SPOWIEDŹ PREZESA
Otrzymałem od zaprzyjaźnionej osoby poniższy wpis na Facebook-u, sam nie jestem tam zarejestrowany i
nie będę, zatem wszelkie uwagi jakie koleżanki i koledzy macie do pracy Zarządu lub do mnie proszę
kierować bezpośrednio albo na adres mailowy biura lub na mój adres miroslaw.stelmaszyk@wp.pl w miarę
możliwości będę na nie odpowiadał i wyjaśniał.
Poniżej tekst, który został zamieszczony przez kolegę Zbigniewa Sękowskiego.
Przepraszam Zbyszku za poprawki ale dotyczyły one literówek, a nie merytorycznej zawartości tekstu.
Apeluję do prezydium włącznie z Prezesem o zabranie się do pracy , skoro jesteście władzą ZZBS , jak na
razie nie było turnieju otwarcia, turniej Zygmańskiego odwołany, zmiany w biurze na bardzo
niekompetentną Panią. Mam jeszcze inne zastrzeżenia ,ale powiem je publicznie bo ZZBS nie jest firmą
prywatną , jest naszym związkiem i nie pozwolimy żeby zniknął , gdyż brak działaczy oddanych rozwojowi
brydża doprowadzi do zniknięcia naszego ukochanego sportu . Wystarczy ruszyć trochę jako przedstawiciel
ZZBS na poszukiwanie sponsorów i mogę dać przykład że można wychodzić i być upartym i znajdzie się
sponsorów. Dla przykładu zapisałem się w roku ubiegłym na kurs instruktorów w celu szkolenia młodzieży i
nie tylko , ale moja kandydatura przepadła , a pojechali różni ludzie którzy raczej nie garną się do szkolenia
przyszłych zawodników. Jako delegat drużyny KB Kołobrzeg proponuję zwołać zebranie delegatów i
podjęcie natychmiastowej zmiany w strukturach związku w celu poprawy działania naszego związku.
Załączony Komunikat nr 3 Zarządu z dnia 20 marca (uzupełniony)
Poniżej komentarz:
Zbigniew Sękowski uważam też że Waldek Mikucki i Grzegorz Rybacki , Urbański-Zarzycki powinni zrzec
się honorowo udziału w Finale Woj. MPP i wystartować raz jeszcze we wtorek 27 marca według starych
zasad. Nie zmienia się zasad w czasie trwania eliminacji , a jeżeli tak to w jakim celu - proszę o
merytoryczną odpowiedź.
Chciałem zorganizować spotkanie z działaczami i animatorami Brydża w Goleniowie w terminie, który był
przewidziany na Memoriał Zygmunta Zygmańskiego ale niestety koszt tego spotkania byłby dla mnie zbyt
wysoki, poza tym lepszym terminem będzie czerwiec tego roku, a to dlatego, że będzie wtedy zatwierdzony
Kalendarz PZBS dotyczący imprez typu GPPP i GPPT 2019.
Doceniam wartość komunikowania się ze środowiskiem brydżowym, dlatego wprowadziłem formę
kontaktu, którą nazwałem KOMUNIKATAMI ZARZĄDU. Jest to forma przejściowa bo cały czas
przygotowujemy NOWĄ STRONĘ ZZBS.
Tyle w nieco przydługim początku.
Jako wywołany do odpowiedzi zacznę wyjaśnienia od końca. Ponieważ nie tylko kolega Zbyszek pytał o
zmianę jaką wprowadziłem w Regulaminie Eliminacji do Finału Wojewódzkiego MPPO 2018 poniżej
przedstawiam odpowiedź jakiej udzieliłem koledze brydżyście (Kapitanowi drużyny ligowej):
To prawda, że zasad NIE POWINNO się zmieniać w trakcie czy też po rozgrywkach, natomiast po analizie
rozegranych eliminacji i ich wyników, stwierdziłem, że próg awansowy ustalony w poprzedniej kadencji Zarządu, a
bezkrytycznie przyjęty przez Zarząd obecnej kadencji jest nieadekwatny do poziomu turniejów eliminacyjnych w
okręgu. Jako Prezes Zarządu posiadam uprawnienia do wprowadzania zmian w uchwałach Zarządu jeśli są one
konieczne do szybkiego wprowadzenia bez zwoływania posiedzenia Zarządu, a tu właśnie taki przypadek zaszedł.
W Szczecinie gdzie o awans grało 9 par( a w turnieju 23), wynik powyżej 55 % osiągnęła 1 para, w Goleniowie, gdzie
w turnieju w którym ogólnie startowało 9 par, o awans grały 4 pary i awansowały 2 pary.
Analizując te zapisy stwierdziłem, że przyjęte w Regulaminie z 2018 roku rozwiązanie nie przystaje do aktualnej
sytuacji w eliminacjach.
Uważam, że wręcz niezbędną była zmiana progu i przesunięcie awansowe par, które osiągnęły oprócz warunku
trzech par, nowy próg, który zresztą kilka lat temu funkcjonował. Przed następnymi rozgrywkami na pewno
nowy Regulamin eliminacji do MPPO poddany zostanie wnikliwej analizie.
Zrobiłem to posunięcie właśnie w trosce o poziom finału bo zakładając, że ze szczecińskich eliminacji awansowała by
tylko 1 para, to na turnieju dodatkowym mielibyśmy 5 + 3 miejsca niewykorzystane w innych ośrodkach, zakładając,
że par startujących w eliminacjach będzie znowu około 10, to właściwie opłacenie udziału w eliminacjach byłoby

równoznaczne z awansem, a do takiej sytuacji nie chcę dopuścić, zwłaszcza, że nie wszystkie pary startujące w
poprzednim turnieju eliminacyjnym mogły by chcieć wystąpić w eliminacjach dodatkowych.
Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony tą decyzją to proszę o informacje. Natomiast uważam, że niezmienność
pozostałych warunków skutkowała urealnieniu Regulaminu.
Pozdrawiam - Mirek

Tyle moich wyjaśnień w tej kwestii, które myślę, że wyczerpują temat.
Odpowiem teraz na poniższe zdanie:
Apeluję do prezydium włącznie z Prezesem o zabranie się do pracy , skoro jesteście władzą ZZBS , jak na
razie nie było turnieju otwarcia, turniej Zygmańskiego odwołany, zmiany w biurze na bardzo
niekompetentną Panią.
Jak mnie pamięć nie myli zostałem wybrany na tę funkcję 12 marca 2018 roku. I od tej dat rozpoczyna się
teoretycznie moja działalność jako Prezesa ZZBS. Piszę teoretycznie bo w praktyce wpis do KRS, o który
wnioskowaliśmy 30 marca 2017 roku dokonał się dopiero 13 lutego 2018 roku(!) i tak naprawdę to jest data,
od której stałem się pełnoprawnym Prezesem. Wcześniej oczywiście nie próżnowałem ale z powodu dużej
aktywności zawodowej siłą rzeczy polegałem na osobach, które prowadziły sprawy bieżące Związku.
Między innymi dlatego nastąpiła zmiana osoby kierującej biurem na obecną Kierowniczkę panią Wiktorię
Lokś, która wdraża się do prowadzenia spraw Związku i poznaje specyfikę spraw prowadzonych przez
Związek. Ponieważ pracuje dopiero od 1 marca 2018 roku zakładam, że maksymalnie do końca roku 2018
będzie umiała prowadzić wszystkie bieżące sprawy ZZBS.
Ale wracając do meritum sprawy. Obecnie mam trochę inną pracę i mogę więcej czasu poświęcić na
działania na rzecz Związku.
Odnośnie Turnieju Otwarcia to nie ja ani obecny Zarząd go zaniechał. My chcemy go przywrócić i w
przyszłym roku na pewno będzie.
Turniej Zygmańskiego nie odbył się bo koledzy, którzy zajmowali się poprzednio układaniem Kalendarza
imprez, nie powiadomili w porę organizatora o zmianie przepisów odnośnie turniejów typu OTP.
(przypomnę, że w Jednolitym Kalendarzu Sportowym, imprezy Centralne są zatwierdzane najpóźniej do
końca maja bieżącego roku, na rok następny).
Poniżej fragment Komunikatu Komisji Klasyfikacyjnej z dnia 17 lutego 2017 r.:
„W uzupełnieniu komunikatu z 12 lutego 2016 roku o przyznawaniu rangi OTX przez Zarząd PZBS,
Komisja Klasyfikacyjna informuje:
W związku z istniejącymi kolizjami przy organizacji imprez ogólnopolskich KK ustala następujące zasady
przyznawania rangi poszczególnym zawodom:
– w trakcie rozgrywania otwartych imprez centralnych organizowanych przez PZBS (takich jak: Drużynowe
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Open, GPPP, GPPT, pierwsze kryterium kadry, itp.) nie jest
przyznawana ranga OTX;”
Organizator turnieju memoriałowego nie miał możliwości zmiany terminu rezerwacji sali w związku z tym
odstąpił od realizacji.
O ile w 2017 roku Komisja „przymknęła oko” na to, że był turniej (Zygmański) równolegle z GPPP i GPPT,
to w roku bieżącym nie ma zgody na organizację turnieju, który pokrywa się z GPPP lub GPPT.
Prosiłem Prezesa Stachnika, żeby wyjątkowo dał taką zgodę ale powiedział, że jest kilka takich turniejów i
dając zgodę na nasz ponownie musiałby odstąpić od wykonania tego przepisu w stosunku do kilku innych
organizatorów, a to oznaczałoby kolejny rok niespójności regulaminowej.

Wspomnę, że zaniechano organizacji cyklu turniejów KMO, które obecny Zarząd reaktywował (a ja jestem
również sponsorem tego cyklu). Nie organizowano w Szczecinie turniejów z cyklu KMP, które również
zostały reaktywowane (sponsorem tego cyklu jest kolega Andrzej Wielowieyski).
Powstał nowy cykl turniejów Turnieje Na Uniwerku dla początkujących brydżystów (który prowadzi kolega
Paweł Stężała).
Mam jeszcze inne zastrzeżenia ,ale powiem je publicznie bo ZZBS nie jest firmą prywatną , jest naszym
związkiem i nie pozwolimy żeby zniknął , gdyż brak działaczy oddanych rozwojowi brydża doprowadzi do
zniknięcia naszego ukochanego sportu . Wystarczy ruszyć trochę jako przedstawiciel ZZBS na poszukiwanie
sponsorów i mogę dać przykład że można wychodzić i być upartym i znajdzie się sponsorów.
To prawda, że ZZBS nie jest firmą prywatną i funkcjonuje dzięki działaczom oraz osobom, które chcą dać
coś od siebie, nie żądając nic w zamian. Każda pomoc w tym zakresie jest mile widziana. Nie widzę tego tak
czarno jak kolega Zbyszek. Znam osobiście kilka osób, które pracują na rzecz Związku i ni pobierają z tego
tytułu wynagrodzeń bo i skąd miałbym wziąć pieniądze dla Nich. Wywołany do odpowiedzi opowiem
trochę o swoim wkładzie w rozwój brydża.
Jestem od sezonu 2014/2015 sponsorem drużyny ENTUZJASCI Szczecin w której doskonale bawi się
brydżem 8 osób, w zeszłym sezonie III-cio ligowa w przyszłym II-go ligowa drużyna. W sezonie 2017/2018
jako, że po wyborach na Prezesa obiecałem dołożyć wszelkich starań żeby przyciągnąć młodzież do brydża
(właśnie w trosce o jego przyszłość) utworzyłem jeszcze jedną drużynę MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin,
w której bawi się brydżem 15 osób, w tym 9 juniorów. Dodam, że nie występowałem do Zarządu o
obniżenie składki za tę drużynę, choć jest przepis umożliwiający obniżenie opłaty za drużynę.
Poszukiwania Sponsorów powinien prowadzić każdy kto ma takie możliwości, ja nie mogę poświęcić temu
zbyt wiele czasu obecnie, bo muszę dokończyć sprawy, które narosły w zeszłym roku.
Na przykład wypełniałem wnioski o odznaczenia, które miały być wysłane w zeszłym roku tak aby
odznaczyć zasłużonych brydżystów na 60-cio lecie ZZBS, niestety nie zostały, a ponieważ było ich około
30 zajęło mi to trochę czasu. Ale są już wysłane i czekam na odpowiedź Kapituły.
Teraz muszę zająć się Statutem ZZBS, aby zgodnie z harmonogramem zatwierdzić zmiany jeszcze w tym
roku.
Warto też wspomnieć o działaniach pro rozwojowych unikalnych w skali nie tylko ZZBS ale i Kraju.
Otóż koledzy z Koszalina, Zenon Decyk, Andrzej Jabłoński, Piotr Wilczok, Krzysztof Lipowski –
WPROWADZILI BRYDŻA DO LICEUM!!!!!!!! I to nie jako kółko zainteresowań ale jako PRZEDMIOT
LEKCYJNY!!!!! Powstały w roku szkolnym 2017/2018 w Liceum dwie klasy brydżowe, w których brydża
uczy się 20-cioro młodych ludzi. Od przyszłego roku wejdzie następny rocznik znowu około 30-ciorga
młodziaków CZY TO JEST UPADEK BRYDŻA?????????
Oprócz tego koledzy z Koszalina prowadzą zajęcia brydżowe z osobami 55+.
A w planie mają jeszcze jedną niespodziankę, o której napiszę jak się dokona.
W Szczecinie również zaczyna się dobrze dziać w środowisku osób młodych.
W Szczecińskim Collegium Informatycznym prowadzi sekcję brydża koleżanka Małgorzata Pelczar.
W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym kolega Krzysztof Lubkowski reaktywował
Sekcję Brydża przy AZS ZUT

Jestem po rozmowach z kolegą Tadeuszem Staśkiewiczem, który będzie organizował sekcję brydżową przy
Liceum Ogólnokształcącym numer 1 w Szczecinie i z rozmowy z nim wynika, że jest obecnie taki TREND
w szkołach średnich, zatem będzie jak najbardziej potrzeba osób chętnych społecznie wykonywać takie
zadania
W ciągu poprzednich 60 lat działalności nie było takich dokonań. Nie twierdzę, że jest to moja zasługa ale
stworzenie dobrego klimatu do takich działań jest myślę też ważne.
Teraz odnośnie szkoleń
Dla przykładu zapisałem się w roku ubiegłym na kurs instruktorów w celu szkolenia młodzieży i nie tylko ,
ale moja kandydatura przepadła , a pojechali różni ludzie którzy raczej nie garną się do szkolenia
przyszłych zawodników.
W 2017 roku pojechało na kurs instruktorski 6 osób, w tym jedna, Katarzyna Abratkiewicz, na swój koszt(!)
pozostali to Wojciech Abratkiewicz, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Lipowski, Zbigniew Nowak, Małgorzata
Pelczar. Z tych 6 osób tylko jedna nie prowadzi obecnie zajęć, ze względu na likwidację Gimnazjum w
Policach kolega Zbyszek Nowak nie miał możliwości podjęcia działań jako instruktor.
Pozostali instruktorzy, Katarzyna i Wojciech Abratkiewicz prowadzą zajęcia na sekcji brydżowej AZS ZUT
oraz będą wspomagać kolegę Tadeusza Staśkiewicza w LO nr1. Andrzej Jabłoński i Krzysztof Lipowski
prowadzą zajęcia w Liceum w Koszalinie, a koleżanka Małgorzata Pelczar w Szczecińskim SCI w
Technikum Informatycznym. Czy to świadczy o tym, że oni nie garną się do szkolenia przyszłych
zawodników?
Na liście Związku są 23 osoby, które mają uprawnienia instruktorskie, a wedle mojej wiedzy obecnie
pracuje w 7 osób z tego 5 –cioro z tych, którzy ukończyli kurs w zeszłym roku.
Czy Te koleżanki i Tych kolegów miałeś na myśli Zbyszku?
Kolejny cytat:
Jako delegat drużyny KB Kołobrzeg proponuję zwołać zebranie delegatów i podjęcie natychmiastowej
zmiany w strukturach związku w celu poprawy działania naszego związku.
Do tego cytatu przytoczę zapis obecnie obowiązującego Statutu:
§21.
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZBS zwoływany jest :
1/ z inicjatywy Zarządu ZZBS,
2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej ZZBS,
3/ na pisemne wnioski (lub żądanie) co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
ZZBS.
I tego zapisu proszę się trzymać.
Co do troski o istnienie ZZBS to podam garść danych statystycznych:
Obecnie jest 292 członków związku z opłaconą składką i analizując ilość czynnych członków ZZBS jest to
wartość zwyżkująca (w zeszłym roku było takich członków 272) co wskazuje również raczej na rozwój niż
upadek Związku.
Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że sponsorem Brydża jest każdy z nas, ten kto płaci składki
niezależnie od jej wysokości, bo to właśnie dzięki tym wpłatom Związek może funkcjonować.
Mirosław Stelmaszyk
Prezes ZZBS

