
Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu  

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w 2019 roku. 

Rok 2019 był czwartym, pełnym okresem dwunastomiesięcznym, w którym Kujawsko-

Pomorski Związek Szachowy działał na pełnych obrotach, oczywiście w ramach posiadanych 

możliwości. Przeprowadzono niemal wszystkie zaplanowane imprezy w randze mistrzostw 

województwa (oprócz III ligi juniorów), jak też udało się uniknąć rezygnacji z pracy w Zarządzie 

któregokolwiek z jego członków. 

W roku sprawozdawczym, członkowie Zarządu spotkali się na 4 zebraniach,                         

a pozostałe istotne sprawy były rozważane za pomocą konsultacji internetowych czy 

telefonicznych. W tym miejscu jednak muszę zaznaczyć, że 2019 rok, charakteryzowała jakaś 

niemoc mobilizacyjna, polegająca na tym, że niektórym członkom Zarządu, wybitnie nie pasowały 

poszczególne terminy zebrań. Prezes Zarządu Jarosław Wiśniewski, chcąc unikać takich 

niespodzianek, zwoływał zebrania głównie w Toruniu, to jest w miejscu najbliżej usytuowanym              

w odniesieniu do miejsca zamieszkania poszczególnych osób.  

Działalność Zarządu KPZSzach sprowadzała się głównie do koordynacji wydarzeń 

szachowych w województwie, organizacji imprez w randze mistrzostw województwa, 

nadzorowania przedsięwzięć szachowych istotnych dla kadry wojewódzkiej oraz omawianie 

szeregu spraw, związanych z funkcjonowaniem związku. Do współpracy z Zarządem udawało się 

pozyskać nowych, acz znanych w środowisku działaczy szachowych, jak chociażby młodziutki 

Mikołaj Włoch, czy bardziej doświadczeni życiem Tomasz Śliwicki oraz Andrejus Sivickis. 

Świetnie radził sobie po raz kolejny z Międzyszkolną Ligą Szachową Arkadiusz Matczyński, 

który też spisywał się w roli administratora strony związkowej.           

Do głównych imprez w randze mistrzowskiej w 2019 roku należały: 

- listopad 2018 – kwiecień 2019 – Drużynowe Mistrzostwa Regionu – III oraz IV liga 

KPZSzach, sędziowane przez IA Aleksandra Sokólskiego. Ostatnia kolejka zjazdowa odbyła się w 

Szubinie, pod kierownictwem Piotra Szybowicza oraz Jarosława Wiśniewskiego. 

- 03 luty 2019 roku - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa                          

w Szachach Błyskawicznych, zorganizowane w LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie przez Piotra 

Szybowicza oraz sędziowane przez Jarosława Wiśniewskiego i Mikołaja Włocha. 

- 24 marzec 2019 roku – Mistrzostwa Województwa Oldboyów we Włocławku, sędziowane            

i organizowane przez Pawła Grochowalskiego. 

- 13 kwietnia 2019 roku – Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków w Toruniu, 

sędziowane przez Oskara Rosłona, a zorganizowane przez rodzinę państwa Śliwickich                      

i Andrzeja Sivickisa. 

- 24 kwietnia 2019 roku – Mistrzostwa Województwa Seniorów w Szachach Szybkich                 

w Świeciu, zorganizowane przez Andrzeja Leśniaka. Sędziowania podjął się Prezes KPZSzach 

Jarosław Wiśniewski. 



- 28 kwietnia 2019 roku – Mistrzostwa Województwa w Juniorów w Szachach Szybkich               

w Toruniu. Organizacja ponownie spoczęła w rękach Tomasza i Damiana Śliwickich wraz                      

z Andrzejem Sivickisem i Pawłem Pawłowskim. Sędzią głównym był Oskar Rosłon, a sędziami 

pomocniczymi byli m. in. Jarosław Wiśniewski i Damian Śliwicki.  

- 25-26 maja 2019 roku – Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych, 

zorganizowane po raz kolejny przez Jarosława Wiśniewskiego w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 

Sędzią głównym był IA Paweł Jaroch. 

- 02 czerwca 2019 roku – Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Błyskawicznych 

w Nakle nad Notecią, zorganizowane i sędziowane przez Prezesa KPZSzach Jarosława 

Wiśniewskiego. 

- 08-09 czerwca 2019 roku – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików                          

w Szachach w Bydgoszczy, połączone z I Turniejem o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 

zorganizowane przez Prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego, który był też sędzią głównym 

tych zawodów (asystowali Jacek Górny i Mikołaj Włoch). 

- 10-15 sierpnia 2019 roku – Mistrzostwa Województwa w Szachach Klasycznych                        

w Toruniu, zorganizowane przez Adama Musiała na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Sędzią głównym był Mateusz Brzeziński, a asystentem Monika Rykała. 

- Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów III liga nie odbyły się z uwagi na brak 

chętnych drużyn do startu w tych zawodach. Klubem chętnym do przeprowadzenia zmagań był 

PKS WIATRAK Bydgoszcz, za co im ogromnie dziękuję, jednak niestety, tym razem nie wyszło.  

Oprócz tego na terenie naszego województwa w 2019 roku odbyły się 2 imprezy                  

w randze Mistrzostw Polski: 

- 22-24 marca 2019 roku – XXIII Mistrzostwa Polski HDK PCK w Szachach                            

w Łysomicach, zorganizowane przez Czesława Karasiewicza (HDK PCK Ostaszewo Toruńskie), 

oraz istotnie wsparte ze strony Prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego. Sędzia zawodów był 

Piotr Doliński. 

- 03-06 października 2019 roku – Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych                      

w Bydgoszczy. Sędzią głównym był pan Ulrich Jahr, a asystowali mu Andrzej Karpiński, 

Mateusz Brzeziński, Mariusz Stoppel. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski ufundował 

Puchar dla najlepszego zawodnika z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczestniczył 

w otwarciu mistrzostw. Zawody zorganizował klub „Start” Bydgoszcz. 

 Bliższe i szersze relacje z tych zawodów, znajdują się w rubryce „relacje z imprez 

szachowych” na stronie związkowej oraz w obszernym i szczegółowym opracowaniu sportowym za 

2019 rok autorstwa Sekretarza KPZSzach Piotra Szybowicza. W opracowaniu tym, znajdują się 

opisy startów i sukcesów szachistów z naszego województwa na arenie wojewódzkiej, krajowej, 

europejskiej i światowej, jak też ciekawe statystyki. 

 Ponadto, poza imprezami opisanymi powyżej, członkowie Zarządu organizowali turnieje 



szachowe w wielu innych miejscowościach, propagując i promując szachy na terenie naszego 

województwa jak i poza nim: 

- Prezes Zarządu Jarosław Wiśniewski (2 turnieje w Nakle nad Notecią, 2 w Sadkach,                           

5 turniejów w Bydgoszczy (w tym weekend w Galerii „Zielone Arkady”), 2 w Kcyni, Koronowo, 

Wąbrzeźno, Szubin, Łochowo, Murowana Goślina, Oborniki). 

- Skarbnik KPZSzach i Przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach Janusz Augustowski 

(9 turniejów we Włocławku, po 1 w Kowalu i Wielgiem). 

- Sekretarz KPZSzach Piotr Szybowicz (12 turniejów szachowych w Szubinie),   

- Wiceprezes ds. organizacyjnych KPZSzach Andrzej Leśniak (3 turnieje w ramach 

Festiwalu Szachowego w miejscowości Wierzchy, 1 turniej w Czaplach, 4 turnieje w Świeciu oraz  

1 w miejscowości Śliwice).  

Natomiast na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku odbyło się 

około 200 turniejów szachowych różnej rangi. Dane te wskazują, że szachy na naszym terenie mają 

się dobrze, co nie oznacza, że bardzo dobrze i nie może być lepiej – otóż może. Nie zgodzę się 

natomiast z czarnymi wróżbami poniektórych osób, wieszczącym upadek szachów w kujawsko-

pomorskim. Oczywistym jest, że nie wszystko wyszło tak, jakbyśmy tego sobie zażyczyli, jednak 

proszę pamiętać, że też nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć czy ogarnąć ludzkim umysłem. 

Szczególnie in minus należy sobie wyliczyć wybór sędziego DMR, z którym współpraca nie 

ułożyła się po naszej myśli. Rozgrywki ligowe również ulegają korozji, niemniej jednak związane 

jest to głównie z tym, że w klubach zaczyna brakować osób, chętnych do działania, a ich następców 

nie widać. Tym bardziej cieszy wzrost aktywności szachowej w Toruniu czy Świeciu. Czasami 

bardzo ciekawe turnieje organizują mniejsze miejscowości, jak chociażby Barcin, Czernikowo, 

Koronowo, Górsk, Tuchola czy Mrocza. Dużo dzieje się w Świeciu i okolicach lub we Włocławku. 

 Ponadto proszę pamiętać, że praca w Zarządzie odbywa się na zasadzie wolontariatu, jako 

dodatkowa pasja czy hobby, chociaż ja bynajmniej mam wrażenie, że jestem często traktowany, 

jako etatowy pracownik KPZSzach. Oprócz społecznej pracy w Zarządzie, mamy swoją pracę 

zawodową, domy, rodziny, inne obowiązki. Często prowadzimy też zajęcia szachowe z dziećmi             

czy inne kursy lub szkolenia. Czas wolny poświęcamy natomiast pracy społecznej dla dobra 

szachów w województwie i bynajmniej ja uważam, że przez 4 lata pracy na stanowisku Prezesa 

KPZSzach nie mam się za bardzo czego wstydzić. Mam też świadomość, że w składzie Zarządu 

znalazły się osoby, które jak się okazało, nie powinny się w nim znaleźć. Szczegóły jak też 

podstawę do dyskusji w tej materii z pewnością poznamy podczas obrad WZD.  

 Wracając do części sprawozdawczej należy przypomnieć, że w dniu 16 czerwca 2019 roku 

Delegaci KPZSzach: Jarosław Wiśniewski, Janusz Augustowski, Jacek Górny uczestniczyli                

w Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, gdzie poruszane 

były problemy sportu szachowego na terenie naszego kraju. Zebraliśmy tam po raz kolejny 

wspaniałe recenzje za organizację XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych, która 



odbyła się w październiku 2018 roku w Nakle nad Notecią. Ponadto w sierpniu 2019 roku Prezes 

Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski, gościł Prezesa Polskiego Związku Szachowego 

Radosława Jedynaka oraz Wiceprezesa PZSzach Macieja Cybulskiego. Podczas tych rozmów 

omawiane były bieżące problemy szachów w Polsce, jak też pomoc centrali w dalszej działalności 

KPZSzach w kolejnych latach. Konsultacje z PZSzach odbywają się na bieżąco, a ich owoce 

poznamy w najbliższych miesiącach.  

 Zarząd KPZSzach również z uwagą wsłuchiwał się w potrzeby czy propozycje środowiska 

szachowego, czego owocem jest chociażby dofinansowanie wynajmu autobusu na wyjazd 

reprezentantów KPZSzach na Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 

do Rzeszowa na przełomie sierpnia i września 2019 roku. Aktywnie też działaliśmy, wspólnie                   

z Damianem Śliwickim (wiceprezes KPZSzach ds. Sportowych i Szkoleniowych) w koordynacji 

wyjazdów i szkolenia wojewódzkiej kadry młodzików na turnieje szachowe w Łazach, Chełmnie 

czy w Rzeszowie. Istotny udział w tych przedsięwzięciach miało Kujawsko-Pomorskie 

Stowarzyszenie Związków Sportowych z siedzibą w Bydgoszczy z osobą pana Mirosława 

Bednarczyka na czele. W efekcie tej dobrej współpracy, udało się na 2020 rok uzyskać 

dofinansowanie na starty 6 członków kadry (w 2019 roku mieliśmy dofinansowanie na 4 osoby).  

Jako Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, starałem się też wizytować 

różnego rodzaju wydarzenia szachowe w Naszym województwie. Pozytywnie zatwierdzałem 

prośby o wsparcie pucharem czy nagrodą na turniej szachowy ośrodki, które zwracały się o owe 

wsparcie. Do takich imprez zaliczyć można m. in. prężnie rozwijającą się Międzyszkolną Ligę 

Szachową, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Arkadiusz Matczyński. Zawody     

te przyciągają coraz to więcej młodych szachistów, a ich trzecia edycja cieszy się rosnącą 

popularnością. Oczywiście chętniej wspieramy kluby współpracujące ze związkiem, a te pasywne, 

raczej o takie wsparcie się nie zwracają, toteż go nie otrzymują.  

W powyższym sprawozdaniu należy zawrzeć informację, że Zarząd KPZszach wykonał 

wszystkie uchwały WZD, które miało miejsce w Toruniu w dniu 07.04.2019 roku.  W tym miejscu 

należy zauważyć jeszcze jedną niepokojącą tendencję – spadek zainteresowania klubów, udziałem 

w corocznych obradach Walnego Zebrania Delegatów. W kategorii skandalu należy rozważyć 

udział w toruńskim WZD 8 Delegatów KPZSzach. Pokazuje to, jak bardzo zaczyna doskwierać 

deficyt działaczy szachowych w naszym województwie lub jak w wielkim poważaniu działacze 

klubowi mają rozwój dyscypliny szachowej na Kujawach i Pomorzu. Później niestety pojawiają się 

głosy o upadku szachów w województwie, kierowane przeważnie przez ludzi, którym dla tych 

szachów nie chce się nic znaczącego robić. Poza tym na WZD głosowane są kwestie ważne dla 

całego środowiska szachowego w województwie, tymczasem, tak istotne decyzje zapadają 

większością z 8 głosów. Pozostaje mieć nadzieje, że sytuacja taka się nie powtórzy, a środowisko 

szachowe w regionie będzie bardziej odpowiedzialne i aktywne.    

Powyższe sprawozdanie za 2019 rok łączy się niejako z upływem 4-letniej kadencji Zarządu 



KPZSzach (2016-2020), więc jest też doskonałą okazją do szerszych podsumowań. Przypomnę,             

że w lutym 2016 roku zostałem wybranym Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego, po czym wybrałem sobie partnerów do działania w ramach Zarządu KPZSzach.              

Jak już wcześniej wspomniałem, nie każdy wybór był trafiony, czego jednak w momencie 

obejmowania funkcji nie byłem świadomy. Niemniej jednak owe cztery lata były dla mnie okresem 

dość aktywnej działalności na płaszczyźnie organizowania życia szachowego w województwie. 

Pozostali członkowie Zarządu KPZSzach również w ramach posiadanych możliwości, włączali się 

do organizowania i koordynowania sportu szachowego w województwie (głównie na swoim 

terenie), niemniej jednak i tak znaczna większość obowiązków i działań koncentrowała się wokół 

osoby Prezesa. To na naszą kadencję przypadła organizacja obchodów 80-lecia Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego, którą z pewną pomocą Janusza Augustowskiego i Piotra 

Szybowicza udało mi się zorganizować w Nakielskim Ośrodku Kultury (19.11.2017 r.). Cenię 

sobie szczególnie, możliwość spotkania czy poznania zasłużonych działaczy czy szachistów                     

z naszego regionu, którzy przez wiele lat dbali o rozwój szachów w województwie. Będąc 

Prezesem KPZSzach, zawsze staram się pamiętać o zasłużonych działaczach z naszego 

województwa, bo zdaję sobie sprawę, jak niełatwa to funkcja i często niewdzięczna praca. Jest mi 

też niezmiernie miło, kiedy pojawiam się na różnego rodzaju zawodach i organizator nie pobiera 

ode mnie wpisowego, tłumacząc, że Prezes ciężko pracuje społecznie dla szachów, dlatego na jego 

zawodach nie musi płacić wpisowego (niestety jest to jeszcze rzadki gest, ale do Barcina i tak lubię 

jeździć).  

Kolejnym istotnym wydarzeniem w naszym województwie była organizacja XXXIV 

Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Nakle nad Notecią (27-28.11.2018 r.), którą 

jako Prezes KPZszach zorganizowałem praktycznie w pojedynkę w Nakle nad Notecią. Tutaj 

również wartością dodaną była integracja środowiska sędziów szachowych, poznanie członków 

Kolegium Sędziów PZSzach oraz innych wspaniałych sędziów z terenu całej Polski. Wcześniej tj. 

24-25.03.2018 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Januszem Augustowskim Kurs Sędziowski na 

Klasy Okręgowe w Bydgoszczy, gdzie uprawnienia do sędziowania zdobyło 11 osób. 

Okres kadencji Zarządu KPZSzach 2016-2020 to również otwieranie                                           

się na współpracę z nowymi ośrodkami. Jako Prezes KPZSzach nawiązałem współpracę                        

z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Towarzystwem Sportowym Zawisza, Galerią 

Handlową „Zielone Arkady” w Bydgoszczy, Galerią Handlową „FOCUS” w Bydgoszczy, 

Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Kuratorem 

Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, 

Burmistrzami Miast Nakła nad Notecią, Kcyni, Koronowa, Szubina, Mroczy, Wąbrzeźna, Starostą 

Wągrowieckim, Starostą Nakielskim, Starostą Wąbrzeskim, Wójtem Gminy Sadki, Wójtem Gminy 

Warlubie, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Władzami AZS UKW Bydgoszcz, 

Zespołem Obsługi Oświaty Rekreacji w Nakle nad Notecią, Spółką Nakielski Sport Sp. z o.o., 



Dyrektorami Szkół w Łochowie, LO w Nakle nad Notecią, LE w Nakle nad Notecią, Dyrektor LO 

w Szubinie, Dyrektorami Domów Kultury w Sadkach, Kcyni, Wąbrzeźnie, Mroczy, Nakle nad 

Notecią, Szubinie, Białych Błotach jak też z kilkunastoma firmami branży sektora prywatnego. 

Oczywiście udało się też zacieśnić i zintensyfikować współpracę z Polskim Związkiem 

Szachowym, co również poczytuję sobie za ogromny sukces. Gdyby do tego dołożyć dziesiątki 

turniejów szachowych różnego szczebla, zorganizowanych na terenie wielu miast województwa, 

jako wiceprezes (2012-2016) oraz Prezes KPZSzach (2016-2020), to dorobek mój, jako wcześniej 

nikomu nieznanego działacza szachowego, wypada dość korzystnie. Myślę, że jak na osobę 

posiadającą pracę zawodową, rodzinę oraz inne obowiązki, to zupełnie nieźle i na tle poprzedników 

nie wypadam jakoś niekorzystnie.   

Niemal 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 Zarząd KPZSzach nie tylko w 2019 

roku, ale i też na przestrzeni wcześniejszych lat. Wsparcie takie, bynajmniej dla mnie, jako Prezesa 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego było paliwem do dalszego działania, kiedy to                      

w zbiorniku świeciła rezerwa. Oczywiście, że zdarzały się chwile zwątpienia, były kryzysy 

motywacyjne, nie raz skutkujące chęcią rezygnacji z dalszej działalności, z tych czy innych 

powodów. Niemniej jednak zwykle pojawiały się chwile piękne, ludzie wspaniali, zdarzenia 

zapadające w pamięci, które jednak sprawiają, że wówczas kiełkuje energia do dalszego działania, 

pomimo przeciwności losu.     

W dniu 1 marca 2020 roku będziemy wybierać nowy Zarząd Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego. Mając już jakieś doświadczenie (niemal 8 lat) zwracam się do Delegatów 

KPZSzach, aby wybrali mądrze. Związkowi potrzebni są ludzie otwarci na nowe pomysły, chętni 

do działania, posiadający wiedzę nie tylko szachową, ale i ogólną, dyspozycyjni, jak też 

charakteryzujący się cechami ekstrawertycznymi i werbalnymi. Bardzo mi pochlebia, jak słyszę, że 

do Zarządu garną się osoby znane w środowisku szachowym, głównie z roli zawodników. 

Aczkolwiek uważam, że nie każdy zdolny szachista, może być zdolnym i skutecznym działaczem 

szachowym, bo przecież działalność w strukturach Zarządu KPZSzach to nie tylko zorganizowanie 

1 czy 2 turniejów w roku. To też reprezentowanie Związku na zewnątrz, kontakty                                     

z przedstawicielami władz różnych instytucji czy sponsorów, konieczność wypełniania 

dokumentacji projektowej i rozliczanie imprez szachowych. Niestety nie każdy się do tego nadaje, 

dlatego mając na uwadze dobro szachów w województwie na przestrzeni co najmniej 4 kolejnych 

lat, rozejrzyjmy się uważnie w naszym otoczeniu, a może znajdziemy nieoszlifowane diamenty.    

         Z poważaniem 

Prezes Zarządu KPZSZach 

 

Jarosław Wiśniewski 


