
Szczecin, 2017-05-08 

 

Orzeczenie nr 5 

Do Rzecznika dyscyplinarnego Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego zostały 

28 lutego br. skierowane pisma przez Wincentego Grelę Prezesa Zarządu oraz Grzegorza 

Rybackiego Wiceprezesa Zarządu informujące o ich znieważeniu w przesyłanych przez Kol. 

Adama Hintertana pismach przesłanych w formie elektronicznej do Biura Związku oraz Jego 

wypowiedziami na forum brydżowym w lutym br.  

Komisja dyscyplinarna po zapoznaniu się z korespondencją w ww. sprawie oraz 

stanowiskiem Rzecznika dyscyplinarnego z 10 kwietnia br. zgodnie z § 42 Regulaminu 

dyscyplinarnego Polskiego Związku Brydża Sportowego postanowiła udzielić Kol. Adamowi 

Hintertanowi kary okresowej dyskwalifikacji od 28 lutego do 11 maja br. 

Zgodnie z § 38 i  § 39 ww. Regulaminu zawodnikowi przysługuje odwołanie od orzeczonej 

kary w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma. 

Uzasadnienie 

Komisja dyscyplinarna zapoznała się z pismami przekazanymi przez Kol. Adama Hintertana 

do Biura Związku, Jego wypowiedziami na bridge forum, stanowiskiem Kol. Waldemara 

Pomorskiego - Rzecznika dyscyplinarnego Związku. Komisja dyscyplinarna stoi na 

stanowisku, iż użycie słów przez Kol. Adama Hintertana: 

-  „grafoman do spółki z innym grafomanem”, 

- „bolszewicka komuna Prezesa ZZBS w akcji”,  

- „może Kolega Prezes ZZBS weźmie to pod uwagę, w co wątpi znając zdolności do języka 

polskiego Kol. Prezesa na poziomie klasy maturalnej”, 

- „ten analfabeta funkcjonalny rybacki podnóżek prezesa” 

są powszechnie uważane za obelżywe i znieważają Kol. Wincentego Grelę – Prezesa 

Zarządu oraz Kol. Grzegorza Rybackiego Wiceprezesa Zarządu jako osoby prywatne z 

jednej strony, natomiast z drugiej strony narażają na utratę zaufania potrzebnego do 

pełnienia funkcji społecznych. Ochrona czci rozumiana jako dobra osobiste działaczy 

wykonujących funkcje społeczne na rzecz Związku powinna być szczególnie chroniona. 

Zniewaga działaczy Związku jest również znieważeniem Zachodniopomorskiego Związku 

Brydża Sportowego. Internet jest środkiem poprzez, który zwielokrotnia się skutek działania. 

Komisja dyscyplinarna nie jest przeciwnikiem zamieszczania krytycznych treści w sieci i nie 

popiera krepowania wolności słowa. Mając skrajne, krytyczne opinie należy je wyrażać w taki 

sposób,  aby nie tylko uniknąć odpowiedzialności, ale przede wszystkim móc samemu sobie 

spojrzeć w lustrze w oczy.  

W związku z kolejnym przewinieniem dyscyplinarnym Kol. Adama Hintertana (po raz piąty w 

ciągu ostatnich dwóch lat) i wypowiedziami szkalującymi Zachodniopomorski Związek 

Brydża Sportowego Komisja dyscyplinarna zaleca Zarządowi Związku podjęcie Uchwały na 



najbliższym Posiedzeniu Zarządu wykluczenia Kol. Adama Hintertana z przynależności do 

Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego co najmniej  na okres dwóch lat. 

 

Komisja dyscyplinarna w składzie: 

Roman Gazduła, 

Maciej Chrobot, 

Zbigniew Nowak. 

 


