
List otwarty do Prezesa i Zarządu PZBS 

 

1. Po OOM wysłaliśmy pismo (30.05.) do Rzecznika Dyscyplinarnego w 
sprawie udziału w turnieju nieuprawnionej pary, której wyniki były liczone 
w punktacji Olimpiady. W wyniku tego nasza drużyna nie wygrała 
klasyfikacji klubowej i straciliśmy na dotacjach z urzędów i sponsorów 

Wydaje się, że w tak oczywistej sprawie rozstrzygnięcie powinno być 
natychmiastowe aby prawidłowe wyniki zostały wysłane do Ministerstwa. 

Do dzisiaj (1.11.), mimo zapewnień Rzecznika, że do końca października 
zostanie przysłana decyzja, nie otrzymaliśmy odpowiedzi (minęło 155 dni). 

2. Nasza para Kazimierz Cios i Kazimierz Lichawski zajęła pierwsze miejsce w 
rozgrywkach Kadry Narodowej Seniorów, co według zatwierdzonego przez 
ZG PZBS Regulaminu zapewniało start w Mistrzostwach Świata Seniorów 
w reprezentacji Polski. Zarząd PZBS wycofał się z wcześniejszych ustaleń.                                                                                     
Na pismo wystosowane przez w/w zawodników do ZG PZBS nikt nie raczył 
odpowiedzieć. W wyniku czego byli zmuszeni wystąpić na drogę  prawną. 
Pismo i uzgodnienia są do wglądu na naszej stronie www.slzbs.pl. 

3. Rozgrywki II ligi od kilkunastu lat były współdzielone z Wrocławiem. 

W tym sezonie postanowiono usunąć nas z organizacji rozgrywek, nie 
informując nas wcześniej o tym.                                                                                         

Jak co sezon ustalałem z kol. Gołębiowskim podział drużyn w zjazdach. 
Zarezerwowałem terminy korzystania z hali MORiS na początku roku, a 
1.09. potwierdziłem terminy ligowe na cały sezon 2022/2023. Załatwiłem 
stosowne zezwolenia z Policji, Straży Miejskiej i złożyłem je w Urzędzie 
Miasta, jako niezbędne formalności przy organizacji imprez niemasowych. 
Podczas walnego zebrania 4.09. zapewniłem delegatów drużyn II 
ligowych, że wszystko odbędzie się jak w poprzednich latach, aby mogli 
policzyć koszty startu drużyn.                                                                              

7.09. gdy przesłałem do biura PZBS ustalenia z Hotelem Focus oraz   
podział i miejsca rozgrywek, dowiedziałem się, że w tym sezonie nie 
przewiduje się rozgrywek na Śląsku.                                                           

Przeprowadziłem kilka rozmów z Prezesem PZBS i biurem gdzie nie 
przyjęto mojej argumentacji o stracie wizerunkowej, o złamaniu dobrych 
obyczajów oraz o konieczności wcześniejszego informowania o zmianie 
miejsc rozgrywek. Prezes poinformował mnie, że nie zmieni decyzji biura, 



a za brak poinformowania nas wyciągnie konsekwencje w stosunku do 
winnych (co i tak nie zmieniło naszej sytuacji). 

Z 5 naszych drużyn aż 3 zrezygnowały z gry w II lidze ze względu na wyższe 
koszty. W ten sposób, ze szkodą dla śląskich drużyn skutecznie pozbyto się 
nadmiarowej po covidzie liczby II-ligowców. 

4. Zgłosiłem do biura, że drużyna młodzieży od kol. Bakalarza chciałaby 
zagrać za drużynę BSBS II, która spadła zajmując 13 pozycję (nie chcieliśmy 
robić machlojek z odstąpieniem miejsca przez którąś z naszych 
rezygnujących drużyn) i zdaliśmy się na decyzję biura PZBS (okazało się, że 
nie ma przepisów dotyczących takich sytuacji). W biurze przeprowadzono 
losowanie dla 3 (?) drużyn, które oczywiście nie było korzystne dla nas. 

Naszym zdaniem ten ciąg zdarzeń mocno nadszarpnął nasz wizerunek oraz 
uderzył w śląski brydż. Skutecznie zostaliśmy wyeliminowani z organizowania 
rozgrywek ligowych na lata (przypomnę, że rozgrywki SW II ligi były w całości na 
Śląsku, a przed laty dogadałem się z kol. Gołębiowskim o podziale). Jak mawia 
Bubu lepsze jest wrogiem dobrego, stąd nasza drużyna na 1 zjeździe w Brzegu 
Dolnym musiała spać w hotelu oddalonym o 25 km. 

Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś zwróci nam stracone koszty wizerunkowe 
i materialne. Kto pokryje koszty jeżeli MORiS nie znajdzie chętnego na 
zarezerwowane przez nas terminy?  

Te wszystkie zaistniałe zdarzenia uważamy za niedopuszczalne! 

Zdecydowaliśmy się na formę listu otwartego w obawie, że po raz kolejny 
nie doczekamy się odpowiedzi na nasze pisma.  

 

Z brydżowym pozdrowieniem w imieniu zarządu ŚlZBS Ryszard Łazikiewicz 


