
Opole, dnia 06.11.2018. 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 
W OKRESIE OD 11 CZERWCA 2016  ROKU DO 6 LISTOPADA 2018 ROKU. 

 
  Zarząd Opolskiego Związku Piłki Siatkowej  rozpoczął działalność po wyborach 
 i zatwierdzeniu w dniu 11.06.2016 roku w składzie : 
 

Prezes OZPS    –  Waldemar Kobienia 
 Wiceprezes ds. organizacyjnych –  Przemysław Cygler 
            Wiceprezes ds .szkoleniowych  -   Jan Baniak 
 Sekretarz Zarządu   –  Zbigniew Tokarski   

Skarbnik    –  Tomasz Poznański 
oraz członkowie:   

 Paweł Ignatowicz      – przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny 

 Lucjan Krakowczyk  – przewodniczący Wydziału Szkolenia 

 Roman Palacz  – przewodniczący Komisji Młodzieżowej 

 Michał Gruszczyński  -  przewodniczący Wydziału Sędziowskiego 
          

Honorowym Prezesem OZPS–u, biorącym udział w pracy i posiedzeniach Zarządu jest p. Mariusz Gołub. 
W roku 2016 po wyborach Zarząd 3 razy spotkał się na zebraniach, aby omówić bieżące sprawy, dotyczące 

zwłaszcza rozgrywek  ligowych w Okręgu, przygotowaniu imprez sportowych np. Grand Prix Opolszczyzny w 
Siatkówce Plażowej. 
 W roku 2017 posiedzenia Zarządu odbywały się 4 -krotnie, a dotyczył spraw bieżących, prowadzenia 
rozgrywek we wszystkich kategoriach wiekowych, powoływania  i szkolenia reprezentacji wojewódzkich dziewcząt i 
chłopców w kategoriach młodzieżowych, organizacji meczów, turniejów wojewódzkich np. Mistrzostw Polski 
Oldboyów ( Kędzierzyn – Koźle), Klubowych Mistrzostw Świata  
(Opole),Mistrzostw Opolszczyzny „Amator” i ogólnopolskich np. Mistrzostwa Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej 
( Krapkowice), Kinder+Sport ( finały wojewódzkie oraz makroregionalne  w Zdzieszowicach i Paczkowie), 
tradycyjnych rozgrywek siatkówki plażowej – Grand Prix Opolszczyzny i innych.  
 W roku 2018 roku (do Walnego Zebrania) zrealizowano plan działania Zarządu na 4 spotkaniach. Były one 
poświęcone sprawom bieżącym, prowadzeniu rozgrywek szczebla wojewódzkiego, szkoleniu kadr młodzieżowych, 
organizacji  meczów, turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich, Pucharu Polski Kobiet (Nysa),meczu reprezentacji 
Polski mężczyzn Polska – Kanada (Opole), Kinder+ Sport-finały wojewódzkie ( Zdzieszowice, Paczków), Mistrzostw 
Opolszczyzny Amatorów im Leszka Kuśmierczyka „ Amator 2018” w Krapkowicach, uroczystych obchodów 60- lecia 
OZPS (05.10.2018 w Opolu). 

Wszystkie zebrania Zarządu Związku są protokołowane. 

Opolski Związek Piłki Siatkowej  oparty jest na pracy Wydziałów i Komisji: 

1. Wydział Gier i Dyscypliny, 
2. Wydział Sędziowski, 
3. Wydział Szkolenia,  
4. Wydział Siatkówki Plażowej, 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Przewodniczący – Jerzy Mehlich 
Członek – Adam Ryczek,  
Członek – Zbigniew Jankowski 

WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY: 

 Paweł Ignatowicz – Przewodniczący WG i D, 



 Przemysław  Cygler – Zastępca Przewodniczącego Wydziału, 

 Daria Kruk – Członek Wydziału, 

 Grzegorz Minor – Członek Wydziału, 

W sezonie 2016/2017 Wydział Gier i dyscypliny prowadził rozgrywki w następujących  kategoriach wiekowych: 

 Kadetki – 8 drużyn grało w sezonie, 

 Kadeci -   7 drużyn występowało w rozgrywkach, 

 Młodziczki - do rozgrywek przystąpiło 12 zespołów, 

 juniorki  -     do rozgrywek zgłoszono 6 ekip,  

 młodzicy -    w tej kategorii wiekowej grało 6 zespołów, 

 juniorzy -    do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn, 

 3 liga -        grało 6 drużyn męskich  

Do rywalizacji o punkty w  sezonie  2017 /2018  przystąpiły zespoły we wszystkich kategoriach   wiekowych: 

 Kadetki – 9 drużyn zgłoszono do rywalizacji, 

 Kadeci -   6 drużyn występowało w sezonie, 

 Młodziczki - do gry  przystąpiło 15  zespołów, 

 Juniorki -     do rozgrywek zgłoszono 5 drużyn, 

 Młodzicy  -  6 zespołów brało udział w rozgrywkach Okręgu. 

 Juniorzy  -   5  zespołów rywalizowało o punkty. 

 3 liga mężczyzn – udział w tych rozgrywkach wzięło 6 drużyn. 

Opolszczyznę na szczeblu centralnym reprezentowali:  

ZAKSA Kędzierzyn – Koźle, AZS Stal Nysa, Uni Opole, AZS Politechnika Opolska, Juvenia Głuchołazy, ZAKSA 
Strzelce Opolskie, UKS Mickiewicz Kluczbork, który uzyskał awans do 1 Ligi Mężczyzn. Kędzierzyńska ZAKSA  
zdobyła II miejsce w rywalizacji o mistrzostwo Polski. 

Kolejny sezon 2018/2019 rozgrywek na szczeblu Okręgu ,który rozpoczął się 12.10.2018. 

Do rywalizacji na parkietach Opolszczyzny przystąpiło 48 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych. Nasze 
województwo w rozgrywkach centralnych reprezentują:  

ZAKSA Kędzierzyn – Koźle, Stal Nysa, Mickiewicz Kluczbork, Uni Opole, AZS PO Cementownia Odra S.A  
Opole, Juve Zakmet Głuchołazy, ZAKSA Strzelce Opolskie. 

WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI:  

W okresie dwóch lat obecnej kadencji pracuje w następującym składzie:   

 Michał Gruszczyński – Przewodniczący 

 Aleksandra Szydełko – zastępca Przewodniczącego 

 Tomasz Poznański – Sekretarz 

 Marek Dudek- członek 

 Mirosław Zborowski – członek 

 Dawid Wanecki – członek 

 Remigiusz Witos – członek 

W czasie rozgrywek w sezonach 2016-2017 oraz 2017-2018 obsady sędziowskie wyznaczali Aleksandra Szydełko 
i Dawid Wanecki. Za szkolenie odpowiedzialny był Michał Gruszczyński, a siatkówką plażową  zajmował się Marek 
Dudek. 



W roku 2017 przeprowadzony został kurs na kandydatów, który ukończyło z powodzeniem 6 sędziów, którzy 
rozpoczęli sędziowanie od początki sezonu 2017/2018. 

Kolejny kurs został przeprowadzony w roku 2018. Kurs ukończyło 11 osób. Rozpoczęli sędziowanie od początku 
sezonu 2018/2019. 

Wydział Sędziowski wytypował kandydatów na kurs Sędziów Szczebla Centralnego. W roku 2017 na kurs w 
Opolu pojechał Mateusz Gwóźdź, natomiast w 2018roku w kursie w Poznaniu uczestniczył Jakub Wanat. Niestety 
żadnemu z kandydatów nie udało się awansować na S.C. 

W roku 2016 Koleżanka Aleksandra Szydełko uzyskała uprawnienia do sędziowania zawodów Orlen Ligi, 
natomiast w roku 2018 uprawnienia do sędziowania ekstraklasy kobiet uzyskał Michał Gruszczyński. 

W roku 2018 Sławomirowi Gołąbkowi  obniżono uprawnienia z Plus Ligi na Ligę Siatkówki Kobiet. 

W roku 2017 Daria Kruk, a w 2018 Wojciech Bilik i Remigiusz Witos opuścili grono sędziów Szczebla Centralnego. 

Przeprowadzone zostały szkolenia przed sezonem. W roku 2017 odbyły się w Januszkowicach, a w 2018 w 
Turawie. 

Wydziałowi Sędziowskiemu udało się pozyskać sponsora w postaci firmy Solidaris. Dzięki umowie i środkom 
finansowym pozyskanym od sponsora, WS zakupił nowe stroje sędziowskie. 

WYDZIAŁ SZKOLENIOWY. 

W okresie od 11.06.2016 do 20.10.2018 działa w składzie : 

 Przewodniczący – Lucjan Krakowczyk 

 Członek –              Roman Palacz 

 Członek –              Miłosz Majka 

 Członek -       Paweł Satora 

W okresie sprawozdawczym Wydział Szkolenia realizował zadania: 

- ogłosił i przeprowadził konkurs na trenerów Kadry województwa dziewcząt i chłopców, 

- dokonał wyboru uzdolnionej młodzieży do Kadr wojewódzkich dziewcząt i chłopców 

- zorganizował i przeprowadził dwa zgrupowania szkoleniowe dla Kadr wojewódzkich     

  dziewcząt i chłopców – KWM i KNO. 

- powołał i zatwierdził kadrę wojewódzką na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży ( dz.i chł.) 

- zorganizował i przeprowadził konsultacje szkoleniowe przed wyjazdem na OOM. 

- opracował i przekazał do klubów komunikaty dotyczące Konferencji Szkoleniowo-   

   Licencyjnej kadry instruktorsko – trenerskiej  województwa opolskiego, 

- przygotował i przeprowadził dwie konferencje Szkoleniowo- Licencyjne dla szkoleniowców  

  naszego Okręgu. 

Osiągnięciami sportowymi  naszych siatkarek i siatkarzy w sezonie  2016/2017 były: 

               I m w Ogólnopolskim Finale „ Kinder + Sport” dwójek chłopców PSP nr 11 Kędzierzyn –  

               Koźle ( trener Marcin Nurski), 

 IV miejsce w finale mistrzostw Polski  Juniorów - MMKS  Kędzierzyn Koźle ( trener Roland Dembończyk), 

VI miejsce w finale mistrzostw Polski Kadetów- AZS PWSZ Nysa ( trener Marcin Dykta), 

VIII miejsce w XXVIII finale TNO dziewcząt ( trener Rafał Doliński), 
VIII miejsce w XXIII finale OOM dziewcząt ( trenerzy Miłosz Majka i Piotr Głodziński),   

W kolejnym sezonie 2017/2018 zawodniczki i zawodnicy reprezentujący Opolszczyznę  

             wywalczyli: 

             - złote medale w Ogólnopolskim Finale „ Kinder + Sport” – dwójki chłopców PSP nr 11  

               Kędzierzyn – Koźle ( trener Marcin Nurski), 



             - VIII miejsce w finale Mistrzostw Polski Kadetów – AZS PWSZ Nysa ( trener Przemysław  

               Kaczmarczyk), 

               Zawodnik AZS PWSZ Nysa Jakub Szafrański został powołany do kadry Polski U-17. 

WYDZIAŁ  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ: 

 Przewodniczący –Jan Baniak 

 Szkolenie sędziów – Marek Dudek 

 Organizacja zawodów – Mariusz Pilichowski 

 Organizacja zawodów – Józef Gliński 

Podstawowymi celami założonymi były: 

      organizacja turniejów siatkówki plażowej na terenie miasta Opola, 

organizacja systemu rozgrywek dla młodzieży i dorosłych, 

promocja siatkówki plażowej, jako sportu dla wszystkich, 

szkolenie uzdolnionej młodzieży, 

organizacja szkolenia sędziów w miarę zapotrzebowania, 

wspieranie organizatorów turniejów rangi ogólnopolskiej. 

organizacja cyklu turniejów Grand Prix Opolszczyzny 

Głównym zadaniem Wydziału była popularyzacja siatkówki plażowej  

w województwie i tworzenie odpowiedniego zaplecza dla najbardziej uzdolnionych  

zawodniczek oraz zawodników. 

W latach 2016-2018  zanotowano na Opolszczyźnie bardzo duży  

wzrost nowopowstałych boisk piaszczystych. Wzrosło zainteresowanie młodzieży uprawianiem siatkówki plażowej. 
Na uwagę zasługuje też zainteresowanie miast naszego regionu organizacją   zawodów najwyższej rangi krajowej. 
Wyróżnia się szczególnie Nyski Ośrodek Sportu w Nysie, który  z powodzeniem od 16 lat organizuje turnieje 
eliminacyjne do Mistrzostw Polski mężczyzn odbywają się one  na 3 boiskach  nad jeziorem nyskim., Suchym Borze, 
gdzie od kilku lat toczą się wakacyjne turnieje Grand Prix Opolszczyzny.  Zaistniały również na mapie województwa 
piaszczyste boiska w Opolu ( Malinka , Silesia , basen), Krapkowice 4 nowe boiska, Głuchołazach , Strzelce Opolskie , 
Coraz liczniejsze imprezy sportowo – rekreacyjne z udziałem siatkarzy plażowych organizują osoby prywatne , a 
frekwencja na takich turniejach jest imponująca. 

Wraz ze wzrostem liczby boisk , rozszerzyło się grono sędziowskie. Do Jana Baniaka  dołączyli Mariusz 
Pilichowski , Jolanta Sroślak i Marek Dudek , którzy posiadają uprawnienia do sędziowania zawodów rangi 
mistrzostw Polski, a 8 arbitrów może prowadzić turnieje wojewódzkie. Duże słowa uznania za propagowanie i 
organizację „ plażówki” na naszym terenie należą się, Mariuszowi Pilichowskiemu. 

Reprezentanci Opolszczyzny odnosili wiele sukcesów na   wielu piaszczystych boiskach. Odbyło się szereg zawodów 
ma terenie naszego województwa: 

-mistrzostwa Opolszczyzny w siatkówce plażowej gimnazjów i szkół   

 ponadpodstawowych  

- eliminacje do mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów – turnieje wojewódzkie  

 w Suchym Borze, 

    - eliminacje do OOM Kadetek i Kadetów – turnieje wojewódzkie w Kędzierzynie – Koźlu, 

 Mistrzostwa Opolszczyzny amatorów w Opolu, Kędzierzynie – Koźlu, Nysie, Głuchołazach, Strzelcach 
Opolskich i Dobrzeniu Wielkim, eliminacje do mistrzostw Polski w Nysie, turnieje półfinałowe Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży ( kadetki i kadeci ) w Kędzierzynie – Koźlu, Krapkowicach , Suchym Borze turnieje półfinałowe 
Mistrzostw Polski  ( juniorki i juniorzy ) w Kędzierzynie – Koźlu, Krapkowice, turnieje z cyklu „ Silesia Cup” w Opolu. 



Szczególne miejsce ma  cykl zawodów  kobiet, mężczyzn, mixtów w ramach Grand Prix Opolszczyzny organizowany 
nieprzerwalnie już 22 lata. W ostatnim czasie kliku siatkarzy plażowych naszego województwa osiągnęło znaczące 
wyniki sportowe , startując w zawodach krajowych i zagranicznych: 

- Bartłomiej Dzikowicz w parze z Adamem Parcejem  w latach 2016-2018 zdobyli wiele miejsc na podium w 
zawodach Eliminacyjnych Mistrzostw Polski  a na Mistrzostwach finałowych dwukrotnie V miejsce. 

- Jędrzej Brożyniak z parze z Piotrem Janiakiem  podobnie w latach 2017-2018 również wiele razy byli na podium 
zawodów eliminacyjnych Mistrzostw Polski 

- ponadto zawodnicy Adam Tkaczuk , Dominik Witczak , Mateusz Zarankiewicz , Mateusz Łysikowski 

ze swoimi partnerami w wielu zawodach zajmowali czołowe miejsca . Należy też  wspomnieć o zawodniczkach i 
zawodnikach grup młodzieżowych, których udział w zawodach siatkówki plażowej był bardzo udany. Największe 
sukcesy zanotowali zawodnicy ZAKSY Kędzierzyn-Kożle którzy w roku 2017 w Mistrzostwach Polski juniorów 
wywalczyli : 

- para Mateusz Podborączyński – Adam Lorenc wywalczyli tytuł Mistrzów Polski Juniorów  

- para Marcin Krawiecki – Adam Rajski tytuł wicemistrzów Polski 

W roku 2018 zawodnik Mateusz Florczyk z partnerem wywalczył II miejsce w OOM, 

i startował w Mistrzostwach Europy . 

- zawodniczka AZS Uni Opole Angelika Rusin z Nikolą Jochym zajęły  bardzo dobre 4 miejsce w OOM  

w Mysłowicach. 

 Dużym sukcesem jest coroczny cykl zawodów Grand Prix Opolszczyzny. Zawody organizowane są w kilku 
miejscach na terenie województwa opolskiego . Startują jednocześnie dwa turnieje kobiet , mężczyzn i mixtów. O 
ogromnym zainteresowaniu tym cyklem świadczy  bardzo duża ilość zawodniczek i zawodników startująca w 
zawodach z całego kraju. Co roku organizowane jest 15 zawodów z turniejem finałowym , prowadzony jest ranking 
punktowy osobno dla kobiet , mężczyzn i mixtów. Jest to wizytówka siatkówki plażowej Opolszczyzny jeden z 
najlepszych cyklów zawodów siatkówki plażowej w Polsce. 

 Siatkówka plażowa znajduje sobie coraz więcej zwolenników w naszym województwie , dotychczasowe 
wyniki sportowe  potwierdzają , że warto inwestować w tą dyscyplinę sportu.  

 SIATKÓWKA AMATORÓW: 

Na Opolszczyźnie nie zapomina się o siatkarzach – amatorach. Popularność naszej dyscypliny sprawiła , że coraz 
więcej chętnych uprawia ją rekreacyjnie. Dostępność do hal sportowych i powstanie nowych obiektów 
doprowadziła w wielu miastach naszego regionu  do regularnych rozgrywek. Zespoły amatorskie spotykają się na 
treningach , a raz w tygodniu walczą o punkty w miejskich zawodach ligowych. Tak dzieje się od wielu lat w 
Kędzierzynie – Koźlu. Podobnie jest w  Opolu ( w tym roku do rywalizacji zaproszono również drużyny kobiet), Nysie, 
Głuchołazach, Prudniku, Lewinie Brzeskim, Głubczycach, Dobrzeniu Wlk., Paczkowie oraz wielu innych 
miejscowościach. Ukoronowaniem dobrych występów w ligach miejskich jest udział najlepszych zespołów w 
mistrzostwach województwa – memoriale Leszka Kuśmierczyka. Kolejne edycje  rozgrywek „ Amator” 2016, 2017 i 
2018 odbyły się w hali w Krapkowicach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale i puchary ufundowane przez OZPS, a 
wszystkie ekipy nagrodzono piłkami do gry w siatkówkę.  Jesteśmy pełni nadziei, że siatkarzy – amatorów, jak i 
nowych ośrodków tej formy sportowej rekreacji  przybywać będzie na Opolszczyźnie w latach następnych. 

 
 
 Sekretarz Zarządu                                                          Prezes OZPS Opole 
 

              Zbigniew Tokarski                                                           Waldemar Kobienia 


