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                          SZANOWNI PAŃSTWO 

Z dniem 12 marca 2017 roku zakończyła się moja 

działalność na rzecz dyscypliny brydż sportowy. Rok 1970 to 

początek tej działalności w  zarządach  kolejno : Związku 

Brydża Sportowego  w ówczesnych strukturach 

Wojewódzkiej Federacji Sportu w Szczecinie, Okręgowego 

Związku Brydża Sportowego oraz Zachodniopomorskiego 

Związku Brydża Sportowego. Od 1972 r. jestem członkiem 

Polskiego Związku  Brydża  Sportowego  /PID 0593/. W 

czasie kilkudziesięcioletniej pracy w   ww. strukturach przez 

ponad 25 lat pełniłem  także funkcję Prezesa Zarządu, w 

tym przez ostatnie 3 kadencje. W związku z tym pragnę 

złożyć serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom ze 

wszystkich Zarządów, pracownikom Biura Związku, z 

którymi miałem przyjemność  i zaszczyt pracować  na rzecz 

brydża sportowego  w wymienionych wyżej strukturach, za 

współpracę, okazaną życzliwość, zrozumienie i przyjazną 

atmosferę we wzajemnych kontaktach . 

Wiadomym jest, iż osiągnięcie sukcesów możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu osób, nie tylko w Szczecinie lecz 

także w całym  regionie  zachodniopomorskim.  Wiele  wspólnych projektów na rzecz brydża udało się  w ten sposób  

zrealizować. Wszystkim przy tej okazji  pragnę  gorąco podziękować. 

Wielokrotnie spotykałem się zarówno z głosami poparcia  lecz również krytyki.  Pozytywne  opinie dotyczące mojej  

działalności  cieszyły i dawały satysfakcję. Negatywne,  motywowały do  pracy, do większego wysiłku  i refleksji. 

Niewątpliwie nie  zawsze  było  łatwo i kolorowo, nie wszystkie plany udało  się zrealizować. Różne były  warunki  i 

możliwość działania Związku w okresie  przemian gospodarczych i ustrojowych.  Inne  były  w latach  70-tych  a 

zupełnie inne obowiązują  obecnie. 

Na zakończenie mojej wieloletniej przygody z brydżem, pozwolę sobie na osobistą refleksję dotyczącą Koleżanek i  

Kolegów,  których  już  niestety między nami nie ma. Nie sposób  wszystkich  wymienić, lecz z całą pewnością  

wszyscy  zasługują na  szacunek, wspomnienie  i  pamięć, nie tylko moją  lecz także całego naszego środowiska. To  

także  historia naszego, szczecińskiego i zachodniopomorskiego brydża, którą przez niemal pół wieku  wspólnie z nimi 

współtworzyłem. 

Dziękuję także wszystkim brydżystom, działaczom  ze  Szczecina  i  Województwa  a także sponsorom  związanym  z 

naszym regionem  wspomagających  dyscyplinę brydż sportowy. Mam także nadzieję, iż nowo wybrany  Prezes  

Zarządu oraz Zarząd  Związku,  spotkają się z życzliwym przyjęciem  przez wszystkich brydżystów i sympatyków  i  że 

będą mogli liczyć na  ich dobre pomysły i  wsparcie, czego  szczerze  i serdecznie wszystkim  życzę. Przyjaciołom 

brydża, władzom  samorządowym  gmin i miast województwa,  Zarządowi Województwa  Zachodniopomorskiego 

oraz Miasta  Szczecin, dziękując  za miłą współpracę, życzę  sukcesów  w życiu  zawodowym   i osobistym, realizacji  

zamierzeń  i postawionych  sobie celów. 

          Z poważaniem 

         Wincenty Grela 

ustępujący Prezes Zarządu 


