
Sprawozdanie z działalności 

ZARZĄDU WZBS za okres 02.04.2016 – 08.01.2018 

 
Zarząd WZBS w Łodzi wybrany w dniu 02.04.2016 rozpoczął pracę w składzie: 

 

Jacek Grzelczak - Prezes 

Artur Wasiak - Wiceprezes 

Cezary Kanar - Sekretarz i Skarbnik (do dnia 01.01.2017)  

Krzysztof Robaszek - Sekretarz (od dnia 01.01.2017) 

Małgorzata Nalepa - Przew. Komisji ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych  

- Skarbnik (od dnia 01.01.2017) 

Jarosław Łaszczuk - Przew. Komisji Etyki i Dyscypliny 

Michał Klichowicz - Przew. Komisji Sędziowskiej, Gier i Klasyfikacji 

Henryk Chojnacki - Przew. Komisji ds. Szkolenia Młodzieży 

Adam Pawłowski - Przew. Komisji Statutowej i Regulaminowej 

 

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów PZBS zostali wybrani:  

 Zbigniew Frank, 

 Cezary Kanar, 

 Artur Wasiak, 

 Przemysław Janiszewski. 

W związku z rezygnacją Cezarego Kanara, którego mandat otrzymał Jacek Grzelczak, 

oraz późniejszym wyborem do władz PZBS Jacka Grzelczaka, Artura Wasiaka 

i Przemysława Janiszewskiego (efektem było wygaśnięcie mandatu) po zasięgnięciu 

opinii Komisji Regulaminów PZBS nastąpiło przekazanie mandatów na rzecz 

kolejnych osób z listy kandydatów.  

Na dzień 8 stycznia 2018 delegatami na Walny Zjazd Delegatów PZBS są: 

 Zbigniew Frank, 

 Henryk Chojnacki, 

 Włodzimierz Andrejew, 

 Michał Klichowicz. 

 

W ramach struktur WZBS występowało w omawianym okresie średnio 31 różnych 

drużyn na kilku szczeblach rozgrywek. 

W sezonie 2017/2018 w naszym Związku jest aktualnie zarejestrowanych 31 drużyn: 

Ekstraklasa - KDK I Kutno 

I Liga - Piast Sieradz, Inwit Pabianice 

II Liga - Mazowia Płock 

III Liga - 16 drużyn 

IV Liga - 10 drużyn 

Część zawodników jest zarejestrowana w Sekcji Singleton. 

 



W 2017 roku do Związku należało 335 osób, w tym: 

 1 Arcymistrz Światowy, 

 2 Arcymistrzów Międzynarodowych, 

 20 Arcymistrzów i 

 30 Mistrzów Międzynarodowych. 

 

Podział ze względu na status według kategorii przedstawia się następująco: 

 35 młodzików, 

 16 juniorów młodszych, 

 4 juniorów, 

 115 zawodników w wieku 26-59 lat, 

 116 seniorów, 

 49 nestorów, 

 

Do naszego Związku przynależy 3 aktywnych Członków Honorowych PZBS 

 Włodzimierz Andrejew, 

 Włodzimierz Choinkowski, 

 Jan Czaplicki.  

 

W omawianym okresie w Polskim Związku Brydża Sportowego pracowali: 

Włodzimierz Andrejew  - Przewodniczący Komisji Imprez Środowiskowych 

(do czerwca 2016 roku) 

Jacek Grzelczak - Członek Rady Związku, Członek Zarządu  

Artur Wasiak - Członek Zarządu 

Przemysław Janiszewski  - Członek Zarządu 

 

Kontynuując dotychczasowe tradycyjne imprezy Zarząd organizował turnieje 

i mityngi:  

 Mityng Wiosenny, 

 Budimex Grand Prix Polski Par, 

 Otwarte Mistrzostwa Łodzi, 

 Turniej Otwarcia Sezonu, 

 Cykl Turniejów Grand Prix Ziemi Łódzkiej, 

 Turniej Święta Niepodległości. 

 

Realizując projekt ożywienia rywalizacji sportowej i zaktywizowania środowiska 

łódzkich brydżystów, Zarząd zorganizował kilka nowych imprez oraz zmienił formułę 

rozgrywek ligowych. 

Rozgrywki III Ligi zostały przeniesione do Hotelu Grzegorzewski w Tuszynie, gdzie 

dzięki pomocy jednego z łódzkich brydżystów oraz życzliwości właściciela uzyskano 

standard gry na poziomie Ekstraklasy. W sezonie 2016/17 roku wprowadzono nowy 

schemat rozgrywek, wg którego po konsultacjach z zawodnikami prowadzone są 



rozgrywki w sezonie 2017/18. Wyniki prezentowane są w czasie rzeczywistym, co 

również wpływa na atrakcyjność tej formy gry w brydża oraz ułatwia analizę 

rozegranych meczów. 

Rozgrywki IV Ligi (do której dołączyło kilka drużyn z regionu łódzkiego) zyskały na 

atrakcyjności dzięki grze na powielane rozdania z możliwością porównania wyników i 

klasyfikacji Butlera, zmiany te były możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu 

sędziowskiego. 

 

Mamy nadzieję że nowe imprezy takie jak:  

 SENIORALIA,  

 INKUBATOR dla początkujących, 

 Turniej ZADUSZKOWY poświęcony pamięci naszych kolegów, 

 Turniej PRZED LIGĄ 

będą kontynuowane w następnych sezonach. 

 

Zorganizowaliśmy w omawianym okresie kilkadziesiąt dużych turniejów, na których 

zwycięzcy otrzymali puchary i cenne nagrody rzeczowe. Kontynuowaliśmy w lekko 

zmienionej formule organizację GRAND PRIX ZIEMI ŁÓDZKIEJ – turniejów par 

rozgrywanych w wielu miastach naszego województwa (Tomaszów Maz., Piotrków 

Tryb., Krośniewice, Ujazd, Rzgów, Pabianice, Sieradz, Wieluń, Bełchatów, Kutno, 

Zduńska Wola) – w roku 2017 odbyło się 14 imprez. Turnieje GPZŁ miały na celu 

podnoszenie poziomu sportowego zawodników województwa łódzkiego, zachęcenie 

do udziału brydżystów amatorów, rozpropagowanie wśród lokalnej społeczności 

imprez brydża sportowego oraz promocję regionu. 

 

Zarząd podjął próbę popularyzacji rozgrywek drużynowych, które mają w zamyśle 

próbę utworzenia oddzielnego cyklu GRAND PRIX ZIEMI ŁÓDZKIEJ TEAMÓW. 

Takie rozgrywki są kosztowniejsze organizacyjnie oraz wymagają większego 

zaangażowania lokalnych działaczy. W 2017 roku, korzystając z praw organizatora 

Grand Prix Polski Teamów, przeprowadzono wojewódzkie eliminacje, które wyłoniły 

drużynę reprezentującą WZBS w Łodzi na tych zawodach. Odbyły się dwa turnieje 

eliminacyjne: 

 w Jagiellońskim Ośrodku Kultury zorganizowano Mistrzostwa Łodzi Teamów,  

 we współpracy z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Brydża Sportowego 

zorganizowano Mistrzostwa Piotrkowa Tryb. Teamów. 

Oba turnieje nie odbyłyby się bez zaangażowania osób związanych z wymienionymi 

klubami. 

 

Imprezą dużej rangi był organizowany we współpracy z PZBS Turniej finałowy 

GRAND PRIX POLSKI TEAMÓW w Hotelu Grzegorzewski w Tuszynie, w którym 

III miejsce zajęła reprezentująca okręg łódzki ekipa KDK Kutno. Warto zaznaczyć, że 

zawody te były zorganizowane w sposób komercyjny. Nie obciążając budżetu WZBS 

w Łodzi, przeprowadziliśmy imprezę dochodową dla Hotelu Grzegorzewski, 



rewanżując się w pewnym stopniu za nieodpłatne użyczanie sal dla naszych lokalnych 

rozgrywek – nie tylko ligowych. 

 

Zarząd szczególną wagę przywiązuje do rozwoju sportu młodzieżowego. 

Zdecydowanie najwięcej obowiązków w tym zakresie pełni Henryk Chojnacki 

Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Młodzieży. Jest głównym koordynatorem 

i opiekunem młodzieży z całego województwa łódzkiego uczestniczącej 

w ogólnopolskich zawodach. Dodatkowo jednoosobowo prowadzi zajęcia 

szkoleniowe na terenie miasta i gminy Ozorków. Z młodzieżą pracują również Paweł 

Zasępa, Andrzej Kozikowski, Łukasz Gałasiński, Paweł Jasiński oraz Tadeusz 

Stodulski. Dodatkowo z inicjatywy Zarządu uruchomiono pilotażowo program 

„Mistrz – Uczeń”, w ramach którego Przemysław Błaszczyk indywidualnie szkoli 

Mateusza Bartosika. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załącznikach 

nr 1 i nr 2. 

 

Na początku 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Łodzi 

w sprawie projektu ŁÓDZKIE SENIORALIA, co zaowocowało organizacją 

Mistrzostw Łodzi Seniorów. W roku 2017 odbyła się druga edycja Mistrzostw, co 

połączyliśmy z prezentacją profesjonalnego stołu z zasłonami i pokazem gry w brydża 

sportowego. 

 

W roku 2016 Zarząd nawiązał współpracę z Wiceprezesem PZBS Przewodniczącym 

Komisji Seniorów Markiem Małysą. Dzięki jego pomocy został aktywowany Program 

60+, w ramach którego w kilku miastach (w Łodzi, Zgierzu, Zduńskiej Woli, 

Sieradzu, Tomaszowie Maz. i Ujeździe) powstały ośrodki lub kluby brydżowe dla 

seniorów. W ramach Programu 60+ otrzymują one nieodpłatnie karty, bidding boxy 

i literaturę do nauki podstaw brydża, a w dalszej perspektywie otrzymają pomoc 

w przekształceniu w kluby sportowe. Najaktywniej działa Dom Kultury ZARZEWIE 

60+ prowadzony przez Mariana Lasonia. 

 

WZBS w Łodzi  

 zorganizował we własnym zakresie Kurs Sędziowski prowadzony przez Artura 

Wasiaka i Michała Klichowicza. 

 wydelegował kilku sędziów na kursokonferencję sędziowską organizowaną 

przez PZBS, 

 wydelegował kilka osób na Kursy Instruktorskie w 2016 i 2017 roku. 

 

W trakcie kadencji dołożyliśmy starań, aby należne PKL-e oraz PDF-y były naliczane 

bez zbędnych opóźnień. Objęliśmy patronatem WZBS turnieje w Piotrkowie 

i Sieradzu, kontynuowaliśmy współpracę z turniejami w Domach Kultury JOK 

i Zarzewie oraz w Pabianicach. 

Wprowadzono zmiany wyglądu strony internetowej Związku i utworzono stronę na 

Facebooku. 



Na początku roku 2017 Zarząd podpisał z D.K. RONDO umowę o współpracy, 

ustalając warunki wspólnej działalności i kosztów wynajęcia pomieszczeń. 

 

Miting Wiosenny i Grand Prix Polski 

 

Główną i prestiżową imprezą organizowaną w naszym okręgu jest Mityng Wiosenny, 

w ramach którego odbywało się Grand Prix Polski Par. Tak duże zawody sportowe 

w innych ośrodkach opierają się na dofinansowaniu z budżetu miasta i województwa, 

przy organizacji pracują kilkunastoosobowe zespoły wspierane przez wolontariuszy. 

Niestety w ostatnich dwóch latach nie udało nam się pozyskać dofinansowania, 

wsparcie prywatnych sponsorów było niewielkie, cała impreza była obsługiwana 

przez Członków Zarządu WZBS w Łodzi. 

Dzięki minimalizacji kosztów, negocjacjom z właścicielami obiektów, dużemu 

wkładowi pracy własnej udało się zorganizować Miting Wiosenny 2017 

w komfortowych warunkach Hotelu Ambasador w Łodzi. Impreza została wysoko 

oceniona przez uczestników i władze PZBS, co w aspekcie przyjęcia nowych zasad 

organizacji takich zawodów i zwiększonych wymagań pozwoliło uzyskać prawa do 

organizacji kolejnych zawodów w roku 2018. 

 

Negocjacje w sprawie wynajęcia sal na rok 2018 z Zarządem Hotelu Ambasador 

zostały rozwiązane z uwagi na ponaddwukrotny wzrost kosztów wynajmu. W ramach 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań podjęte zostały rozmowy z właścicielami 

Centrum Konferencyjnego „Rubin”, w których przyjęto warunki na zasadzie listu 

intencyjnego. Aktualnie nie mamy pewności, czy uda się zorganizować imprezę na 

odpowiednio wysokim poziomie, nie ponosząc dużych strat finansowych, więc Zarząd 

postanowił na Zebraniu w dniu 29.11.2017 wstrzymać podpisanie umowy z Centrum 

Konferencyjnym do czasu wyboru nowego Prezesa i Zarządu. 

 

Wszelkie działania Związku były jawne. Poprawność prowadzenia finansów 

zapewniona była przez zlecenie księgowości zewnętrznej osobie o stosownych 

uprawnieniach. Na bieżąco wszelkie informacje przekazywano na posiedzeniach 

Zarządu, w których każdorazowo uczestniczył zapraszany Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. Wyniki finansowe i bilanse Związku przedstawiano do odpowiednich 

instytucji finansowych. Przez opisywany okres nie było zastrzeżeń do działalności 

finansowej Związku ze strony PZBS, Urzędu Skarbowego, Banku ani Łódzkiej 

Federacji Sportu. 

 

W latach 2016 - 2017 nie podnosiliśmy opłat za zgłoszenie drużyn do rozgrywek 

ligowych, natomiast wysokość opłat składek członkowskich została dostosowana do 

wymogów PZBS zgodnie z uchwałą o ujednoliceniu stawek w całym kraju (wyższa 

opłata podstawowa i niższa seniorska). 


