. Sformułował także opinię, że „sędziowie nie są 
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przedstawicielami związku, nie chce im się wykonać roboty do końca, nie chce im się zapisać rozdań, co do 

których ktoś zgłosił pretensje”. Piotr Walczak chciałby uczynić Zarząd odpowiedzialnym za czuwanie nad 

tym, aby sędziowie swoją pracę wykonywali starannie i do końca.  

Paweł Perz zgodził się z wyrażoną opinią i zauważył, że na każdej kurso-konferencji zwraca się uwagę na 

obowiązek odmiennego sposobu traktowania zawodników ze względu na ich doświadczenie. Zwrócił 

uwagę, że doświadczeni gracze potrafią wytworzyć presję na sędziego i nie każdy potrafi sobie z nią 

poradzić. Zauważył także, że doświadczeni gracze nie zawsze rozumieją powody łagodniejszego traktowania 

mniej doświadczonych zawodników. Podkreślił, że sędzia ma obowiązek przytoczyć przepis na podstawi 

którego wydaje decyzję, ale nie może zawiesić zawodnika – może i powinien jednak każdy taki incydent 

zgłosić.  

W dalszej dyskusji wzięła udział większość zebranych. Zwrócono uwagę na kulturę zachowania podczas gry i 

reakcję sędziego. Zauważono, że gracze zachowują się w sposób nieakceptowalny dla norm społecznych  

kłócąc się głośno pomiędzy sobą,  krzycząc na przeciwników, a sędzia pozostaje bierny. Takie zachowanie 

jest odpychające dla nowych uczestników, którzy postrzegają to jako efekt „chamstwa”. Wyrażono zgodnie 

opinię, że tolerowanie takiego zachowania działa na niekorzyść środowiska. Paweł Perz podkreślił, że 

podczas szkoleń kładzie się nacisk na obowiązek reakcji sędziego w takich przypadkach. Piotr Cieśliński 

zauważył, że drogą do rozwiązania tych sytuacji jest także reakcja sali, która często niestety nie wyraża 

sprzeciwu wobec takich zachowań. Paweł Perz podkreślił, że powinno być tak, iż młodzi gracze przychodzą 

na turniej i mają poczucie, że mogą się czegoś nowego nauczyć grając w przyjemniej atmosferze. Marcin 

Bonawenturczak zauważył, że doświadczeni gracze potrafią się naśmiewać z mniej doświadczonych. 

Dyskusję zamknięto i podjęto decyzję, że będzie kontynuowana w ramach prac komisji.  

Głosowanie w sprawie odwołania imprez ze względu na trwającą pandemię:  

Za odwołaniem tegorocznego cyklu GPW  - jednogłośnie, 10 głosów za.  

Za odwołaniem Mistrzostw Polski Par Open –  jednogłośnie, 10 głosów za.  

Za odwołaniem Mistrzostw Wielkopolski Par na Impy - jednogłośnie, 10 głosów za. 

Zakończenie 

1. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

2. Ustalono, że kolejny termin zebrania zostanie przedstawiony pod koniec października, a planowanie 

spotkanie Zarządu przypadnie w połowie listopada.  

 

Sekretarz 

Małgorzata Cieślińska 

Prezes 

 Marian Wierszycki 

 


