
Protokół ze spotkania nr 3/2021 Zarządu MZBS kadencji 2021-2025 

 

Spotkanie Zarządu MZBS odbyło się w czwartek 09.09 w godzinach 12:00 – 14:30 w 

Krakowie. Wszyscy członkowie Zarządu byli obecni. Omówiono następujące kwestie: 

1. Nabór i utworzenie (ew. reaktywacja) sekcji studenckich brydża sportowego na 

krakowskich uczelniach. Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na poniedziałek 

25.10. Kampania informacyjna ma się zacząć wraz z początkiem roku studenckiego. 

Osoby odpowiedzialne: 

 

• Adam Brodowski: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny 

• Mikołaj Bogucki: Politechnika Krakowska, materiały informacyjne 

• Przemysław Kurzak: Uniwersytet Pedagogiczny 

• Maciej Kędzierski: Akademia Wychowania Fizycznego 

 

2. Punktem kulminacyjnym naboru ma być wyjazd szkoleniowy dla krakowskich 

studentów do ośrodka „uPradziada” w Stasikówce ustalony wstępnie na 11-

14.11.2021 r. Instruktorami będą członkowie Zarządu MZBS oraz osoby związane z 

MZBS o dużym doświadczeniu trenerskim. 

 

3. Poruszono kwestię siedziby MZBS, a zarazem sali stałej na obiekcie sportowym TS 

Wisła Kraków. Zarząd będzie próbował wynegocjować korzystniejszą stawkę we 

współpracy z organizacją pożytku publicznego, jaką jest PZBS.  

 

Na 16.10.2021 r. zaplanowany jest turniej inauguracyjny planowany jednocześnie 

jako OTP** „115-lecie TS Wisła Kraków”. Następnego dnia, 17.10.2021 r. odbędzie 

się inauguracja nowego cyklu Młodzieżowego Grand Prix Polski Południowej. 

Omówiono kwestie podziałów w ramach turniejów, nagród, wcześniejszej rejestracji, 

bazy gastronomicznej oraz organizacji sprzętu.  

 

4. Zarząd planuje wystartować z inicjatywą Młodzieżowego Grand Prix Polski 

Południowej. Turniej inauguracyjny oraz finał odbyłyby się na obiekcie TS Wisła 

Kraków zarządzanym przez MZBS. Pozostałe turnieje eliminacyjne odbywałyby się 

w ośrodkach brydża młodzieżowego na terenie Polski Południowej. Cykl będzie 

realizowany we współpracy z ościennymi WZBS-ami. 

 

5. Zarząd wyraził chęć przeprowadzenia turnieju OTP w Hotelu Litwiński*** w 

Tęgoborzu w niedalekiej przyszłości. 

 

6. Przesunięto start nowej wersji strony MZBS na początek roku 2022. Omówiono 

kwestie hostingu i opłat za usługi serwerowe, a także problem przeniesienia 

dotychczasowej strony MZBS w pełnej formie wraz z treścią. 

 



7. Powrócono do tematu zapowiadanego kursu sędziowskiego dla chętnych członków 

MZBS. Termin ustalono na 02-03.10.2021 r. Kurs będzie prowadzony przez Piotra 

Wzorka oraz Zbigniewa Sagana. Planowana lokalizacja to Kraków lub najbliższe 

okolice. Szacowany koszt udziału za całość to 50 PLN od osoby. Kurs będzie się 

kończył egzaminem pozwalającym na uzyskanie tytułu sędziego klubowego albo 

sędziego regionalnego. 

 

8. Podjęto decyzję o sfinansowaniu kosztów reprezentacji oraz wieńców w związku z 

pogrzebem kol. Jerzego Gresia do kwoty 500 PLN. 

 

 


