
Mijają dwa miesiące od wyboru nowego Zarządu Małopolskiego Związku Brydża 
Sportowego, ale dopiero tydzień temu zmiany zostały zarejestrowane przez sąd. 
Chcielibyśmy przedstawić się wszystkim i podzielić się naszymi zamierzeniami. 
 
Skład Zarządu MZBS: 
 

 
Witold Stachnik – Prezes 

  
Marcin Kuflowski – V-ce Prezes Zbigniew Sagan – V-ce Prezes 

  
Agata Kowal Grzegorz Superson 

  
Adam Waśko Krzysztof Ziewacz 

 
Musimy zacząć od sytuacji finansowej związku. Wbrew temu, co zostało ogłoszone 
przez poprzedni Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, stan finansów związku 
nie jest dobry. Rozpoczynamy działalność nie od stanu zerowego, jak to było 
powiedziane, ale z długiem około 10 000 zł (dokładna kwota będzie znana po 



zrobieniu bilansu na dzień 30 czerwca 2011). Niestety z tego powodu naszym 
pierwszoplanowym zadaniem jest naprawienie finansów związku.  
 
Jednym z pierwszych naszych posunięć było stworzenie nowej strony internetowej 
www.mzbs.pl. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna, a także pojawiające się na 
bieżąco nowości przypadły do gustu wszystkim graczom. Strona jeszcze jest w budowie, 
stąd otwarci jesteśmy na wszystkie sugestie. 
 
Postanowiliśmy również poświęcić sporo uwagi kalendarzowi naszych imprez 
brydżowych. Rozgrywki III-ligowe będą odbywały się we wspólnym terminie centralnym  
(z I i II ligą ogólnopolską). Wszystkie planowane imprezy zamieszczamy na stronie 
internetowej w zakładce kalendarz. 
 
Jedną z pierwszych imprez przeprowadzonych po rozpoczęciu kadencji nowego zarządu 
były Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej organizowane przez Marcina Kuflowskiego. 
Impreza zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym i sportowym. Udało się w trybie 
ekspresowym złożyć wnioski o odznaczenia i podczas tej imprezy wręczyliśmy je 
zasłużonym działaczom brydżowym. Takie odznaczenia otrzymali: Piotr Litwiński 
(właściciel Hotelu Litwiński), Stanisław Miłkowski, Marcin Kuflowski i Krzysztof Ziewacz. 
 
Chcielibyśmy bardzo zaktywizować młodzież i amatorów oraz zachęcić ich do udziału  
w naszych cyklicznych turniejach - stąd zniżki dla nich. Wiemy, że takich osób grających 
w brydża jest wiele, a zapewne nie wszyscy wiedzą o możliwości włączenia się do 
sportowej rywalizacji. Apelujemy również do Was o próby sprowadzenia ich na nasze 
turnieje. Zarząd, w celu zachęcenia takich osób, uchwalił zniżki w opłatach startowych 
dla młodzieży i amatorów w rozgrywkach III Ligi i Krakowskiej Ligi Okręgowej (średnia na 
zawodnika nie przekraczająca 0,5 WK). Wysokość zniżki ustalono na 50%. Uchwalono 
również zniżki wpisowego w turniejach organizowanych przez Małopolski Związek Brydża 
Sportowego dla młodzieży szkolnej oraz osób (o WK 0.0 lub WK 0.5), które po raz 
pierwszy pojawią się na turnieju lub nie grały przez ostatnie 4 lata.  

 
Bardzo ważną sprawą jest kultura i właściwe zachowanie podczas turniejów. Będziemy 
zwracali uwagę sędziom na program „Zero tolerancji przy brydżowym stoliku” oraz na 
egzekwowanie paragrafu 74 Międzynarodowego Prawa Brydżowego. Na turnieje wiele 
osób przychodzi, by spędzić miło czas i wszelkie przejawy braku kultury zawodników 
będziemy surowo karać. 
 
Pilną sprawą jest kupienie pierniczków. Zła sytuacja finansowa trochę odsunie to 
w czasie, ale i tak ta sprawa pozostaje dla nas priorytetem. Podczas Mistrzostw Europy 
w Poznaniu dokonaliśmy zakupu nowych bidding boxów. 



 
W związku z rozbudową infrastruktury w Hotelu Litwiński w Tęgoborzy chcielibyśmy 
zwiększyć ilość organizowanych imprez brydżowych w tym ośrodku - między innymi finał 
Mistrzostw Małopolski, a także chociaż jeden kocioł rozgrywek II-ligowych. Hotel 
Litwiński ma szansę na to, by zostać naszym Małopolskim Ośrodkiem Brydżowym. 
 
Planujemy zorganizować szkolenie sędziowskie, aby zwiększyć ilość sędziów, a także 
poprawić stan znajomości prawa brydżowego. 
 
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu powołano kilka komisji: 

• Wydział Dyscypliny w składzie: przewodniczący Konrad Ciborowski, Bogusław 
Lesiecki; 

• Komisję Statutową w składzie: Witold Stachnik, Adam Waśko, Lech Zakrzewski; 
• Komisję Sędziowską i Gier w składzie: Witold Stachnik, Zbigniew Sagan, Grzegorz 

Superson, Zdzisław Reczek; 
• Komisję Historyczną w składzie: Marcin Kuflowski, Włodzimierz Wala, Zbigniew 

Chłobowski (zadaniem komisji będzie wydawanie biuletynów kwartalnych oraz 
opracowanie monografii Związku); 

• Komisję ds. Promocji w składzie: Marcin Kuflowski, Agata Kowal, Krzysztof 
Ziewacz (jej zadanie to pozyskiwanie środków z wniosków do Urzędu Miasta  
i Urzędu Wojewódzkiego, z grantów, pozyskiwanie sponsorów, kontakt z mediami 
i uczelniami); 

 
Sprawy sportowe. 

Od jesieni 2011 roku wprowadzimy nową klasyfikację kwartalną obejmującą turnieje 
poniedziałkowe i środowe z kwotą gwarantowaną za zwycięstwo w tej klasyfikacji. 
Pozostanie klasyfikacja miesięczna za turnieje środowe. Już podczas letnich rozgrywek 
gramy według nowych regulaminów. 
 
Chcemy organizować nowe turnieje rangi mistrzowskiej: impy, teamy. Planujemy 
rozgrywki Pucharu Okręgu z eliminacjami w podokręgach i finałem w Tęgoborzy. 
Pierwszą nową imprezą jest organizowany w Tęgoborzy Letni Turniej Teamów Miast  
i Powiatów. Liczymy, że formuła grania na impy spodoba się zawodnikom i taki turniej 
odbywający się w lecie i jesienią będzie cyklicznym turniejem przygotowywanym przez 
związek. 

 
Dołożymy wszelkich starań, aby Krakowska Jesień Brydżowa rozgrywana w dniach 25-27 
listopada nie przyniosła strat finansowych dla związku i aby była dla nas rozgrzewką 
przed organizacją na wiosnę Grand Prix Polski w Krakowie. Chcemy, aby GPP wróciło do 
stolicy Małopolski podczas Krakowskiej Wiosny Brydżowej w dniach 23-25 marca 2012 



roku. Podjęliśmy w tym celu kroki w centrali związku, staramy się również 
zainteresować sprawą władze lokalne. Stąd wizyta u Pani V-ce Prezydent Miasta Elżbiety 
Lęcznarowicz, która obiecała pomoc w organizacji imprezy. Trwają również rozmowy 
nad nową lokalizacją dla obu wymienionych imprez. 
 
W Krakowie i okolicach gramy w każdy dzień tygodnia: w poniedziałek turniej okręgowy 
w Rotundzie, we wtorek turniej klubowy w Cracovii, w środę główny turniej regionalny 
barometr w Rotundzie, w czwartek w Lednicy Górnej we wspaniałych warunkach 
rozgrywany jest turniej klubowy, a w piątek również turniej klubowy na Kurdwanowie. 


