
Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu  

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w 2018 roku. 

Czas płynie nieubłaganie, co zdajemy się zauważać z przypływem kolejnych lat. Tak 

niedawno przyjąłem na siebie trudny obowiązek piastowania funkcji Prezesa Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego, a już upłynął trzeci rok działalności na tej płaszczyźnie. 

Rok 2018 nie był łatwym czasem w dziedzinie pracy z szachami w Naszym województwie. 

Okres ten charakteryzowało jednak kilka wydarzeń wartych opisania, ale przede wszystkim 

upłynął on pod znakiem licznych turniejów, organizowanych na 100-lecie odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

Imprezy szachowe w randze mistrzostw województwa odbyły się planowo, a ich 

organizatorzy niemal się nie zmienili od kilku lat. I tak Mistrzostwa Województwa w 

Szachach Błyskawicznych ponownie zorganizował w Szubinie Sekretarz KPZSzach – Piotr 

Szybowicz (03.02.2018 r.), a ja miałem przyjemność imprezę tą sędziować. Mistrzostwa 

Województwa Juniorów w Szachach Szybkich ponownie odbyły się  Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sadkach (24.03.2018 r.), gdzie byłem głównym organizatorem i sędzią. Pozostając 

w tematyce juniorów dodam, że również organizowałem i sędziowałem Mistrzostwa 

Województwa Juniorów w Szachach Standardowych w Nakielskim Ośrodku Kultury                  

(09-10.06.2018 r.) oraz w podobnej roli wystąpiłem w Mistrzostwach Województwa Juniorów 

w Szachach Błyskawicznych w Koronowie, które odbyły się kilka dni później.  

Przewodniczący Kolegium Sędziów i zarazem Skarbnik KPZSzach Janusz 

Augustowski, tradycyjnie zorganizował we Włocławku Mistrzostwa Województwa 

Oldboyów (18.03.2018 r.). Razem też przeprowadziliśmy w dniach 24-25.02.2018 r. Kurs 

Sędziowski na klasy okręgowe, co udało się również dzięki przychylności Adama Łętochy               

i pomocy pana Ulego Jahra, za co im jeszcze raz dziękuję. 

Nasz sędziowski nestor i legenda sztuki szachowego arbitrażu, pomogła też 

Andrzejowi Leśniakowi w przeprowadzeniu na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w 

Świeciu Mistrzostw Województwa Seniorów w Szachach Szybkich (28.04.2018 r.), gdzie 

również miałem przyjemność sędziować te zawody z panem Ulim Jahrem. Wiceprezes ds. 

Organizacyjnych również podjął się i zorganizował Mistrzostwa MAKROREGIONU KP-PO 

w Okoninach Nadjeziornych, które odbyły się w dniach 23-30.09.2018 r.  

Troszeczkę zamieszania związane było z organizacją 71 Mistrzostw Województwa w 

Szachach Standardowych, gdzie pierwotnie planowaliśmy powierzyć tą imprezę 

Benedyktowi Mrozińskiemu w ramach festiwalu szachowego w Kowalewie Pomorskim.              

Z przyczyn,  o których nie będę tutaj pisał, pomysł ten nie doszedł do skutku i wówczas udało 

się znaleźć kolejne objawienie organizatorskie w osobie Adama Musiała. Nasz nowy 

nabytek w Zarządzie KPZSzach, doskonale sobie poradził w roli organizatora i przy pomocy 

przyjaciół od szachownicy oraz ze wsparciem władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 



Toruniu, Mistrzostwa te odbyły się i zebrały bardzo dobre recenzje, no może poza oceną 

pracy arbitra.  

Ważną imprezą mistrzowską w Naszym województwie o których wypada napisać, 

były Mistrzostwa Dziewcząt i Chłopców do lat 7, które w dniu 21.04.2018 r. zostały 

zorganizowane przez Przemysława Szmidta w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                  

w Łochowie. Osoba organizatora wywołuje w naszym województwie pewne kontrowersje, 

jednak pomimo pewnych nacisków, zdecydowałem się powierzyć to zadanie panu Szmidtowi. 

Ten wywiązał się z tej roli bardzo dobrze, a same zawody zebrały pozytywne oceny i opinie.   

Opisane powyżej imprezy miały niestety w 2018 roku, poza nielicznymi wyjątkami, 

wspólny mianownik – niższą w porównaniu do poprzednich lat frekwencję. Naturalnie można 

się doszukiwać różnych przyczyn, takiego stanu rzeczy, niemniej jednak uznajmy, że 

głównym faktorem, była duża liczba zawodów szachowych, która tą frekwencje rozpraszała.  

Oczywiście członkowie Zarządu KPZSzach nie spoczywali na laurach przy 

organizacji imprez w randze mistrzostw województwa. W 2018 roku zorganizowaliśmy 

kilkadziesiąt turniejów szachowych (Bydgoszcz, Koronowo, Kcynia, Wąbrzeźno, Włocławek, 

Kowal, Świecie, Szubin, Sadki, Nakło nad Notecią), które promowały szachy oraz miejsca w 

których rozgrywano owe zawody.  

Jako Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, starałem się też 

wizytować różnego rodzaju wydarzenia szachowe w Naszym województwie, chociaż nie 

wszędzie było to zauważone. Pozytywnie zatwierdzałem też prośby o wsparcie pucharem czy 

nagrodą na turniej szachowy ośrodki, które o owe wsparcie się zwracały. Do takich imprez 

zaliczyć można prężnie rozwijającą się Międzyszkolną Ligę Szachową, której pomysłodawcą 

i głównym organizatorem jest Arkadiusz Matczyński. Zawody te przyciągają coraz to więcej 

młodych szachistów, a ich druga edycja cieszy się rosnącą popularnością.  

Bardzo ważną i istotną imprezą, która odbyła się w 2018 roku było przeprowadzenie 

w Nakle nad Notecią XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych, 

połączonej w organizacja Mistrzostw Polski Sędziów Szachowych. Konferencja i mistrzostwa 

odbyły się w dniach 27-28 listopada 2018 roku, w której udział wzięło ponad czterdziestu 

sędziów z kraju oraz z naszego regionu. Bardzo pozytywnie oceniam możliwość ugoszczenia 

na naszym terenie członków Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego oraz 

wymiany doświadczeń, uwag czy też integrację środowiska sędziowskiego. Cieszą też 

pozytywne opinie za organizację i przebieg konferencji, zarówno te kuluarowe jak i inne 

zamieszczone w prasie ogólnokrajowej.   

Praca Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego koordynowana była na 

bieżąco w ramach zebrań Zarządu jak i mailowo czy telefonicznie. W 2018 roku odbyło się           

5 zebrań, które z uwagi na odległość dzielącą poszczególnych członków zarządu, odbywały 

się głównie w Toruniu. W ramach bieżącej działalności wykonano uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów, które odbyło się w dniu 08.04.2018 r. w Szubinie, tj. zreformowano rozgrywki 



ligowe oraz powołano do składu Zarządu Adama Musiała z Torunia. Uchwała w zakresie 

poczynienia starań nawiązania kontaktów z klubami Rotmistrza Grudziądz i Baszty Żnin 

bardziej skomplikowana, ponieważ kluby te funkcjonują niejako własnym życiem i o ile Żnin 

jeszcze uczestniczy w różnego rodzaju turniejach szachowych i mistrzostwach, tak Grudziądz 

poza startem w III lidze nie udziela się w życiu szachowym na terenie naszego województwa, 

na co Zarząd KPZSzach nie ma wpływu.   

Pod koniec roku z udziału w Zarządzie KPZSzach i Kolegium Sędziów zrezygnował 

Karol Jaroch, który nie poradził sobie z prowadzeniem spraw związanych z kadrą 

młodzików. W jego miejsce na początku 2019 roku powołaliśmy Damiana Śliwickiego, 

któremu życzymy dużo samozaparcia i motywacji do pracy z naszą zdolna młodzieżą.                   

W zakresie wyników sportowych kadrowiczów, szersze opracowanie przygotuje Sekretarz 

KPZSzach Piotr Szybowicz.    

Podczas poprzedniego Zebrania Delegatów KPZSzach w Szubinie, omawiany był też 

szeroko program „Edukacja poprzez Szachy”, gdzie wskazywano plusy i minusy tego 

przedsięwzięcia. Niestety pomimo szerszych planów organizacji na terenie naszego 

województwa szkoleń dla nauczycieli, odbyło się tylko jedno tego typu przedsięwzięcie                 

w maju 2018 roku w Tucholi. Organizatorem szkolenia był Piotr Jarosz i Benedykt 

Mroziński, a ja brałem też w tym udział w roli wykładowcy. Kurs ukończyło około 30 

nauczycieli, którzy swoją wiedzę wykorzystali do prowadzenia zajęć szachowych w Tucholi 

oraz innych pobliskich miejscowościach.  

Słowem podsumowania dodam, że praca w charakterze działacza szachowego w 

Naszym województwie nie jest łatwa. Środowisko nasze wydaje się być coraz bardziej 

podzielone w wielu sprawach, co pokazuje spadająca frekwencja na zawodach szachowych. 

Chętnych do działania jest niestety mniej, natomiast krytyków zwykle przybywa. Tym 

bardziej cieszą mnie nowe osoby w sektorze działaczy szachowych takie jak chociażby 

Andrejus Sivickis, Adam Musiał, Arkadiusz Matczyński czy młodziutki Mikołaj Włoch. 

Wierzę jednak, że szachy w województwie zmierzają w dobrym kierunku, a chwilowe 

animozje przejdą w niepamięć.   

 Na koniec chciałbym ogromnie podziękować kolegom z Zarządu KPZSzach oraz  

wszystkim innym osobom, działaczom klubowym, trenerom, rodzicom i przede wszystkim 

szachistom, którzy często czynem i dobrym słowem, wspierali w 2018 roku naszą działalność 

na rzecz szachów w województwie.  

   Z poważaniem 

Prezes Zarządu KPZSZach 

 

Jarosław Wiśniewski 

 

 


