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Sprawozdanie 

Prezesa Opolskiego Związku Brydża Sportowego 
z działalności ZO w kadencji 2016 – 2020 

 
 

1.  Sprawy organizacyjne 
Wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów Zarząd Okręgu ukonstytuował         
się następująco : 
     Adam Klimala           Prezes 
    Andrzej Skotniczny          Wiceprezes 
     Longin Bartnik           Sekretarz 
    Cezary Wołczak                  Sprawy finansowe 

    Dariusz Zbieg                     Wydział sportowy 
    Piotr Bielecki         „ 
    Feliks Marciszewski                     „ 
    Maciej Macewicz                              „ 
    Roman Wąchała                               „ 
   Roman Gniazdowski                         „ 
Komisja Rewizyjna : 
    Jan Szagała, Stanisław Górski. 
 
W czasie całej kadencji ZO organizował zabrania w zależności od potrzeb, 
konsultując się jednak na bieżąco w kluczowych sprawach.  
Utrzymywany był regularny kontakt z Sekcjami, starano się pomóc w miarę 
możliwości w ich działalności.  
Powstało również wiele uchwał i regulaminów, regulujących funkcjonowanie 
poszczególnych tematów i zagadnień.  
 
   2.   Sprawy sportowe 

W mijającej kadencji kalendarz imprez sportowych w poszczególnych 
sezonach był bogaty, nawet bardzo bogaty. Graliśmy 11 turniejów z cyklu 
GPO, MOPar półfinały i finał, Puchar Okręgu, lokalne turnieje w kilku miastach. 
No i najważniejsze Drużynowe Mistrzostwa Okręgu. 
Po rozstaniu z wieloletnią bazą sportową w stołówce Zespołu Szkół                      
w Prószkowie, nasza podstawowa sportowa działalność czyli rozgrywki o DMP 
na szczeblu Okręgu toczyła się niemal co roku gdzie indziej. Nie był to komfort, 
ale tak się stało, czasami sami temu byliśmy winni. Bieżący sezon gramy na 
ogródkach działkowych. Nie jest to szczyt marzeń, trzeba będzie pomyśleć      
o innym, w miarę stałym rozwiązaniu.                                                                                  
Rozgrywki o DMP na szczeblu okręgu organizowane są sprawnie i ciekawie. 
Ilość drużyn w nich startujących od kilku lat się niemal nie zmienia.  
Pięć sezonów  gramy już Puchar Okręgu z udziałem wszystkich drużyn 
Okręgu. Jest to impreza atrakcyjna, dająca możliwość zmierzenia się np. 



okręgówki z I czy II ligowcami. Opinie po pierwszych edycjach były bardzo 
przychylne, ostatnio trochę spadła atrakcyjność tej imprezy jak i liczba 
startujących ekip.. 
Również turnieje okręgowe są niewątpliwie znacznie ciekawsze                         
i atrakcyjniejsze. Liczba ich wzrasta wolno, ale systematycznie.                
Szkoda tylko, że frekwencja budzi ciągle poważne zastrzeżenia (drastycznie to 
widać na przykładzie OTP  Opolska Jesień !!, gdzie pomimo świetnych 
warunków do grania i rangi turnieju frekwencja była mizerna – 33 pary,            
w poprzednim roku 42). 
Wyjątkiem jest cały czas „Śnieżny Płatek”, który niezmiennie gromadzi dużą 
ilość par, przy bardzo dobrej organizacji (ostatnio znowu 99).                    
Dobrą, wzrastającą frekwencją i bardzo dobrą organizacją pochwalić się może 
też listopadowy Memoriał w Raciborzu. Szkoda tylko, że procent uczestnictwa   
w tych imprezach naszych par nie jest, jak zwykle, zadowalający. 
       W mijającej kadencji zanotowaliśmy na naszym końcie trochę sukcesów 
sportowych. Największym niewątpliwie jest zdobycie w 2018 roku mistrzostwa 
Europy w parach seniorów przez naszego zawodnika arcymistrza Andrzeja 
Pawlaka.                                                                                                      
Dobrze w tegorocznych rozgrywkach kadrowych radzą sobie bracia Skotniczni. 
„Grozi” Im nawet awans do rozgrywek Kadry Narodowej.                                  
W DMP drużyna Synis Velua Media Opole po rocznej przerwie powróciła         
w pięknym stylu do ekstraklasy. Również drużyna Synis Opole świetnie radzi 
sobie w II lidze. Drugi nasz reprezentant na tym szczeblu rozgrywek, po 
awansie z III lgi, ma pewne problemy, ale jest duża szansa, że w następnym 
sezonie będziemy mieli 3 drużyny w II lidze. I tak jest.  
       Co do naszej stronę internetowej stwierdzam, że jest ona trochę 
chaotyczna. Nie wszystko jest tam tak czytelne, ale informacje są na bieżąco.  
Zresztą to tylko zależy od tego, kiedy zostają przekazywane administratorowi 
strony, a z tym niestety nie zawsze jest dobrze.                                                
Ostatnio zakończono prace nad nową stroną, oby była dobra (wejście ozbs.pl) 
 

Jeśli chodzi o liczbę członków OZBS jak i drużyn startujących w rozgrywkach 
DMP wygląda to następująco. 
 

sezon Liczba 
drużyn 

Ilość 
członków 

w tym 

Do 15 lat pow. 65  

2016/2017* 24 192 0 78 

2017/2018* 23 196 5 80 

2018/2019 18 173 19 83 

2019/2020 19 175 12 88 

*grały u nas gościnnie dwie drużyny z sąsiedniego Okręgu. 
 

Liczby te nie powalają, ale też nie są niższe w porównaniu do poprzedniej 
kadencji. Niepokoić musi jednak fakt, że coraz więcej członków jest w kategorii 
powyżej 65 lat, a do 25 lat zupełny ich brak.  



Statystyki te nie zmienią się i nie będą się poprawiały dopóki nie dotrzemy 
do nowej grupy zawodników, choćby na uczelniach, skąd od wielu lat nie 
trafia do nas, w dalszym ciągu, żaden student.           
Ale z drugiej strony dążmy do utrzymania tych liczb jakie mamy, gdyż, 
powtórzę to, nie jesteśmy i nie będziemy województwem śląskim ani 
dolnośląskim i takiej ilości członków się nie doczekamy.  
Zadanie to jest możliwe do zrealizowania, mamy wszak ciągle grupę 
sprawdzonych i zaangażowanych działaczy klubowych, którzy robią wiele 
dobrego i to głównie od nich zależy jak to wszystko wygląda w „terenie”.  
W dalszym ciągu należy zwrócić uwagę na wzorową pracę w raciborskim 
środowisku brydżowym. Organizują tam wiele ciekawych imprez, stale 
coś się dzieje, nowe też imprezy trafiają do naszego cyklu GPO.           
Widać też kilku nowych, zaangażowanych Kolegów z Kluczborka, którzy 
nadal starają się ożywiać to środowisko. Idzie im coraz lepiej. 
Znika Nysa, zniknął też Kędzierzyn (a właściwie przeniósł się do 
Raciborza)  
W Opolu w Klubie OZBS „Dołek” organizowane są też turnieje cykliczne.     
Rozgrywamy ich dosyć dużo, frekwencja pozostawia jednak wiele do 
życzenia. Jest nadzieja, że  niebawem coś tu się zmieni na lepsze. 
Dużą popularnością w dalszym ciągu cieszą się turnieje w Domu Złotej 
Jesieni. Oby jeszcze zadbano o podnoszenie poziomu wielu grających 
tam amatorów, i nadal zachęcać ich do wstąpieniu do naszego Związku. 
     

  Sprawy młodzieży 

Najważniejszym problemem, w dalszym ciągu czekającym na 
rozwiązanie, to sprawa młodzieży. 
Wystarczy spojrzeć w zestawienie członków OZBS,  nie mamy ich w 
ogóle. Kiedyś zabiegałem o to, bez skutku. Teraz robimy niewiele, efekt 
taki sam. I to trzeba zmienić.  
Kilka lat temu na kursokonferencji dla instruktorów młodzieżowych           
w Szczyrku było od nas kilku Kolegów, efekt żaden.                                        
Nowy Wydział Sportowy ZO musi się przede wszystkim na tym skupić, 
jako że dobrze zorganizowane ligi hulają sobie sama. 
Od trzech lat Ola i Andrzej bawią się w brydża z dzieciakami w Szkole       
w Chróścinie. Wielka chwała Im za to. Mają ich dosyć dużo, i to bardzo 
cieszy, ale konkretny pożytek z nich może będzie za ładnych parę lat, 
albo wcale.  
 

 Sprawy finansowe 

Budżet nasz w ostatniej kadencji był porównywalny do tego   z 
poprzedniej, wszak jego wysokość zależy przede wszystkim od liczby 
członków naszego OZBS oraz ilości drużyn startujących w rozgrywkach 
DMP.  



Nie jest tajemnicą, że niemal połowa pieniędzy wpływających na nasze 
konto ze składek i rejestracji drużyn przekazujemy do ZG (trochę ostatnio 
ten procent na naszą korzyść się poprawił). 
Pomimo tego radzimy sobie zupełnie dobrze, nie mieliśmy nigdy 
zaległości finansowych w stosunku do ZG czy US. 
Nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach, dzięki działaniom 
członków Zarządu, kilka imprez było bądź sponsorowanych (Opolska 
Jesień przez ECO Opole) bądź też dofinansowywanych przez Urząd 
Marszałkowski.  
Dzięki tym działaniom, a także rozsądnej polityce finansowej mamy na 
koncie pewne, niemałe środki. Pozwala to nam dofinansować wyjazdy 
naszych zawodników na imprezy centralne. 
Pozwoli nam to również uzupełnić nasze potrzeby sprzętowe, czego 
ostatnio nie czyniliśmy, nie było potrzeby.   
 
Oto jak przedstawiają się nasze wpływy i wydatki finansowe na 
przestrzeni ostatnich kilku lat : 
 

wyszczególnienie Sezon 
2016/17 

Sezon 
2017/18 

Sezon 
2018/19 

Sezon 
2019/20 

Wpłaty od SBS-ów 36.210 35.800 30.270 31.420 

Opłaty na rzecz ZG 18.195 17.990 15.160 14.535 

Pozostają w okręgu 18.015 17.810 15.110 16.885 

 Ważniejsze wydatki     

Puchary 900 1.100 1138 1249 

Zakup sprzętu     

Organizacja rozgrywek 9.300 9.600 7.600 8.000 

Dofinansowanie 
turniejów okręgowych, 
składka do WFS, 
Urząd Skarbowy, 
delegacje i drobne 
zakupy 

 
1.876 

 
1.760 

 
2.830 

 
1.180 

Posiadamy aktualnie 
na koncie 

   
obecnie 

24.536 
21.500 

 

 Wnioski i cele 

Odnosząc się do wniosków z poprzedniego zebrania należy stwierdzić, że 
nie zostały one w pełni zrealizowane.                                                                
Brak kontaktów z prasą w mijającej kadencji był szczególnie widoczny. 
Propagowania brydża wśród młodzieży też nie było widać. 
Nowy Zarząd musi się z tymi sprawami zdecydowanie uporać. 



Należy ponadto dążyć do zwiększenia frekwencji na naszych turniejach, 
bo jeżeli chodzi o ich atrakcyjność mam o tym zupełnie dobre zdanie. 
Bardzo dobrym pomysłem było powrót, po latach, do rywalizacji w cyklu 
GPOpolszczyzny. Na pewno z czasem poprawi to też frekwencję na 
turniejach okręgowych. 
 
Pewnym problemem jest też niewielka liczba aktywnych sędziów w 
Okręgu, zwłaszcza sędziów okręgowych. W terenie radzą sobie z tym       
w miarę dobrze. 
 

     6. Od Prezesa 

Właśnie w styczniu minęło 29 lat mojej prezesury. Jaka była nie mnie ją 
oceniać. Na pewno popełniałem błędy. W najistotniejszych sprawach nie 
uczyniliśmy prawie nic, żeby je poprawić.                                                  
W ostatniej kadencji znacznie więcej Kolegów włączyło się do pracy. 
Wiele spraw jak uchwały czy Regulaminy są ładnie przez nich 
redagowane. Piotrek sprawnie rządzi z rejestracją drużyn. I tak trzymać. 
Trzeba wybrać Zarząd niezbyt liczny (6-7 osób) ale z ludzi chętnych           
i mających pomysł jak działać, żeby u nas było dobrze. 
Tego szczerze życzę, powodzenia. 
 

7. Od Prezesa bis.                 Kwiecień 2021 
Wszystko to pięknie pisałem przed planowanymi marcowymi wyborami. 
Dzisiaj zmieniło się wszystko (pandemia), lub prawie wszystko. 
Nie dokończyliśmy ostatnich rozgrywek na szczeblu okręgu. 
Przez 7 miesięcy nie graliśmy prawie nic. Kiedyś udało nam się,                
z dużymi problemami, zorganizować jedną imprezę okręgową. 
Co dalej, czy wznowimy DMP na szczeblu okręgu (oby chociaż na jesień 
rozpocząć nowy sezon, bo ten 2020/21 niestety w Okręgu przepadł),      
co z innymi imprezami. 
Nowy Zarząd będzie miał wielki problem by z tym wszystkim sobie 
poradził, zwłaszcza, że zależy to tylko od tego kiedy poradzimy sobie z tą 
zarazą. Wierzę, głęboko wierzę, że życie niebawem wróci do normalności.   
Serdecznie życzę tego nowemu Zarządowi i nam. 
 
                                                                         Adam Klimala 


