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1. STAN ORGANIZACYJNY i PRAWNY
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Stowarzyszenie Miłośników Brydża „Dama Pik” jest zrzeszeniem osób 
fizycznych zawiązanym dla rozwoju i propagowania brydża jako dyscypliny 
sportowej. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, posiada 
osobowość prawną i ma siedzibę w Czarnkowie. Terenem działania 
Stowarzyszenia jest Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki. 
1.1 Powstanie Stowarzyszenia                                                                              
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Brydża „Dama Pik” odbyło
się w dniu 3.10.2013. Uczestniczyło w nim 17 osób. Wybrano na nim komitet 
założycielski w składzie: Paweł Bodoń, Rafał Junik i Andrzej Małdziński.           
W wyniku jego starań Stowarzyszenie zostało zarejestrowane decyzją Starosty 
Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 21.10.2013.  Ponadto Stowarzyszenie 
uzyskało nr regon, nr NIP, otworzyło konto bankowe oraz zakupiło pieczątkę.
                                                                                                                                 
1.2 Władze Stowarzyszenia
Władze Stowarzyszenia zostały wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 
21.11.2013. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano:
Rafała Junika – prezes
Pawła Bodonia – v-ce prezes
Andrzeja Małdzińskiego – v-ce prezes
Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:
Mariusza Gawrycha – przewodniczący
Tadeusza Osowskiego – v-ce przewodniczący
Stanisława Gwiazdowskiego – sekretarz
W marcu 2017 z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Mariusz 
Gawrych. 
Zarząd zbierał się na posiedzeniach dwa razy w roku. Niektóre z posiedzeń 
odbywały się w poszerzonym składzie. Pilne i bieżące sprawy były 
konsultowane drogą telefoniczną. Członkowie Zarządu mieli ponadto 
przypisane swoje zakresy odpowiedzialności: Paweł Bodoń zarządzał kontem 
bankowym, prowadził sprawy finansowe oraz podatkowe, Rafał Junik prowadził
stronę internetową, sporządzał i rozliczał wnioski na realizację zadania 
publicznego, organizował turnieje, a Andrzej Małdziński pełnił funkcję 
skarbnika (raporty kasowe), odpowiadał za promocję (kontakty z mediami) oraz 
organizował turnieje. Na podkreślenie zasługuje praca oraz zaangażowanie w 
sprawy Stowarzyszenia kolegi Stanisława Wańkiewicza, który nie będąc 
formalnie członkiem Zarządu realizował ważne zadania (sporządzanie i 
rozliczanie wniosków na realizację zadania publicznego, pozyskiwanie 
sponsorów, współorganizowanie turniejów z cyklu GP NZBS i GP „Damy Pik”).

1.3 Liczebność Stowarzyszenia
1.3.1 Memorabilia 
W minionej kadencji opuścili nas:
2015: Michał Kołotusza
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2017: Witold Grześkowiak, Janusz Jasiński, Stanisław Juckiewicz
1.3.2  Liczba członków
Liczbę członków Stowarzyszenia przedstawia poniższa tabela:

       Stan na dzień Liczba 
członków

Członkowie 
założyciele

           17

31.12 2013            18
31.12.2014            28
31.12.2015            32
31.12.2016            37
30.09.2017            37

W minionej kadencji deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia złożyły łącznie
44 osoby. Trzy osoby zmarły, a cztery zostały skreślone z listy członków 
Stowarzyszenia ze względu na nie opłacenie składki członkowskiej. 

2. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

2.1 Gry

W minionej kadencji Stowarzyszenie prowadziło zakrojoną na szeroką skalę 
działalność mającą na celu aktywizację lokalnego środowiska brydżowego. 
Wyrażała się ona poprzez organizowanie imprez brydżowych w różnych 
formatach przedstawionych poniżej.

2.1.1 Turnieje poniedziałkowe
Rafał Junik prowadził w Czarnkowie cotygodniowe turnieje organizowane w 
poniedziałki. 

2.1.2 Turnieje wtorkowe
Andrzej Małdziński prowadził w Trzciance cotygodniowe turnieje organizowane
we wtorki. Gromadziły one od 6 do 10 par.

2.1.3 Turnieje KMP
W każdy drugi poniedziałek miesiąca na przemian w Czarnkowie i Trzciance  
organizowane były turnieje w ramach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski, 
które dawały możliwość porównania się z brydżystami z całej Polski dzięki 
specjalnej aplikacji jaką jest tzw. „Pajączek”. W turniejach tych uczestniczyło od
10 do 16 par. Zaliczane są one do punktacji długofalowej w ramach Grand Prix 
„Damy Pik”.
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2.1.4 Turnieje „Zielone”
W 2016 zainaugurowane zostały Turnieje „Zielone”, w których doświadczeni 
brydżyści grali z mniej zaawansowanymi kolegami. Turnieje te rozgrywane były
w Czarnkowie w czwarty poniedziałek miesiąca i gromadziły od 7 do 13 par. 
Zaliczane są one do punktacji długofalowej.  

2.1.5 Turnieje w ramach GP NZBS
Począwszy od 2014 Stowarzyszenie organizuje turnieje zaliczane do cyklu 
Grand Prix Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego. Przy czym 
wrześniowy turniej rozgrywany w Trzciance rozgrywany jest o Puchar 
Burmistrza Trzcianki,  a turniej rozgrywany w Czarnkowie pod patronatem 
Starosty Powiatu na przełomie września i października ma rangę Mistrzostw 
Powiatu Czarnkowsko  –Trzcianeckiego. Niezależnie od tego w styczniu 1016 i 
2017 Stowarzyszenie zorganizowało w Trzciance turniej w ramach akcji 
charytatywnej „Gramy z Sercem”. Turnieje te gromadziły od 13 do 29 par. 

2.1.6  Turnieje w ramach GP „Damy Pik”
W 2017 Stowarzyszenie zaingerowało cykl 4 turniejów w ramach Grand Prix 
„Damy Pik”. Do punktacji długofalowej zaliczane były najlepsze wyniki z          
3 turniejów. We wspomnianym cyklu turniejów wzięło udział łącznie                  
88 brydżystów. 

2.1.7 Rozgrywki ligowe
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w rozgrywkach Pilskiej Ligi 
Okręgowej pod marką życzliwego brydżystom Miejskiego Centrum Kultury w 
Czarnkowie.   

2.1.8  Integracyjne weekendy brydżowe
W latach 2016 i 2017 w malowniczej scenerii gospodarstwa agroturystycznego 
„Dom wśród lasów” zorganizowane zostały trzydniowe weekendy brydżowe. 
Impreza, w której wzięło udział 30 brydżystów nie ograniczała się wyłącznie do 
gry brydża. Obok rywalizacji czysto sportowej miała ona spełnić również 
funkcję integracyjną. 

2.1.9 Turnieje Wigilijne
W okresie przedświątecznym organizowany jest w Czarnkowie Turniej 
Wigilijny. Jest on okazją do wręczenia nagród najlepszy brydżystom w punktacji
długofalowej cyklu GP „Damy Pik” oraz cyklu Turniejów „Zielonych”. 

2.2 Współpraca z UTW

W październiku 2014 Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Trzciance. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Polski Związek
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Brydża Sportowego dostarczył brydżystom UTW sprzęt w postaci kart, pudełek 
rozdaniowych oraz literatury w ramach programu „Brydż 60+”.  

2.2.1 Zajęcia brydżowe
Począwszy od października 2014 członkowie Stowarzyszenia prowadzą zajęcia 
brydżowe z brydżystami skupionymi w UTW. Zajęcia odbywały się dwa razy     
w tygodniu po 3 godziny. Począwszy od września 2017 zajęcia odbywają się raz
w tygodniu po 3 godziny. W omawianych zajęciach uczestniczyło łącznie           
25 brydżystów. Zajęcia sekcji brydżowej UTW promował Andrzej Małdziński    
w wystąpieniu podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku 2016-2017. Ponadto zajęcia brydżowe UTW są szeroko relacjonowane 
przez Andrzeja Małdzińskiego na stronach internetowych UTW. 

2.2.2 Turnieje
Dzięki staraniom władz Stowarzyszenia udało się namówić brydżystów UTW 
do gry w turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie. Grali oni we 
wszystkich rodzajach turniejów  wymienionych w punkcie 2.1 powyżej. 
Ponadto Stowarzyszenie wspierało sekcję brydżową UTW przy organizacji 
turniejów, na które zapraszani są brydżyści z zaprzyjaźnionej sekcji brydżowej 
UTW w Pile.

2.3 Współpraca z NZBS

Stowarzyszenie nawiązało współpracą z Nadnoteckim Związkiem Brydża 
Sportowego z siedzibą w Pile. Współpraca ta przybiera następujące formy:
1. Przy okazji organizowania turniejów brydżowych Stowarzyszenie i NZBS 
udostępniają sobie nieodpłatnie brakujący sprzęt brydżowy w postaci kaset 
licytacyjnych, kart, pudełek rozdaniowych lub „pierniczków”. 
2. Na wniosek  Stowarzyszenia NZBS deleguje swoich sędziów do prowadzenia
turniejów organizowanych przez Stowarzyszenie.    
3. Na wniosek Stowarzyszenia NZBS nieodpłatnie powiela dla Stowarzyszenia 
karty na swojej maszynie powielającej. 
4. Stowarzyszenie i NZBS uzgadniają kalendarz organizowanych przez siebie 
imprez brydżowych w celu uniknięcia sytuacji organizowania turniejów w tym 
samym dniu. 
2.4 Inne

2.4.1 Strona internetowa                                                                                          
Stowarzyszenie posiada własną stronę internetową założoną i prowadzoną przez
Rafała Junika. Publikowane są na niej bieżące informacje o działalności 
Stowarzyszenia. 
2.4.2 Pozyskiwanie środków                                                                                   
1. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalności w celu pozyskania środków 
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finansowych na prowadzenie działalności statutowej. Stowarzyszenie startuje 
regularnie w konkursach na realizację zadania publicznego ogłaszanych przez  
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, przez Urząd Miasta w Czarnkowie oraz 
przez Urząd Miasta w Trzciance. Dzięki tym staraniom Stowarzyszenie 
pozyskuje środki na organizowanie Mistrzostw Powiatu w Czarnkowie, turnieju 
o Puchar Burmistrza w Trzciance oraz cyklu Turniejów „Zielonych”. Słowa 
uznania należą się Rafałowi Junikowi za włożony wysiłek i skuteczne działania  
w tym zakresie na terenie Czarnkowie oraz Stanisławowi Wańkiewiczowi za 
efektywną współpracę z Urzędem Miasta w Trzciance.                                         
2. Niezależnie od tego prowadzone są starania w celu pozyskania sponsorów. 
Szczególne zasługi w tym zakresie ma Stanisław Wańkiewicz, którego działania 
znalazły przychylność firmy Sapa Aluminium w Trzciance i Spółdzielni 
Inwalidów „Przyszłość”  w Trzciance.
2.4.3 Współpraca z mediami                                                                                   
Działalność Stowarzyszenia jest na bieżąco przedstawiana w lokalnych 
mediach. Relacje z turniejów organizowanych przez Stowarzyszenie oraz 
artykuły promujące działalność Stowarzyszenia są przedstawiane w prasie 
lokalnej. W minionej kadencji na łamach „Tygodnika Nowego, „Tętna Regionu”
oraz „Nadnoteckich Ech” ukazały się 34 publikacje informujące o działalności 
Stowarzyszenia. Ponadto relacje z imprez brydżowych organizowanych przez 
Stowarzyszenie wielokrotnie były przedstawiane w Trzcianeckiej Telewizji 
Lokalnej. Za kontakty z mediami w imieniu Stowarzyszenia odpowiadał   
Andrzej Małdziński.
2.4.4 Lokum do gry                                                                                                 
W celu zapewnienia lokum do gry Stowarzyszenie podpisało z Młodzieżowym 
Domem Kultury w Trzciance umowę najmu lokalu, na mocy której MDK 
nieodpłatnie udostępnia Stowarzyszeniu salę konferencyjną przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej w okresie od września do czerwca. W okresie 
wakacyjnym trzcianeckie turnieje wtorkowe odbywają się w restauracji               
„Złoty Róg” dzięki nawiązaniu partnerskich relacji z właścicielką tego obiektu.  
Z kolei starania Rafała Junika pozwoliły uzyskać przychylność kierownictwa 
Miejskiego Centrum Kultury, dzięki czemu czarnkowskie turnieje odbywają się 
w MCK. 
2.4.5 Pozyskanie sprzętu 
Stowarzyszenie zakupiło 8 tabletów wraz z oprogramowaniem oraz pozyskało 
drogą darowizny laptop. Sprzęt ten pozwolił usprawnić organizację turniejów 
brydżowych poprzez bieżące wprowadzanie wyników rozdań oraz bieżącą 
prezentację wyników turniejów.     
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