
Protokół z obrad 2 Zebrania Zarządu KPZSzach VI kadencji – Chełmno, dn. 25.07.2020 r. 

 W dniu 25.07.2020 r. podczas Festiwalu Szachowego w Chełmnie, zorganizowane zostało 

zebrania Zarządu KPZSzach, na które przybyli: 

- Jarosław WIŚNIEWSKI – Prezes Zarządu KPZSzach, 

- Damian ŚLIWICKI – Wiceprezes ds. szkoleniowych i młodzieżowych,  

- Tomasz ŚLIWICKI – Członek Zarządu KPZSzach, 

-  Jacek GÓRNY  - Skarbnik KPZSzach, 

- Piotr SZYBOWICZ – Sekretarz KPZSzach, 

- Mikołaj WŁOCH – zaproszony gość, osoba wspierająca Zarząd, 

- Mariusz JAŹWIECKI – zaproszony gość. 

 Prezes Zarządu Jarosław Wiśniewski przywitał przybyłe osoby, po czym odczytany został 

następujący porządek obrad: 

1. Przywitanie przybyłych członków Zarządu KPZSzach. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach. 

4. Omówienie bieżącej sytuacji w zakresie organizacji imprez szachowych w randze 

mistrzowskiej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

5. Opracowanie planu realizacji mistrzostw lub imprez szachowych na kolejne miesiące 

(rozgrywki ligowe, mistrzostwa juniorów oraz seniorów, organizacja kursu sędziowskiego, 

itp.). 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

7. Zakończenie zebrania. 

Ad. 2. Członkowie Zarządu KPZSzch jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. 

Ad. 3. Również jednogłośnie zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach, które 

odbyło się w dniu 05.03.2020 roku w Toruniu. Tutaj  Jarosław Wiśniewski również przypomniał i 

krótko opisał fakt nieformalnego spotkania z Prezesem PZSzach Radosławem Jedynakiem oraz 

Wiceprezesem PZSzach Maciejem Cybulskim, do jakiego doszło w Występie pod koniec maja 2020 

roku. W spotkaniu tym uczestniczyli również Janusz Augustowski (Przewodniczący Kolegium 

Sędziów), Andrzej Sivickis (Wiceprezes KPZSzach), Jacek Górny (skarbnik KPZSzach) oraz Piotr 

Szybowicz (Sekretarz KPZSzach). Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących problemów 

nurtujących środowisko szachowe w regionie oraz w kraju, szczególnie w dobie zagrożeń 

epidemicznych COVID-19.  

Ad. 4. Poluźnienie wcześniej wprowadzonych ograniczeń sanitarnych przez Rząd Polski oraz 

Ministerstwo Sportu, dały szanse do ponownego organizowania i przeprowadzenia imprez 

szachowych. Temu właśnie zagadnieniu, poświęcono głównie wątki dzisiejszego zebrania Zarządu 

KPZSzach. W skutek wybuchu epidemii koronawirusa, w województwie odwołano niemal wszystkie 

imprezy mistrzowskie (juniorów, seniorów i oldboyów) oraz 2 ostatnie kolejki DMR. Zniesienie 



niektórych zakazów sanitarnych umożliwia już przeprowadzenie mistrzostw szachowych na różnych 

szczeblach, dlatego Zarząd KPZSzach, ma za zadanie ustalić czy i kiedy poszczególne mistrzostwa się 

odbędą. Okres wakacyjny nie jest niestety dobrą porą do ich organizowania, dlatego optymalne 

wydają się miesiące wrzesień, październik czy listopad. 

Ad. 5.  Prezes Jarosław Wiśniewski wskazał, że jest po pewnych konsultacjach z osobami, które 

wcześniej zadeklarowały chęć organizacji mistrzostw województwa. Niektóre miejsca niestety nie są 

już wolne w połączeniu z planowanymi terminami, dlatego poprosił zgromadzonych o przedstawienie 

swoich propozycji.  

Tomasz Śliwicki stwierdził, że wspólnie z klubem UKS OPP Toruń, zorganizuje Mistrzostwa 

Województwa Juniorów w Szachach Szybkich oraz Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków do 

lat 6-7 w Łubiance (ewentualnie Toruń). Imprezy zaplanowane będą na 12-13 września 2020 roku, 

jednakże dokładne terminy i miejsca zostaną podane niebawem w komunikatach organizacyjnych. 

Prezes Jarosław Wiśniewski zadeklarował, że w dniach 05-06 września 2020 roku w ramach            

II Festiwalu Szachowego w Nakle nad Notecią zorganizuje Mistrzostw Województwa Seniorów w 

Szachach Klasycznych. Impreza odbędzie się na dystansie 2 dni w Nakielskim Ośrodku Kultury. 

Zostanie rozpisana na turnieje OPEN A (5 rund po 90 minut) oraz OPEN B (7 rund po 60 minut).  

Szczegółowy komunikat pojawi się niebawem. 

Nieobecny na zebraniu Andrzej Leśniak, zadeklarował telefonicznie, że nadal jest 

zainteresowany zorganizowaniem Mistrzostw Województwa w szachach Szybkich Seniorów                       

w Świeciu. Zawody odbędą się gdzieś w pierwszej połowie października, po ustaleniu terminu                      

z kierownictwem OSiR w Świeciu. 

 Zebrani członkowie Zarządu KPZSzach zaproponowali, aby półfinały Makroregionu, 

przeprowadzić w dniach 20-26 września 2020 r. w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym  Gozdawa k. 

Mogilna. Prezes Wiśniewski zobowiązał się ustalić warunki cenowe z właścicielem ośrodka, po czym 

zostanie opublikowany komunikat organizacyjny.  

Mistrzostwa Województwa w Szachach Klasycznych Juniorów zostaną przeprowadzone                

w dniach 17-18 października 2020 r. w Bydgoszczy, prawdopodobnie przez klub BKS CHEMIK 

Bydgoszcz. Ciężar organizacji wziął na siebie Mikołaj Włoch, w czym pomoże mu Prezes KPZszach 

Jarosław Wiśniewski. 

Na okres 07-08 listopada 2020 r. zaplanowano organizację w Toruniu kursu sędziowskiego 

na klasy okręgowe, czym zajmie się Damian Śliwicki, w konsultacji z Przewodniczącym Kolegium 

Sędziów KPZSzach Januszem Augustowskim. 

Start rozgrywek ligowych zaplanowano na 15 listopada 2020 r. – gdzie inauguracja pierwszej 

kolejki odbędzie się zjazdowo w Bydgoszczy. Podczas inauguracji planuje się wręczyć puchary                         

i medale za osiągnięcia ligowe sezonu 2019/2020. 

Zarząd KPZSzach rekomenduje klubom czy działaczom szachowym organizację innych 

zawodów szachowych na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw 

Województwa organizowanych w podanych powyżej terminach. Oczywiście w przypadku ponownego 

wprowadzenia restrykcji sanitarnych, wymienione turnieje nie odbędą się. Niemniej jednak będąc 



dobrej myśli, Zarząd KPZSzach trwa w wierze, że życie szachowe w regionie i w kraju wróci na stałe do 

normy. 

Ad. 6. W ramach wolnej dyskusji omówiono organizację II Festiwalu Szachowego w Chełmnie, 

zorganizowanego przez klub KSz GAMBIT Świecie. Poruszono również sprawy związane ze startem 

naszych zawodników w turnieju Perła Bałtyku w Łazach oraz organizowanego tam Seminarium FIDE 

Arbiter, w którym uczestniczyli Jarosław Wiśniewski oraz Damian Śliwicki (egzaminy zaliczone 

pozytywnie).  

 W tym roku Zarząd KPZSzach nie organizuje autobusu na wyjazd kadry województwa na 

Mistrzostwa Polski Juniorów. Podyktowane jest to trudną sytuacją finansową związku oraz brakiem 

większego zainteresowania wyjazdem w ubiegłym roku (autobus był wykorzystany jedynie w 

połowie). Koordynacją spraw związanych ze startem juniorów z naszego województwa w imprezach 

ogólnokrajowych nadal zajmował się będzie Damian Śliwicki. Wiceprezes ds. sportowych i młodzieży 

poinformował o trudnościach, jakie napotyka, próbując zorganizować wyjazd kadry młodzików na 

dofinansowywane turnieje szachowe (brak chętnych), co może spowodować utratę przyznanych 

dotacji na 6 osób.  

 Po ponad godzinie zakończono obrady Zarządu KPZSzach. Przebieg obrad protokołował 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, z uwagi na nieobecność duchową w zebraniu sekretarza 

Piotra Szybowicza.  

 

Prezes Zarządu KPZSzach 

Jarosław WIŚNIEWSKI 

  

 


