
Relacja z XXXIV Konferencji Sędziów Szachowych w Nakle nad Notecią –                            

27-28 października 2018 r. 

W dniach 27-28 października 2018 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury, odbyła się 

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych połączona z Mistrzostwami 

Polski Sędziów Szachowych. Pomysł zorganizowania takiej niecodziennej konferencji                    

w Nakle nad Notecią pojawił się już w ubiegłym roku jednak w skutek różnego rodzaju 

„okoliczności” nie doszło to wówczas do skutku. Kolegium Sędziów Polskiego Związku 

Szachowego zwróciło się zatem do mnie i w tym roku z propozycją przesłania oferty na 

organizację XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych. Mając w sobie 

więcej pierwiastka zwanego „działaj” niż „pomyśl jeszcze przez parę miesięcy”, 

postanowiłem podjąć to wyzwanie.  

Zadanie nie było, aż takie trudne, jak by się mogło wydawać, ponieważ w mojej małej 

ojczyźnie jakim jest Nako nad Notecią czuję się jak ryba w wodzie. Od lat posiadam 

wspierających mnie „przyjaciół”, którzy nie zawiedli i tym razem. Uznałem, że fajnie                    

by było, gdyby o Nakle usłyszano w Polsce nie tylko z uwagi na „święconego McDonalda” 

ale i przez pryzmat siły organizacyjnej, drzemiącej w małych miejscowościach. Opracowana 

oferta organizacji w nadnoteckiej miejscowości konferencji sędziów szachowych została 

przyjęta, więc pozostało ugościć uczestników konferencji tym, co w Nakle najlepsze.  

Do wyremontowanej sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, który  

doskonale nadaje się do organizacji tego typu imprez, zjechali między innymi członkowie 

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego, którzy sędziowali już wielkie imprezy 

rangi Mistrzostw Polski, Europy czy Świata. Przyjechali między innymi IA (International 

Arbiter) Andrzej Irlik, IA Agnieszka Brustman, IA Andrej Filipowicz, IA Bogdan 

Obrochta, IA Aleksander Sokólski, IA Magdalena Judek, IA Maciej Cybulki oraz 

kilkudziestu sędziów szachowych z innych miast Polski. Mi, jako gospodarzowi konferencji            

i przede wszystkim Prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego przypadło 

rozpoczęcie konferencji, którą dalej już poprowadzili członkowie Kolegium Sędziów 

PZSzach. 

Dwa dni konferencyjne poświęcone było problematyce zmian w przepisach 

turniejowych FIDE, przeciwdziałania próbom oszukiwania podczas zawodów szachowych na 

różnych szczeblach rozgrywek, pokazaniu możliwości drzemiących w najpopularniejszych 

programach stworzonych do sędziowania imprez szachowych. Omówiono też wybory do 

nowych władz FIDE, gdzie jednym z wiceprezesów FIDE został Polak – Łukasz Turlej. 

Oczywiście nie obyło by się bez poruszenie problemu RODO w zakresie przetwarzania 

danych zawodników, biorących udział w turniejach szachowych. Bardzo miłym akcentem 

było również nagrodzenie okolicznościowymi statuetkami za aktywną działalność 

sędziowską: 

- Ulricha Jahra - byłego Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach, były Prezes 

KPZSzach, wieloletni sędzia międzynarodowy, członek honorowy PZSzach. 

- Janusza Augustowskiego – były członek Zarządu PZSzach, sędzia klasy państwowej, 

obecny Przewodniczący Kolegium Sędziów i Skarbnik KPZSzach. 



- Jarosław Wiśniewski – obecny Prezes Zarządu KPZSzach, sędzia klasy państwowej, 

organizator wielu imprez i wydarzeń szachowych w województwie kujawsko-pomorskim. 

Wszystkie wymienione osoby sędziowały w tym roku około 30 zawodów szachowych.     

 Pierwszy dzień obrad zakończył uroczysty bankiet, który posłużył nie tylko integracji 

środowiska sędziowskiego, ale też prezentacji lokalnych produktów branży spożywczej                       

i browarniczej. Ogromna w tym zasługa następujących firm: 

- Browary Kujawsko-Pomorskie KRAJAN, 

- Piekarnia KAROLCZAK w Nakle nad Notecią,  

- PHU „Zgoda” Leopold Zwoliński,  

- Restauracja KASZTELANKA w Nakle nad Notecią, 

 - Pasieka w Występie J. P. Terpiłowscy. 

 Drugi dzień konferencji był kontynuacją części szkoleniowej i wykładowej, 

poświecony gównie programom szachowym, relacjom on-line z zawodów szachowych oraz 

wykorzystywaniu nowinek technicznych na zawodach. Dopełnieniem XXXIV 

Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych było przeprowadzenie Mistrzostw 

Polski Sędziów Szachowych w Szachach Błyskawicznych. 

 Mistrzostwa te poprowadził IA Maciej Cybulski i raczej dużo „roboty” nie miał, 

ponieważ grali sami sędziowie. Byłym mistrzem Polski był Piotr Polkowski (KSz „Drakon” 

Lublin), który tym razem musiał uznać zwycięstwo Damiana Śliwickiego z UKS OPP Toruń. 

Tytuł ten przeszedł zatem na Kujawy i Pomorze. Zacięta walka toczyła się o trzecie miejsce, 

ponieważ 4 zawodników zgromadziło podobną ilość punktów. Chyba najistotniejszą tutaj 

partią była ta, toczona pomiędzy Jarosławem Wiśniewskim (NOK Nakło), a jedynym 

pogromcą nowego mistrza – Pawłem Bęben (Trzcianka). W zaciętej wymianie ognia górą był 

Wiśniewski, który zrzucił tym samym z podium Pawła Bębna, jednak nie wystarczyło to do 

wskoczenia do „trójki”. Wśród kobiet zwyciężyła Dorota Sikorska (Wielkopolski Klub 

Szachowy), wyprzedzając Magdalenę Judek (KSz Wieża Śmigiel) oraz Angelikę Leśniak 

(Ernestowo). Triumfatorzy otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i miód w Pasieki 

w Występie, a pozostali nagrody rzeczowe i upominki. Nie było by to możliwe gdyby nie 

wsparcie: 

- Urzędu Miasta i Gminy Nako nad Notecią, 

- Wydawnictwo POZKAL Inowrocław, 

- Firmie SCARLET Meble z Lubaszcza,  

- Kwiaciarnia EMI Flower z Występu. 

Nieocenione udział w przeprowadzeniu imprezy wnieśli dyrekcja i pracownicy 

Nakielskiego Ośrodka Kultury, a w owe dwa dni towarzyszył nam z aparatem pan Tadeusz 

Sobol. Trud włożony w organizację i przeprowadzenie konferencji oraz gościnność Nakła nad 

Notecią docenili przybyli goście, którzy w samych superlatywach wypowiadali się                           

o dwudniowym pobycie w Nakle nad Notecią.    



 

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski Sędziów Szachowych w grze błyskawicznej 

(grano tempem 3 minuty + 2 sekundy za wykonane posunięcie na dystansie 9 rund:  

1. CM Śliwicki, Damian - UKS "OPP" Toruń (Ranking 2143) - 7.5 pkt. / 9.  

2. K Polkowski, Piotr - KSz "DRAKON" Lublin (2234) – 7.  

3. K++ Korbal, Arkadiusz - KSz Gryf Szczecin (2098) – 6.  

4. K Bęben, Paweł - MKS przy MDK Trzcianka (2054) – 6.  

5. I Wiśniewski, Jarosław - NOK Nakło (1877) – 6.  

6. I++ Budnik, Mateusz – KSZ Gambit Świecie (1934) – 6.  

7. I+ Stoppel, Mariusz - UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz (1978) – 5.5.  

8. I Karpiński, Andrzej - MKS "EMDEK" Bydgoszcz (1790) – 5.  

9. I++ Sikorska, Dorota - Wielkopolski Klub Szachowy (1955) – 5.  

10. I Ciesiński, Andrzej - AZS Poznań (1613) – 5.  

11. I Augustowski, Janusz - WKSz 1938 Włocławek (1646) – 4.5.  

12. I Irlik, Andrzej - UKS "GONIEC" Staniątki (1972) – 4.5.  

13. II Gołąbiewski, Adam - MKS "EMDEK" Bydgoszcz (1790) – 4.5.  

14. I Pawłowski, Paweł - UKS "OPP" Toruń (1655) – 4.5.  

15. I Woda, Janusz - KSz "LECH-WSUS Poznań" (1499) – 4.  

16. I+ Judek, Magdalena - KSz "Wieża" Śmigiel (1801) – 3.5.  

17. II Łukasiewicz, Przemysław - UKS "Szach" Gryce (1747) – 3.5.  

18. K Staniszewski, Paweł - AZS Poznań (1899) – 3.  

19. I Leśniak, Angelika - KSz "Gambit" Świecie (1370) – 3. 

20. II Krzyżaniak, Jan - PKS "Leśny" Bydgoszcz (1522) – 3.  

21. II Parol, Krzysztof - MTSz Mińsk Mazowiecki (1502) – 2. 

 

 


