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Zarząd MZBS w minionej kadencji funkcjonował w składzie: 

 Marcin Kuflowski – Prezes Zarządu 

 Agata Kowal – Wiceprezes Zarządu 
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 Waldemar Krakowski – Przewodniczący KR 

 Marzena Kwiecińska-Wilk – Członek KR 

 Tomasz Stryszawski – Członek KR 

W skład Komisji Dyscypliny i Etyki (potem przemianowanej na Sąd Koleżeński) wchodzili: 

 Małgorzata Praszałowicz – Przewodnicząca SK 

 Przemysław Gałek – Członek SK 

 Piotr Kuc-Dzierżawski – Członek SK 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Zarządu MZBS w latach 2015-2021 

 

Podsumowanie kadencji 

 

Minione pięć lat to – w naszej ocenie – czas stabilizacji i rozwoju Małopolskiego Związku Brydża 

Sportowego. Udało się utrwalić efekty dobrej pracy Zarządu w latach 2011-15, zwiększając przy tym 

liczebność związku (patrz: tab.1), liczbę drużyn uczestniczących w rozgrywkach ligowych, średnią liczbę par 

na turniejach regionalnych i ogólnopolskich, przy jednoczesnym wzmocnieniu stabilności finansowej oraz 

wyposażenia w sprzęt niezbędny do organizacji rozgrywek.  

Województwo Koniec 2015 Koniec 2020 

Mazowieckie 952 1148 

Dolnośląskie 633 740 

Wielkopolskie 600 671 

Małopolskie 508 519 

Śląskie 422 498 

Pomorskie 415 424 

Kujawsko-Pomorskie 313 397 

Zachodniopomorskie 313 355 

Łódzkie 300 344 

Warmińsko-Mazurskie 276 297 

Lubuskie 345 291 

Lubelskie 173 196 

Podkarpackie 157 190 

Opolskie 185 186 

Podlaskie 180 180 

Świętokrzyskie 151 179 

RAZEM 5923 6616 
tab. 1 – liczebność WZBS-ów 2015 vs 2020 

Wprawdzie z powyższej tabeli może wynikać, że nasz WZBS „rósł” w ostatnich latach nieco wolniej niż 

większość pozostałych, niemniej pamiętać należy o tym, że – z uwagi na reformę edukacji – zniknęły klasy 

brydżowe w związku z likwidacją gimnazjów, przez co mieliśmy utrudnione zadanie w odbudowie 

liczebności Związku (średnio w trzech klasach brydżowych uczyło się około 70 zawodników rocznie).  

rok poniedziałki 

2015 508 

2016 498 

2017 494 

2018 480 

2019 541 

2020 519 

średnio 506,67 
tab. 2 – liczebność MZBS-u w latach 2015 – 2020 (zawodnicy z opłaconą składką) 
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Po chwilowym spadku liczebności członków w latach 2016-18, kiedy to odnotowaliśmy spadek poniżej 

500 członków z opłaconą składką na koniec roku kalendarzowego, minione lata przyniosły odbudowę tych 

statystyk. Oba trendy – najpierw spadkowy, potem rosnący – powiązać można z działaniami w zakresie 

szkolenia dzieci i młodzieży. Spadek wynikał z wygaszania gimnazjów (co szczególnie uwidoczniło się 

w 2018 roku), z kolei późniejszy wzrost można powiązać z uruchomieniem szkolenia w ramach programu 

PZBS-u „Sport Wszystkich Dzieci”, który realizowano w szkołach podstawowych w Krakowie, Skawinie 

i Tarnowie.  

Ostatnią statystyką, na którą warto zwrócić uwagę, jest struktura wiekowa członków Małopolskiego 

Związku Brydża Sportowego na tle całego Polskiego Związku Brydża Sportowego, co obrazuje poniższe 

zestawienie tabelaryczne. 

grupa wiekowa MZBS PZBS 

młodzicy 40 476 

juniorzy 115 608 

open 145 2103 

Seniorzy + nestorzy 219 3429 

łącznie 519 6616 
tab. 3 – struktura wiekowa MZBS na tle PZBS na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Największą część członków MZBS stanowią obecnie seniorzy i nestorzy (powyżej 40%), a potem kolejno 

juniorzy i młodzicy (łącznie powyżej 30%), a wreszcie kategoria open (nieco poniżej 30%). W kontekście 

całego PZBS jesteśmy „młodszym” okręgiem, co widać już po liczbie członków w wieku seniora i nestora 

w skali kraju, gdzie wskaźnik ten wyraźnie przekracza 50%. Wskaźnik ogólnopolski dla młodzieży (juniorzy 

oraz młodzicy) jest na poziomie niespełna 20%, co mocno kontrastuje ze wskaźnikiem dla Małopolski. 

…od strony sportowej 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, wielkimi sukcesami na arenie międzynarodowej mogli pochwalić się 

nasi najmłodsi członkowie, zdobywając wiele medali międzynarodowych imprez rangi mistrzowskiej, tak 

mistrzostw świata, jak i mistrzostw Europy. W czasie ostatniej kadencji Polskę reprezentowało łącznie 

14 zawodników reprezentujących trzy kluby: CKiS Skawina (Konrad Ciborowski, Łucja Ciborowska, Łukasz 

Kasperczyk, Kinga Kowal, Kacper Kuflowski, Franciszek Kurlit, Michał Stasik), UKS Olimpia Dwójka Kraków 

(Maciej Kędzierski, Roman Madej, Przemysław Pasiński, Mateusz Słuszniak, Bartosz Żbik) oraz MPEC 

Tarnów (Michał Kuczkowski, Oskar Trybus).  

Dużym sukcesem w kategorii open było wywalczenie w sezonie 2018/19 złotego medalu Drużynowych 

Mistrzostw Polski przez drużynę prowadzoną przez Grzegorza Supersona – Diebold Nixdorf Cracovia 

Kraków, która reprezentowała również kraj na arenie międzynarodowej w Pucharze Europy Mistrzów 

Krajowych.  

Z kolei Jerzy Michałek i Wit Klapper wywalczyli brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Świata Seniorów 

Transnational, zaś wiele medali w rywalizacji kobiet oraz par i drużyn mikstowych było dziełem Justyny 

Żmudy (w tym w latach, w których reprezentowała Diebold Nixdorf Cracovię). 

W czasie kadencji udało nam się zapewnić naszym zawodnikom przez wszystkie lata mnóstwo możliwości 

sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie sportowym, organizując wiele imprez wysokiej rangi, 

z Mistrzostwami Polski Par na zapis średni (2014-2020) i Grand Prix Polski Par i Teamów (2015-2019) na 
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czele. Nie można też zapomnieć o organizacji etapów rozgrywek kadrowych i imprez mistrzowskich dla 

młodzieży, o czym szerzej będzie można przeczytać w dalszej części sprawozdania. 

…od strony organizacyjnej 

Od początku kadencji stało się jasne, że trzeba będzie stawić czoło problemom lokalowym. Tradycyjnym 

miejscem prowadzenia rozgrywek turniejowych był od lat klub „Rotunda”, który mniej więcej rok po 

rozpoczęciu funkcjonowania nowego Zarządu – z uwagi na zmiany właścicielskie i planowane inwestycje – 

wymówił nam prawo do korzystania z lokalu. Zaczęła się wówczas „podróż” po kilku innych klubach – od 

ZetPeTe i Hotelu Royal począwszy, przez Avangardę, Ermitaż, Cafe Kontynenty na Klubie Żaczek 

skończywszy. Mimo licznych zmian – tu należą się duże słowa podziękowania dla Tadeusza Biernata 

(zwłaszcza) i Kazimierza Gałki za zaangażowanie w pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji – udało się 

nie tylko odbudować obniżającą się frekwencję spowodowaną zmianami, ale i ją wyraźnie podnieść. Wielka 

w tym zasługa sędziego Zbigniewa Sagana, który często prowadził rozmowy z właścicielami lokali, 

a następnie przekonywał zawodników, że zmiany nie wpłyną negatywnie na formułę turniejów.  

Również w kwestii sprzętu poczyniliśmy wyraźny krok do przodu. Dokonaliśmy zakupu drugiej maszyny do 

powielania kart, która znacząco ułatwiła przygotowanie się do dużych ogólnopolskich imprez (Krakowska 

Wiosna Brydżowa, Krakowska Jesień Brydżowa), a w międzyczasie służyła prężnie działającej organizacji 

Just Bridge AGH i młodzieży podczas obozów sportowych. Uzupełniliśmy również wszelkie inne kwestie 

sprzętowe, od kart, pudełek, bidding-boxów począwszy, na przenośnych stołach składanych, nowym 

komputerze sędziowskim i oprogramowaniu skończywszy. Doinwestowania, w celu przystosowania do 

potrzeb organizacji turniejów brydżowych, wymagały też niektóre z lokali, w których przyszło nam grywać, 

stąd realizowaliśmy również bieżące zakupy, przede wszystkim związane z kwestią lepszego ich oświetlenia.  

Co równie istotne, byliśmy w minionych kilku latach pionierem walki z oszustwami przy brydżowym stoliku. 

Zapoczątkowaliśmy akcję rywalizacji w duchu fair play i promowania kultury osobistej przy brydżowym 

stoliku, do czego wykorzystywaliśmy akcję reklamową w internecie, plakaty, przypinki (buttony), a przede 

wszystkim – sprawnie działający Sąd Koleżeński, który pod przewodnictwem Małgorzaty Praszałowicz 

(a wcześniej – Tadeusza Biernata, przy wsparciu Jana Blajdy), przy wsparciu Przemysława Gałka i Piotra 

Kuca-Dzierżawskiego, merytorycznie, rzetelnie, taktownie i sprawiedliwie rozstrzygał wszelkie wątpliwe 

sytuacje, które mogły psuć przyjemność z gry „zwykłym” brydżystom, jakimi w większości są przecież 

członkowie naszego Związku.  

…od strony finansowej 

Kończąc poprzednią kadencję – jak wynika ze sprawozdania końcowego przedłożonego przez ówczesnego 

Prezesa MZBS Witolda Stachnika do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów MZBS w 2015 r. – 

na koncie bankowym MZBS widniała kwota 45.974,63 zł. Obecną kadencję kończymy z kwotą 

102.324,43 zł, przy czym Polski Związek Brydża Sportowego wystawił notę księgową z tytułu składek 

członkowskich za rok 2021 na kwotę 17.191,67 zł, z kolei Małopolski Związek Brydża Sportowego wystawił 

fakturę w wysokości 9700,17 zł na rzecz Polskiego Związku Brydża Sportowego. Należy zatem przyjąć, że 

nową kadencję Zarząd MZBS rozpocznie z saldem około 95.000 zł i to pomimo obiektywnie bardzo 

trudnego czasu związanego z pandemią COVID-19. 

W trakcie ostatnich kilku lat – za wyjątkiem 2019 roku – Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego 

pozyskiwał dotacje na organizację flagowych imprez z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
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Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa czy Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Z kolei we współpracy 

z Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pozyskiwane były rokrocznie znaczące środki 

dedykowane organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików oraz rywalizacji w ramach Systemu 

Sportu Młodzieżowego. 

 

Organizacja rywalizacji sportowej na szczeblu regionalnym 

 

Turnieje regionalne 

Tradycyjnymi dniami turniejowymi dla rozgrywek regionalnych były poniedziałki i środy. Wobec opisanych 

wyżej problemów lokalowych – pomimo częstych wymuszonych zmian – udało się nie tylko zachować 

obie tradycyjne pory rozgrywania turniejów, ale też, po krótkotrwałym „dołku” frekwencyjnym, 

doprowadzić do osiągania nienotowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat średnich wyników.  

Wspomniany trend obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. 

rok poniedziałki środy łącznie 

2014 27,02 42,00 69,02 

2015 23,14 41,06 64,20 

2016 24,83 39,54 64,37 

2017 30,26 38,41 68,67 

2018 31,44 39,92 71,36 

2019 25,80 44,62 70,42 

2020 28,82 41,78 70,60 
tab. 4 – frekwencja na turniejach regionalnych organizowanych przez MZBS w latach 2014-20 

W 2015 roku, w którym (w maju) swą pracę rozpoczynał obecny Zarząd – średnia dla turniejów 

poniedziałkowych ledwie przekraczała 23 pary, by już w latach 2017-18 przekroczyć pułap 30 par na 

turniej. Spadek widoczny w roku 2019 miał związek z przeniesieniem turniejów do Cafe Kontynenty, gdzie 

maksymalną frekwencją (z uwagi na ograniczenia lokalowe) było 30 par, co wpłynęło na obniżenie 

statystyki.  

Z kolei poziom przekraczający 40 par dla turniejów środowych nieznacznie tylko obniżył się w latach 2016-

18 (co koreluje ze zmniejszoną ilością członków MZBS w tym samym okresie), kiedy to kilkukrotnie 

zmuszani byliśmy zmieniać miejsce rozgrywek. Po powrocie w „okolice Rotundy”, czyli do Klubu Żaczek 

w roku 2019, frekwencja w turniejach „barometr” zbliżyła się do 45 par.  

Ogółem w latach 2018-20 frekwencja łączna dla terminów poniedziałkowo-środowych przekraczała 

70 par tygodniowo (z pikiem ogółem i dla poniedziałków w 2018 roku, a dla śród – w 2019 roku). 

Pamiętać przy tym warto, że od 2017 roku Małopolski Związek Brydża Sportowego stał się również 

organizatorem lokalnych turniejów czwartkowych na Osiedlu Kurdwanów w lokalu Cafe Kontynenty 

(wcześniej sędziowanych przez Krystiana Blauta głównie dla graczy lokalnych). Tam zazwyczaj frekwencja 

turniejowa oscylowała w przedziale 15-20 par.  

 



Sprawozdanie z działalności Zarządu MZBS w latach 2015-2021 

Rozgrywki ligowe 

Poprzednią kadencję kończyliśmy – z perspektywy Krakowa – z najsłabiej obsadzoną ilościowo III ligą 

(14 drużyn) i Krakowską Ligą Okręgową (8 drużyn). W sezonie 2015/16 udało się przywrócić 16-zespołową 

III Ligę Małopolską i 12-zespołową Krakowską Ligę Okręgową, przy równolegle funkcjonujących 

„okręgówkach” w Tarnowie i Nowym Sączu. W późniejszych latach wprawdzie uszczuplona została 

Krakowska Liga Okręgowa, ale stało się to w związku z licznymi awansami drużyn krakowskich do 

wyższych lig (przy jednoczesnym znaczącym zmniejszeniu liczebności drużyn tarnowskich i sądeckich 

w rozgrywkach o mistrzostwo III Ligi Małopolskiej).  

Niezależnie od powyższego, w latach 2015/16 do 2019/20 – Małopolski Związek Brydża Sportowego 

reprezentowany był niezmiennie przez 48-50 drużyn funkcjonujących w rozgrywkach ligowych oraz kilku 

klubów z zarejestrowanymi zawodnikami, ale nieuczestniczących w Drużynowych Mistrzostwach Polski. 

Obrazuje to poniższa tabela. 

sezon drużyny ligowe kluby 

2014/15 40 14 

2015/16 50 8 

2016/17 49 7 

2017/18 50 5 

2018/19 48 5 

2019/20 49 7 
tab. 5 – liczebność drużyn ligowych w ramach MZBS w sezonach 2014/15 – 2019/20 

Inne turnieje 

W ciągu minionej kadencji Małopolski Związek Brydża Sportowego kontynuował i rozwijał działalność 

związaną z organizacją imprez rangi regionalnej, zapoczątkowanych w latach wcześniejszych, w tym 

w szczególności: 

 4 Króli 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Mistrzostwa Małopolski Par Open i Par Seniorów 

 Hutnicza Majówka AGH 

 Zaduszki Brydżowe 

 Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka 

 Barbórka Brydżowa AGH 

Należy podkreślić, że w wielu z nich – podobnie jak w przypadku cykli poniedziałkowych i środowych – 

odnotowywaliśmy wzrost frekwencji rok do roku. Jednocześnie takie imprezy jak Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy i Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka stały się turniejami rangi ogólnopolskiej, 

rozgrywanych lokalnie na tych samych rozkładach kart, z wynikiem liczonym w ramach usługi BridgeSpider.  

Ponadto od 2016 roku przejęliśmy organizację cyklu Grand Prix Polski Południowo-Wschodniej, 

przemianowując imprezę na Grand Prix Par Polski Południowej, we współpracy z ościennymi WZBS-ami: 

Lubelskim, Podkarpackim, Śląskim i Świętokrzyskim.  
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Brydż młodzieżowy, akademicki i seniorski 

Kontynuowano również – z bardzo dobrymi efektami jak w latach poprzednich – szkolenie dzieci 

i młodzieży w klubach, przede wszystkim w ośrodkach w Krakowie, Skawinie i Tarnowie. Organizowano 

rozgrywki sportowe, obozy szkoleniowe i wyjazdy na zawody ogólnopolskie. W grudniu 2020 roku – 

w ramach Skawińskiego Mitingu Brydżowego – zorganizowano 1st Youth International Leszek Nowak 

Memorial. 

Nowością było stworzenie prężnie działającej sekcji Just Bridge AGH, co było zasługą doktora matematyki 

Lecha Adamusa oraz studentów: Piotra Wzorka i Przemysława Kurzaka, przy merytorycznej pomocy 

szkoleniowej Tomasza Radko. Sekcja w krótkim czasie stała się czołowym akademickim ośrodkiem 

brydżowym w kraju, rywalizując z o wiele bardziej renomowanymi uczelniami o dużych tradycjach jak 

Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Warszawski. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że inwestowano w młodzież na wielu płaszczyznach, nie tylko od strony 

sportowej. Wielokrotnie młodzież w ramach wolontariatu wspomagała Zarząd MZBS w przygotowaniu 

imprez ogólnopolskich oraz promocji brydża sportowego, w czym największa zasługa Agaty Kowal, 

koordynującej te działania. Staraliśmy się również inwestować młodzież, angażując je w pomoc 

w obsługiwaniu bazy CEZAR (w pierwszym okresie Agatę Kowal wspierał Gabriel Chrabąszcz), a także 

w sprawy sędziowskie (Piotr Wzorek, Mikołaj Bogucki, Jeremiasz Mazur, Jakub Lenkiewicz). 

Znakomitą pracę z seniorami, nie tylko z Małopolski, rozwinął Krzysztof Ziewacz, przeprowadzając wiele 

wczasów brydżowych oraz realizując moduły szkoleniowe online w czasie pandemii. Zajęcia z seniorami 

prowadził też w Skawinie i Krakowie śp. Leszek Nowak. Nową inicjatywą była także realizacja – we 

współpracy z Miastem Kraków – Mistrzostw Krakowa Seniorów, za którą odpowiadał pod względem 

organizacyjnym i sędziowskim Zbigniew Sagan.  

 

Organizacja rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim 

W latach 2015-20 utrwaliliśmy markę okręgu, który realizuje ogólnopolskie imprezy na wysokim poziomie. 

W ramach Krakowskiej Wiosny Brydżowej rozgrywano turnieje z cyklu Grand Prix Polski Par (OTP 

„Drewniane Głowy” – Memoriał Andrzeja Wilkosza) oraz Grand Prix Polski Teamów (OTT „Dzwon 

Zygmunta”). W ramach Krakowskiej Jesieni Brydżowej (od 2017 roku rozgrywanej jako Memoriał Jana 

Blajdy) kontynuowano kolejne edycje Mistrzostw Polski Par na IMP-y oraz OTP „Wawelski Smok”. W obu 

minikongresach, w ich ostatnich edycjach, poprawiano najlepsze wyniki frekwencyjne ostatnich lat, wbrew 

ogólnopolskiej tendencji obniżania się średniej frekwencji w turniejach. Dodatkowo gospodarzem turnieju 

Grand Prix Polski Par został Tarnów (w ramach Tarnowskiego Mitingu Brydżowego).  

W poniższej tabeli przedstawiono frekwencję we „flagowych” turniejach Krakowskiej Wiosny Brydżowej. 

rok GPPP GPPT 

2014 205 36 

2015 204 37 

2016 181 42 

2017 218 32* 

2018 201 53 
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2019 185 42 

średnio 199 par 40,33 teamów 
tab. 6 – frekwencja podczas głównych turniejów Krakowskiej Wiosny Brydżowej 2014-19 

W 2017 roku turniej teamów – z uwagi na równolegle odbywające się rozgrywki kadrowe – nie miał rangi 

Grand Prix Polski Teamów. W pozostałych latach można zaobserwować, że (z dwoma wyjątkami w latach 

2016 i 2019) frekwencja utrzymywała się na poziomie powyżej 200 par (GPPP) i 40 teamów (GPPT).  

Poniżej natomiast można zapoznać się z jednoznacznie wzrostowym trendem frekwencyjnym podczas 

Krakowskiej Jesieni Brydżowej: 

rok MP IMP Wawelski Smok 

2014 98 112 

2015 92 112 

2016 112 112 

2017 100 128 

2018 112 123 

2019 145 142 

średnio 109,83 par 121,50 par 
tab. 7 – frekwencja podczas głównych turniejów Krakowskiej Jesieni Brydżowej 2014-19 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zauważyć rosnącą frekwencję tak w Mistrzostwach Polski Par na 

IMP-u, jak i w OTP Wawelski Smok, który jest najliczniej obsadzonym turniejem rangi OTP, z wyłączeniem 

turniejów zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski Par. Szczególnie w zestawieniu wyróżnia się 2019 rok, 

w którym wskaźniki ilościowe dla obu turniejów znacząco wzrosły w stosunku do i tak rosnącego trendu 

z lat wcześniejszych. 

Z innych turniejów ogólnopolskich, MZBS był organizatorem: 

 Charytatywnego Turnieju Par „O Uśmiech Patryka” (2015-21) 

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 O Podkowę Kasztanki Marszałka 

 Memoriału Leszka Nowaka (BBO, 2020) 

 Mistrzostwa Polski Juniorów (Tęgoborze, 2017, 2019) 

 Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej (Tęgoborze, 2019) 

Z uwagi na pandemię nie odbyły się natomiast zaplanowane na maj 2020 roku Mistrzostwa Polski Par 

Open, których gospodarzem miało być miasto Kraków. 

 

COVID-19 – rok w pandemii 

W marcu 2020 roku, jak wszyscy, stanęliśmy w obliczu konfrontacji z nieznanym wcześniej wrogiem, 

którego żadna analiza typu SWOT nie byłaby w stanie zidentyfikować po stronie „zewnętrznych zagrożeń”. 

Niemal z dnia na dzień zawiesić musieliśmy całą bieżącą działalność, przełożyć (jak się później okazało – 

odwołać) Krakowską Wiosnę Brydżową, a formułę Charytatywnego Turnieju „O Uśmiech Patryka” zmienić 

z rozgrywek na żywo, na internetowy turniej. Jak się okazało, był to pierwszy oficjalnie zorganizowany 

(niezależnie od wcześniejszej działalności internetowej klubu BridgeNet) turniej ogólnopolski w sieci. 
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Pionierem okazaliśmy się również organizując 1. Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski Południowej 

Online, w których udział wzięły 54 drużyny. Wtedy wydawało nam się, że robimy tyle ile musimy, by 

przetrwać trudny czas i wrócić do stolików.  

We wrześniu podjęliśmy próbę gry przy stolikach, ale frekwencja – delikatnie mówiąc – nie rzucała na 

kolana, a wręcz uniemożliwiała organizację tak, by była ona choćby na krawędzi opłacalności. Nic 

dziwnego, wszak wciąż był trudny czas, a jak trudny – odpowiedź miały dać kolejne tygodnie i kolejne, 

coraz głębsze, lockdowny.  

Jesienią staliśmy się najprężniej działającym WZBS-em w sieci, organizując kolejno trzy ogólnopolskie 

mitingi: Krakowską Jesień Brydżową (w zmienionej ad hoc formule Internetowych Mistrzostw Polski 

Teamów), Tarnowski Miting Brydżowy (Memoriał Renaty Wajdowicz przygotowany przez Tarnowski 

Związek Brydża Sportowego) oraz Skawiński Miting Brydżowy (Memoriał Leszka Nowaka), połączony 

z 1st International Leszek Nowak Memorial, czyli międzynarodowym turniejem dla reprezentacji 

narodowych w kategoriach juniorów i młodzików. Każdy z turniejów cieszył się gigantyczną frekwencją: 

 Internetowe Mistrzostwa Polski Teamów – 78 drużyn 

 OTP Wawelski Smok – 256 par 

 Memoriał Leszka Nowaka – łącznie ponad 1100 zawodników we wszystkich turniejach 

Od lutego 2021 organizujemy w internecie bezpłatne turnieje pod szyldem „Hey-now from Krakow”, przy 

której to inicjatywie współpracują Zbigniew Sagan i Jacek Klimczak.  

W marcu zrealizowaliśmy kolejne dwa flagowe projekty w internecie: 

 Charytatywny Turniej „O Uśmiech Patryka” (dwa turnieje par i teamy) 

 Krakowską Wiosnę Brydżową (dwa turnieje par i teamy) 

Póki co nie udało się przygotować rozgrywek III Ligi Małopolskiej i Krakowskiej Ligi Okręgowej w sezonie 

2020/21, ale planuje się ich rozegranie w okresie maj-czerwiec, w bezpiecznej formule na żywo lub jako 

rozgrywki internetowe.  

W najbliższych planach jest przeprowadzenie drugiej edycji Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski 

Południowej Online.  

Co warto podkreślić przy tej okazji, okazaliśmy w tym trudnym czasie dużo empatii, choćby wspierając 

internetową zbiórkę (w serwisie zrzutka.pl) na „Nową normalność MZBS”, która powstała z pomysłu 

Małgorzaty Praszałowicz, ale i inne tego typu akcje, choćby tradycyjną już z okazji Turniejów „O Uśmiech 

Patryka”. Serdecznie z tego miejsca dziękujemy! 

 

Sukcesy sportowe młodzieży 

Nasza młodzież, choć może nie zawsze chwalimy się nią należycie, bo i strona internetowa byłaby co i rusz 

„zapychana” bieżącymi jej osiągnięciami, w ostatnich kilku latach przyniosła nam wiele radości. Obok tak 

pospolitych już sukcesów, jak hurtowo zdobywane medale imprez rangi mistrzostw Polski juniorów, 

juniorów młodszych, młodzieży szkolnej, młodzików, do największych wydarzeń ostatnich lat zaliczyć 

należy przede wszystkim: 
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 złoty i srebrny medal Mistrzostw Świata Młodzików w triathlonie brydżowym (teamy, pary, 

indywiduel) zawodników CKiS Skawina: Kacpra Kuflowskiego i Michała Stasika (Opatija 2019); 

 srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Świata Młodzików zawodników CKiS Skawina w składzie: 

Łucja Ciborowska, Konrad Ciborowski, Łukasz Kasperczyk, Kacper Kuflowski, Franciszek Kurlit, 

Michał Stasik (Opatija, 2019); 

 brązowy medal Mistrzostw Świata Młodzików Par zawodników CKiS Skawina: Kacpra Kuflowskiego 

i Franciszka Kurlita (Opatija, 2019); 

 złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorek (Oslo, 2019) i srebrny medal Drużynowych 

Mistrzostw Świata Juniorek (Taicang, 2018) Dominiki Ocylok; 

 złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy Młodzików zawodników UKS Olimpia Kraków: 

Przemysława Pasińskiego i Bartosza Żbika oraz CKiS Skawina: Kacpra Kuflowskiego i Franciszka 

Kurlita (Samorin, 2017); 

 złoty medal Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów: Justyna Żmuda (Salsomaggiore, 2016); 

 złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy Młodzików zawodników UKS Olimpia Kraków: Macieja 

Kędzierskiego i Mateusza Słuszniaka oraz MPEC Tarnów: Michała Kuczkowskiego i Oskara Trybusa 

(Tromso, 2015); 

 srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorek: Justyna Żmuda (Tromso, 2015). 

W latach 2019-20 zawodnicy z Małopolski zdobywali również medale Drużynowych Mistrzostw Świata 

Młodzików Online. Byli to: Kacper Kuflowski, Franciszek Kurlit oraz Łukasz Kasperczyk i Michał Stasik 

(w 2019 – złote), a także Łucja Ciborowska (w 2020 – srebrny). 

 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

Wśród partnerów, z którymi Małopolski Związek Brydża Sportowego realizował współpracę w minionych 

latach, szczególnie wyróżnić należy: 

 Polski Związek Brydża Sportowego i WZBS-y (w szczególności ościenne: Podkarpacki, Śląski 

i Świętokrzyski, ale i „wewnętrzne”: Tarnowski ZBS i SBS Alf Nowy Sącz) – staraliśmy się budować 

relacje oparte na partnerstwie i wzajemnej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 

przy organizacji i reklamowaniu turniejów oraz unikania potencjalnych kolizji kalendarzowych; 

 Jednostki samorządowe: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta 

Krakowa, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Powiat Krakowski – realizacja zadań przy finansowym 

wsparciu w/w podmiotów; 

 Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – instytucja, w ramach której realizowane jest 

szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach 

organizowanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego; 

 Lokale, w których rozgrywane są zawody: Hotel Galaxy w Krakowie, Hotel Litwiński w Tęgoborzu, 

Regionalny Ośrodek Brydża Sportowego „uPradziada” w Stasikówwce, Centrum Kultury i Sportu 

w Skawinie, Klub Żaczek, oraz krakowskie lokale: Cafe Kontynenty, Ermitaż, Avangarda, ZetPeTe, 

Rotunda, Na Kotłowem, Hotel Royal, Cracovia 1906 – ze wszystkimi wspomnianymi instytucjami 

współpraca była/jest bardzo dobra lub wzorowa, w żadnych z nich „nie spaliliśmy mostów”, budując 

dobre, długotrwałe relacje. 
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Ich pożegnaliśmy w ostatnich latach 

Ostatnie lata przyniosły też wiele znaczących strat dla naszego małopolskiego brydża. Odeszło do Lepszego 

Świata wielu zasłużonych dla rozwoju naszej dyscypliny zawodników i działaczy, by wspomnieć tylko 

upamiętnionych turniejami memoriałowymi: 

 Jana Blajdę (Krakowska Jesień Brydżowa) – byłego Prezesa MZBS i KOZBS, 

 Leszka Nowaka (Skawiński Miting Brydżowy) – byłego Prezesa MZBS i Członka Zarządu PZBS, 

 Renatę Wajdowicz (Tarnowski Miting Brydżowy) – byłej Członkini Zarządu TZBS, 

 Andrzeja Żurka (Memoriał Andrzeja Żurka) – wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski, 

ale również takie Postaci, jak: Hubert Jaworowski (wielokrotny medalista mistrzostw Polski), Zdzisław 

Reczek (członek Zarządu MZBS kończącej się kadencji, wcześniej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) 

i wielu, wielu innych. 

 

Problemy i wyzwania na lata 2021-25 

Wśród najważniejszych zaniedbań, nierozwiązanych problemów i wyzwań dla Zarządu na kolejne lata, 

wymienić należy przede wszystkim: 

 COVID-19 – zarówno pod kątem (być może) konieczności realizacji kolejnych przedsięwzięć 

internetowych, a z pewnością pod kątem odbudowy frekwencji na turniejach i rozgrywkach 

ligowych i zwiększenia liczebności członków zarejestrowanych i opłacających składkę członkowską 

(na ten moment w skali roku 2021 jest to grupa na poziomie poniżej 45% zawodników); 

 Baza lokalowa – biorąc pod uwagę perypetie lokalowe w ostatnich latach oraz ogólną niepewność 

w związku z bardzo długim okresem przestoju w branżach: hotelarskiej i restauracyjnej, należy 

spodziewać się możliwych kłopotów z powrotem do sprawdzonych lokalizacji, a tym samym (być 

może) brać pod uwagę konieczność znalezienia nowych partnerów; 

 Siedzibia i adres MZBS – gdy w 2016 roku rozpoczęły się zmiany w funkcjonowaniu Klubu Rotunda, 

nie braliśmy (błędnie) pod uwagę, że tam już nie wrócimy. Pozostał więc adres przy ul. Oleandry 1 

jako adres MZBS (pocztę przekierowano na domowe adresy Prezesa Marcina Kuflowskiego 

i Wiceprezesa Zbigniewa Sagana). Koniecznie trzeba znaleźć nowy adres, najlepiej – łącznie 

z siedzibą. 

 Sponsorzy i partnerzy samorządowi – konieczność utrzymania dobrych relacji z partnerami 

samorządowymi, którzy wspierają finansowo organizację wydarzeń rangi ogólnopolskiej, a także – 

co dotychczas się nie powiodło – znalezienia realnych sponsorów, których można byłoby na dłużej 

zatrzymać jako Przyjaciół Brydża; 

 Konieczność dokonania zmian w statucie – do tego niezbędna jest niestety frekwencja na poziomie 

50% uprawnionych delegatów, co jest już poważną barierą. Ale uważamy, że należy tak 

przygotować się do kolejnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, by wszelkie zmiany statutowe 

skutecznie przyjąć. Obecny statut, co było zauważone już na koniec poprzedniej kadencji, jest 

przestarzały, jego zapisy bardzo powierzchowne i często trudne do jednoznacznej, precyzyjnej 

interpretacji, a z pewnością nieprzystające do obecnych realiów (również w wymiarze technologii). 
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PODSUMOWANIE 

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Małopolskiego Związku Brydża Sportowego, 

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko w ostatnich latach się nam, członkom ustępującego Zarządu, udało. 

Pewnych wyzwań nie podjęliśmy, innym nie poświęciliśmy dość czasu i uwagi, coś zapewne zepsuliśmy, 

a przynajmniej można było pewne sprawy zrobić lepiej. Przyjmijcie jednak zapewnienie, że dokładaliśmy 

starań, by – w ramach naszej społecznej pracy – nie psuć tego, co było dobre, a jednocześnie kreować 

nowe pomysły, stawiać czoła nowym wyzwaniom, czyli po prostu: stwarzać jak najlepsze warunki do 

rozwoju naszej dyscypliny. Choć nierzadko okoliczności mocno dawały nam w kość, wydaje się nam, że 

zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym – był to jednak czas rozwoju (gdzie były rezerwy) 

i stabilizacji (gdzie było dobrze) dla Małopolskiego Związku Brydża Sportowego i małopolskiego brydża.  

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakimkolwiek wycinku naszej działalności okazali swą przychylność czy 

zaangażowanie, ale i tym, którzy zgłaszali do nas swoje uwagi i zastrzeżenia. Dziękujemy wreszcie tym 

wszystkim, którzy po prostu korzystali z tego co oferowaliśmy, bo to przecież dla Was Małopolski Związek 

Brydża Sportowego jest. I dla Was Zarząd MZBS – czasem lepiej, czasem gorzej – działał w minionych 

latach. 

Proszę o przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Małopolskiego Związku Brydża Sportowego 

w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w dn. 4 maja 2021 r. 

 

            Marcin Kuflowski 

/-/  

 Prezes Zarządu MZBS 


