
 

 

Porządek obrad XI Zebrania Zarządu KPZSzach – Toruń, ul. Św. Józefa 17 

 

1. Przywitanie przybyłych osób. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wyłonienie protokolanta. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu. 

5. Omówienie działalności Zarządu KPZSzach od ostatniego zebrania. 

6. Przedstawienie nowego członka Zarządu KPZSzach ds. Spraw Młodzieżowych                              

i    Szkoleniowych. 

7. Omówienie przebiegu  Mistrzostw Województwa w Szachach Błyskawicznych w Szubinie. 

8. Przygotowania do organizacji Mistrzostw Województwa Olboyów we Włocławku,    

Mistrzostw Seniorów w Szachach Szybkich w Świeciu oraz innych Mistrzostw w 

najbliższych miesiącach. 

9. Dyskusja nad Kalendarzem Imprez Szachowych w 2019 roku. 

10. Omówienie przebiegu rozgrywek ligowych w bieżącym sezonie.  

11. Przygotowanie do Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów KPZSzach                 

w dniu 07 kwietnia 2019 roku. 

12. Przestawienie sytuacji finansowej związku na koniec 2018 roku. 

13. Dyskusja. 

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. 1 Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski przywitał przybyłych członków Zarządu: 

 

- Janusz AUGUSTOWSKI – skarbnik, 

- Andrzej LEŚNIAK – wiceprezes, 

- Adam MUSIAŁ – członek zarządu, 

- Damian ŚLIWICKI – nowy członek zarządu. 

 

Ad. 2 Zebrani członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany przez Prezesa 

Jarosława Wiśniewskiego Porządek Obrad.  

 

Ad. 3 Wybór Protokolanta – zaproponowano … Prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego -  

który zgodził się protokołować obrady Zarządu, zaznaczył jednak, że jest to sytuacja zwykle 

niespotykana w innych Związkach Wojewódzkich, aby nie miał kto protokołować obrad Zarządu. 

Przy okazji kolejny raz okazało się, że jedna osoba w Zarządzie jest przeciążona obowiązkami.  

 



 

Ad.4 Zebrani członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili Protokół z Obrad z X Zebrania 

Zarządu w Bydgoszczy. Prezes Wiśniewski napomniał, aby na przyszłość protokół taki był szybciej 

publikowany. Powinien też być napisany w sposób nadający się do publikacji, a nie jak teraz często 

się zdarza – wymaga poprawek merytorycznych w większości tekstu, w czym jest to główna rola 

protokolanta (poprzednio Sekretarza KPZSzach). 

 

Ad. 5 Prezes Jarosław Wiśniewski opisał, że od czasu zebrania w grudniu 2018 roku w 

Bydgoszczy nie prowadzono istotnych działań w zakresie realizacji programu czy przyjętych założeń. 

Najwięcej zamieszania sprawiły wyjaśnienia, jakimi zadaniowano byłego wiceprezesa KPZSzach – 

Karola Jarocha, do którego Prezes KPZSzach skierował oficjalne pismo wzywające go do 

uregulowania nieścisłości w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Związków Sportowych  w 

Bydgoszczy. Natomiast inne, najbardziej istotne wydarzenia omawiane będą w kolejnych punktach. 

 

Ad. 6 Prezes Wiśniewski przedstawił nowego członka Zarządu KPZszach ds. Młodzieżowych                   

i Szkoleniowych – Damiana Śliwickiego z Torunia, który zgodził się poprowadzić sprawy związane 

z kadrą młodzików oraz wspomagać udział czołowych juniorów w województwie na arenie zmagań 

krajowych. Najbliższym bardzo prestiżowym wydarzeniem będzie Ogólnopolska Olimpiada 

Szachowa, którą pod koniec marca br. organizuje Świętokrzyski Związek Szachowy. Skład 

wojewódzkiej kadry jest znany, jednak nie wiadomo, kto ostatecznie zdecyduje się na wyjazd. 

Niestety do tej pory nie przesłano do Wojewódzkich Związków Sportowych ofert czy bliższych 

danych związanych z tym wydarzeniem, więc nie możemy rozpocząć finalizowania wyjazdu. 

Wiadomo natomiast, że organizator dysponuje 120 miejscami noclegowymi w Hotelu, gdzie będzie 

organizowana Olimpiada, aczkolwiek zakwaterowanie w tym budynku leży już w gestii 

zainteresowanych osób czy trenerów. Naszymi juniorami opiekował się będzie głównie Damian 

Śliwicki, natomiast nie ustalono nazwiska drugiego trenera – a wybór ten w obecnych warunkach nie 

jest łatwy.. Zostanie on wyłoniony w najbliższym możliwym czasie. Jak tylko pojawią się konkrety, 

Zarząd wdroży finalizację wyjazdu reprezentantów naszego województwa.  

 

Ad. 7 Omówienia przebiegu  Mistrzostw Województwa w Szachach Błyskawicznych w Szubinie, 

pod nieobecność Piotra Szybowicza, dokonał Jarosław Wiśniewski, który był sędzią głównym tych 

zawodów. Organizację imprezy ocenił na „cztery”, nie odejmując punktów za słabe oświetlenie czy 

brak papieru w toalecie. Oczywiście takie rzeczy nie miały miejsca, jednak pomysł łączenia tej 

imprezy z Mistrzostwami Polski w Warcabach nie był dobrym rozwiązaniem. Obie grupy nawzajem 

się uciszały, ponieważ rundy nie zamykały się symetrycznie i kiedy w jednej trwała przerwa i był 

hałas, to w drugiej wymagana była cisza z uwagi na toczące się gry. Poza tym organizator zapewnił 



 

nagrody na miarę posiadanego budżetu, w czym pomógł również Kujawsko-Pomorski Związek 

Szachowy (sfinansowanie zakupu pucharów, medali oraz opłacenie sędziego).  

Niestety w zawodach wyodrębniono zawodnika, od którego czuć było alkohol, o czym 

powiadomili rodzice. Przybyli funkcjonariusze Policji próbowali zbadać zawodnika KSZ Gambitu 

Świecie alkomatem, jednak ten odmówił, wobec czego sędzia zdecydował o usunięciu go z zawodów. 

Z uwagi na fakt, iż zdarzenie miało miejsce około godziny 11.00, a Mistrzostwa Drużynowe 

rozpoczęły się od godziny 15.00 – nie było w opinii sędziego podstaw do niedopuszczania zawodnika 

do kolejnego turnieju, na który już przybył w stanie nie wskazującym na spożycie – ogólnie rzecz 

ujmując - był trzeźwy i zachowywał się poprawnie. Sprawa ta odbiła się kontrowersjami w lokalnym 

środowisku szachowym, gdzie różne osoby miały różne poglądy na ten temat. Niemniej jednak to na 

sędzim leżał ciężar podjęcia konkretnej decyzji w tej konkretnej chwili, więc dalsze rozważania mogą 

być już tylko przedmiotem opowieści kuluarowych.  

 

Ad. 8 Janusz Augustowski zrelacjonował stan przygotowań Klubu WKSz 1938 Włocławek, do 

organizacji Mistrzostw Województwa Olboyów, które odbędą się we Włocławku w dniu 24 marca 

2019 roku. Klub planuje przeznaczyć pieniądze z wpisowego oraz z własnego budżetu na pokrycie 

kosztów przeprowadzenia zawodów, które posędziuje Paweł Grochowalski. Prezes Wiśniewski, 

zauważył pewne problemy z pozyskaniem przez włocławskich działaczy potencjalnych sponsorów, 

do czego odniósł się dość szczegółowo Janusz Augustowski.  

Andrzej Leśniak zaproponował, że Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 

Województwa Seniorów w Szachach Szybkich odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej             w 

Świeciu w dniu  27 kwietnia 2019 roku. Proces zbierania środków na ten cel już rozpoczął,                 a 

w skład mecenasów imprezy wejdą m. nn. – Prezydent Miasta Świecia i Miejski Ośrodek Sportu       i 

Rekreacji w Świeciu.  

Adam Musiał powiadomił, że 72 Mistrzostwa Województwa Seniorów w Szachach 

Standardowych odbędą się w dniach 10-17 sierpnia 2019 roku w Toruniu. Podobnie w Toruniu 

odbędą się Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków (13 kwietnia) oraz Mistrzostwa 

Województwa Juniorów w Szachach Szybkich (28 kwietnia) w organizację, których istotnie 

włączył się Andrejus Sivickis. Adam Musiał zaproponował, aby w Toruniu odbyło się Walne 

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów KPZSzach (07 kwietnia – UKM, ul. Świętego Józefa 17) 

oraz ostania kolejka zjazdowa DMR w dniu 14 kwietnia 2019 roku (prawdopodobnie FILMAR).  

 

Ad. 9 Dyskusja nad Kalendarzem Imprez Szachowych na 2019 rok. Zebrani zgodnie przyznali, 

że zadaniowany tym projektem Piotr Szybowicz, przespał realizację terminarza. Prezes Wiśniewski 

powiadomił, że z przeprowadzonej z Piotrem Szybowiczem rozmowy telefonicznej wynika, że 



 

dokument jest już na ukończeniu, w czym pomagał mu Mikołaj Włoch. Kalendarz ukarze się zatem 

lada dzień. Zawiera ponad 120 informacji o turniejach.  

 

Ad. 10  Omówienie przebiegu rozgrywek ligowych w bieżącym sezonie. Zebrani członkowie 

Zarządu zgodzili się, że wyłoniony sędzia DMR na sezon 2018/2019 nie spełnia pokładanych w nim 

nadziei. Przebieg rozgrywek odbywa się w miarę bez zakłóceń, poza przekładanymi meczami na zbyt 

odległe terminy, ale główną bolączką jest niepublikowanie partii szachowych oraz brak komunikatów 

sędziowskich. Prezes poinformował, że rozmawiał kilkakrotnie z IA Aleksandrem Sokólskim, który 

zapewniał, że lada moment nadrobi zaległości, jednak do tej pory nic nie zrobił. Dodatkowo pojawiają 

się częste informacje o tym, że zawodnicy czy działacze nie mogą się dodzwonić do sędziego, jak też 

nie odpowiada on na maile. Wobec powyższego Zarząd stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za 

pracę sędziowską, arbiter otrzyma po wywiązaniu się ze swoich zadań.  

 Zakończenie ligi nastąpi w dniu 14 kwietnia br. w Toruniu, o czym informowano powyżej. 

Prezes zapewnił, że Wydawnictwo POZKAL z Inowrocławia ponownie będzie fundatorem książek 

na zakończenie ligi.  

 

Ad. 11 Przygotowanie do Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów KPZSzach                 

w dniu 07 kwietnia 2019 roku. W związku z deklaracją Adama Musiała, Zarząd pozytywnie 

przychylił się do pomysłu organizacji WSZD w Toruniu. Prezes Wiśniewski, zobowiązał się do 

publikacji regulaminu, porządku obrad oraz innych niezbędnych dokumentów w przyszły tygodniu, 

nie później niż 30 dni przed planowanym zebraniem. Przed samym Walnym Zebraniem Delegatów, 

opublikowane zostanie sprawozdanie z działalności Zarządu KPZSzach w 2018 roku.  

 

Ad. 12 Przestawienie sytuacji finansowej związku na koniec 2018 roku. Prezes Jarosław 

Wiśniewski poinformował, że z informacji uzyskanej od księgowej, na rachunku KPZSzach znajduje 

się około 13.500,00 zł. Suma ta oczywiście ulegnie zmniejszeniu o wymagane opłaty ligowe i FIDE. 

Do tej pory Komisja Rewizyjna KPZSzach nie pofatygowała się do Księgowej aby zbadać 

dokumentację Związku za ubiegły rok.  

Ad. 11 Dyskusja – poruszano bieżące sprawy związkowe i klubowe w poszczególnych klubach, przy 

czym większość tematów omówiono, w ramach opisanych powyżej problemów. Zagadką też dla 

zebranych okazują się motywy Andrzeja Miaciejewskiego, który według pojawiających się relacji, 

prowadzi niezrozumiałe działania, rzekomo dla dobra szachów w regionie, dyskredytujące obecne 

władze szachowe w województwie oraz niektórych działaczy klubowych. Rozpowszechnia 

nieprawdziwe informacje w środowisku szachowym, podejmuje bezprawne próby uzyskania kopii 

dokumentacji rachunkowej w różnych stowarzyszeniach i klubach – tymczasem nie jest on 



 

przedstawicielem jakiegokolwiek organu władz KPZSzach, wobec czego nie jest uprawniony do 

wyłudzania tych dokumentów. Zarząd KPZSzach zwraca się zatem z apelem do rzekomo 

poszkodowanych osób (rodziców, zawodników, opiekunów, itp.) aby w przypadku ewentualnych 

wątpliwości na jakikolwiek temat związany z działalnością Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego – zwracali się bezpośrednio z pytaniami do Zarządu. A Pana Maciejewskiego uprasza 

się, aby swoje przemyślenia czy zarzuty pod adresem Zarządu KPZSzach lub kogokolwiek z jego 

składu sformułował na piśmie i zaprzestał szkalowania władz Związku. 

Ad. 12 Wnioski – brak. 

 

Protokołował – Jarosław WIŚNIEWSKI. 

 


