
Sprawozdanie z działalności ZG w roku 2014 
 

1. Sprawy organizacyjne 

W roku 2014 ZG odbyły się 4 posiedzenia. Frekwencja na zebraniach była 
bardzo dobra. Nigdy nie było problemu z quorum. Atmosfera na posiedzeniach 
była konstruktywna, a wymiana opinii rzeczowa i na temat. Należy podkreślić 
dużą odpowiedzialność członków ZG za kwestie finansowe. 

2. Sprawy finansowe 

W 2014 r. sytuacja finansowa związku była trudna, ale pod pełną kontrolą ZG. 
Dzięki bardzo dobrej pracy z wiceprezesem ds. finansowych (gratulacje i 
podziękowania dla kol. Rudolfa Borusiewicza) ZG cały czas kontrolował 
wydatki i na bieżąco mógł korygować przyjęty wcześniej budżet. Dzięki temu 
udało się utrzymać w mocy decyzję ZG i zamknąć rok 2014 praktycznie na 
„break-even”. 

2.1 Sprawy finansowe (imprezy międzynarodowe) 

Głównym wydarzeniem roku 2014 były przygotowania do wyboru miasta 
organizatora Olimpiady Brydżowej (WBG 2016) Po serii rozmów, (gratulacje i 
podziękowania dla wiceprezesa Igora Chalupca), ostatecznie zostało wybrane 
miasto Wrocław. W roku 2014 gościliśmy we Wrocławiu prezydenta WBF 
Gianarrigo Ronę, który zatwierdził „Halę Stulecia” we Wrocławiu jako miejsce 
rozgrywek WBG 2016 i spotkał się z władzami Wrocławia. W listopadzie, 
wspólnie z wiceprezesem Igorem Chalupcem podpisaliśmy wynegocjowany 
List Intencyjny z miastem Wrocław na wspólną organizację WBG 2016. 

3. Sprawy sportowe 

W roku 2014 nasi reprezentanci brali udział we wszystkich zawodach rangi 
mE/ś i odnieśli jeden z największych sukcesów w historii polskiego brydża. 
Na otwartych Mistrzostwach świata tzw. „Rosenblum Cup” w Sanya (Chiny) 
drużyna w składzie Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem, Piotr Gawryś, 
Michał Klukowski, Stanisław Gołębiowski, Włodzimierz Starkowski zdobyła 
złoty medal. Jest to drugi złoty medal polskiego brydża w tej konkurencji 
(pierwszy został zdobyty w 1978 r.) 

W roku 2014 WBF wprowadziło nową konkurencję w brydżu juniorskim – 
kategorię U-15 (popularnie określaną jako „kids”). Do Stambułu zaproszono 
8 drużyn (przyjechało ostatecznie 7) z najważniejszych światowych federacji. 
Pierwszy złoty medal w tej konkurencji zdobyła reprezentacja Polski w 
składzie: Michał Maszenda, Tomasz Kopka, Jakub Patreuha, Patryk Patreuha, 
Michał Kaleta, Tomasz Pawełczyk. 



Pozostałe wyniki polskich brydżystów w roku 2014: 

Drużynowe Mistrzostwa Europy  Opatija  21.06. – 01.07.2014 

− open: udział 39 drużyn, miejsce 4; 

− seniorzy: udział 26 drużyn, miejsce 3; 

− kobiet: udział  23 drużyn, miejsce 5; 

A. Mistrzostwa Europy Par Juniorów Burghausen, 11 – 16.07.2014 

− Pary mikstowe: udział 52 pary z 17 państw, miejsce 1 

− Pary juniorek: udział 25 par z 10 państw, miejsce 3 

− Pary U25: udział 68 par z 23 państw, miejsce 1 

− Pary U20: udział 73 par z 17 państw, miejsce 6 

B. Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, Stambuł, 13 – 23.08.2014 

− U25: udział 21 drużyn, miejsce 3; 

− U20: udział  15 drużyn, miejsce 6; 

− U15: udział  7 drużyn, miejsce 1; 

− Juniorki: udział  13 drużyn, miejsce 5; 

C. Otwarte Mistrzostwa Świata, Sanya (Chiny), 10 – 25.10.2014 

− Pary mikstowe; udział 207 par z 37 państw, miejsce 10 

− Teamy open: udział 123 teamy z 44 państw, miejsce 1 

− Pary open: udział 256 par z 43 państw, miejsce 2 

− Pary seniorów: udział 43 pary z 18 państw, miejsce 3 

− Pary kobiet: udział 55 pary z 21 państw, miejsce 4 

Rok 2014 należy uznać jako jeden z najlepszych w historii polskiego brydża. 
Wszystkie trzy nasze reprezentacje pokazały, iż należą do ścisłej światowej 
czołówki, awansując w komplecie z mistrzostw Europy w Opatii do 
tegorocznych mistrzostw świata w Indiach. Ten wyczyn z drużyn europejskich 
powtórzyła tylko Anglia. 

Kolejny sukces zanotowali nasi sędziowie. Komisja Sędziowska WBF nadała 
tytuł sędziego głównego Światowej Federacji Brydża Sławkowi Latale a Jacek 
Marciniak został przyjęty do grona sędziów WBF. 
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