
Sprawozdanie z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego                 

w 2020 roku. 

Rok 2020 był chyba najtrudniejszy pod względem działalności wielu dziedzin życia 

kulturalnego czy sportowego w województwie kujawsko-pomorskim, jak też na terenie całego 

kraju. Wszelkiego rodzaju obostrzenia i zakazy, związane z wybuchem pandemii 

koronawirusa COVID-19, dotknęły również szachistów.  

Zanim to jednak nastąpiło - w I kwartale 2020 roku, Kujawsko-Pomorski Związek 

Szachowy działał jak najbardziej normalnie. Kontynuowano rozgrywki drużynowe DMR 

sezonu 2019/2020, opracowano kalendarz imprez szachowych oraz Komunikat 

Organizacyjno Finansowy na 2020 rok. W dniu 16.02.2020 roku, zorganizowano 

Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa Województwa  w Szachach Błyskawicznych 

w Szubinie (głównym organizatorem był Sekretarz KPZSzach Piotr Szybowicz, a Sędzią 

Głównym był Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski). W tak zwanym międzyczasie Zarząd 

KPZSzach, przygotowywał się do zakończenia swojej kadencji oraz przeprowadzenia 

wyborów nowych władz szachowych w województwie. 

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KPZSzach 

przeprowadzono w dniu 01.03.2020 roku w Nakle nad Notecią. Wszyscy ustępujący 

członkowie Zarządu KPZSzach otrzymali z rąk Prezesa Jarosława Wiśniewskiego, 

pamiątkowe statuetki za działalność w strukturach Zarządu, co powinno stanowić tradycje          

w tego typu okolicznościach, aczkowliek w przeszłości różnie z tym bywało. W skład nowego 

Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego weszli: 

- Jarosław WIŚNIEWSKI – Prezes Zarządu KPZSzach, 

- Andrzej SIVICKIS – Wiceprezes Zarządu KPZSzach ds. Organizacyjnych, 

- Damian ŚLIWICKI – Wiceprezes Zarządu KPZSzach ds. Młodzieżowych                          

i Szkoleniowych, 

- Piotr SZYBOWICZ – Sekretarz KPZSzach, 

- Jacek GÓRNY – Skarbnik KPZSzach (w zastępstwie Mirosława Kozielskiego, który 

dzień po wyborze zrezygnował z funkcji). 

- Tomasz ŚLIWICKI – członek Zarządu KPZSzach, 



- Adam MUSIAŁ – członek Zarządu KPZSzach, który w związku z rezygnacja                    

z działalności dla KPZSzach Adama Pituły, przejął obowiązki Przewodniczącego 

Komisji Klasyfikacji i Ewidencji. 

- Janusz AUGUSTOWSKI – Przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach, 

 Powołano też nowy skład Komisji Rewizyjnej KPZSzach w składzie: 

- Kamila URBAŃSKA – Przewodnicząca, 

- Piotr DOLIŃSKI – Członek Komisji, 

- Andrzej KARPIŃSKI – Członek Komisji. 

Na Delegatów KPZSzach na WZD Polskiego Związku Szachowego wybrano 

następujące osoby: 

- Jarosław WIŚNIEWSKI, 

- Janusz AUGUSTOWSKI, 

- Andrzej SIVICKIS, 

- Piotr SZYBOWICZ. 

Delegaci rezerwowi: 

- Jacek GÓRNY, 

- Benedykt MROZIŃSKI. 

Przed nowo ukonstytuowanym Zarządem KPZSzach stanęły niestety pierwsze                      

i ogromne problemy, jakim była konieczność dostosowania życia szachowego                         

w województwie do rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Kolejne obostrzenia 

Rządowe i wytyczne ministerialne, spowodowały konieczność zawieszenia i dalej odwołania 

pozostałych rund DMR oraz wielu zaplanowanych wcześniej imprez szachowych. Realne 

życie turniejowe zarówno w województwie, jak i w kraju zamarło. Czynne granie w szachy 

przeniosło się do Internetu i dzięki kilku zapaleńcom zorganizowano dziesiątki, jak nie setki 

turniejów online. Szczególne podziękowania dla Mikołaja Włocha, czy Piotra Szybowicza, 

którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami za ożywianie życia szachowego 

w województwie w czasach pandemii. Nie należy też zapominać o pasjonatach szachowych             



z Torunia czy Brodnicy, co wszystko razem sprawiło, że mogliśmy nadal poświęcać czas 

szachom. 

Względny powrót do normalności nastąpił w drugiej połowie lata, gdzie poluzowanie 

zakazów sanitarnych pozwoliło powrócić do zmagań przy szachownicach. W nieco innej 

formule niż zwykle, wystartował lipcowy Festiwal Szachowy w Kowalewie Pomorskim, 

pod batutą byłego Prezesa KPZSzach Benedykta Mrozińskiego. Na pełnym etapie 

czasowym, w połowie sierpnia rozegrano III Festiwal Szachowy w Chełmnie, 

zorganizowany przez zaprzyjaźniony z Zarządem KPZSzach - KSz Gambit Świecie. 

Przekładanie seryjnie terminy turniejów spowodowały, że bardzo pracowity był wrzesień czy 

kolejne miesiące 2020 roku.   

W dniach 05-06 września 2020 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury  odbyły się             

„73 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Seniorów w Szachach 

Klasycznych”. Pierwotnie impreza miała się odbyć w Toruniu, jednak z uwagi na zamknięcie 

obiektów UMK, toruńscy działacze nie podjęli się organizacji zmagań w tym roku.                  

W tej sytuacji organizacji Mistrzostw, podjął się Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, 

który był jednocześnie sędzią głównym w/w zawodów. Turniej odbył się w weekend z uwagi 

na fakt, że we wrześniu, przeprowadzenie tygodniowych Mistrzostw było by niemal 

niemożliwe z uwagi na obowiązki zawodowe zawodników czy obowiązki szkolne uczniów.                   

Pomimo przeciwności losu i zagrożeń COVID-19 udało się przeprowadzić bardzo miłe 

zawody. Prezes zapewnił finansowanie z zewnątrz, przez co KPZSzach niemal nie ponosił 

kosztów organizacji mistrzostw. Koszty opłaty sędziego czy opłat do FIDE pokryte zostały            

z wpisowego. Wygospodarowany zysk wpłynął na konto KPZSzach na poczet celów 

statutowych. 

W dniach 12-13.09.2020 roku w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Województwa 

Juniorów do lat 6 i 7 (niegdyś Mistrzostwa Przedszkolaków) oraz Mistrzostwa 

Województwa Juniorów w Szachach Szybkich. Tutaj trud organizacji zawodów przejął  

Tomasz Śliwicki wraz z Damianem Śliwickim. Organizatorom udało się również zapewnić 

finansowanie imprezy z zewnątrz (Urząd Marszałkowski, sponsorzy prywatni oraz środki 

klubowe UKS OPP Toruń). Dzięki tym zabiegom, udało się ściągnąć do Torunia pokaźną 

ilość młodych graczy. Mistrzostwa były bardzo dobrze oceniane w środowisku szachowym na 

terenie województwa. Impreza nie przyniosła dochodu dla KPZSzach, aczkolwiek bardzo 

dobrze się odbyła i to na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym. 



Ważną imprezą szachową w województwie były Eliminacje Strefowe Makroregion 

KP-PO, która w dniach 20-26 września 2020 roku odbyła się w Gozdawie k. Mogilna. 

Ciężar organizacji wziął na siebie nie kto inny jak Prezes KPZSzach, któremu udało się 

dogadać z właścicielami Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Dworek Gozdawa.                   

Sędzia Głównym Eliminacji Strefowych KP-PO został Jarosław Wiśniewski, wsparty 

Mikołajem Włochem. Do Gozdawy zjechało 54 zawodników, z czego ¾ stanowili 

zawodnicy z Województwa Pomorskiego. Niestety słaba frekwencja rodzimych zawodników, 

jest zagadką niełatwą do ogarnięcia. Być może wskazuje to na mizerny poziom szkolenia 

przez kluby juniorów w województwie lub inne przyziemne przyczyny. Pozostaje mieć 

nadzieje, że w przyszłości kadra województwa Kujawsko-Pomorskiego na tych zawodach             

się pomnoży. Tymczasem w Gozdawie na 54 startujących zawodników, 16 pochodziło                     

z naszego województwa, a pozostali z Województwa Pomorskiego. Awans do Mistrzostw 

Polski z naszego województwa uzyskało 6 dziewcząt oraz 3 chłopców (na 28 miejsc 

premiowanych awansem). Pozytywnym aspektem gozdawskiego Makroregionu było 

wypracowanie ponad czterech tysięcy złotych na działalność statutową Związku. 

Wzorem lat ubiegłych organizację Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich 

powierzono Andrzejowi Leśniakowi, który przeprowadził tą imprezę w dniu 17.10.2020 

roku przy pomocy Sędziego Głównego Ulricha Jahra.  W zawodach wystartowało               

47 uczestników, a organizator bardzo dobrze wykazał się przy zapewnieniu godziwych 

warunków do gry, jak i zgromadzeniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Turniej ten również 

był pozytywnie oceniony przez środowisko szachowe, chociaż podobnie jak Mistrzostwa 

Juniorów, nie przyniósł dochodu do kasy związkowej. 

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego podjął próbę wznowienia 

rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Regionu na sezon 2020/2021 w ramach III oraz IV 

ligi KPZSzach. Niestety kolejne obostrzenia Rządowe, związane z COVID-19 oraz mała 

liczba zgłoszonych do rozgrywek drużyn, spowodowały konieczność przełożenia startu lig. 

Decyzja o ich wznowieniu zostanie podjęta przez Zarząd KPZSzach w styczniu 2021 roku. 

Do strat organizacyjnych w 2020 roku należy też doliczyć nieprzeprowadzenie Mistrzostw 

Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych oraz Mistrzostw Województwa 

Oldoyów. Odwołano też przeprowadzenie Kursu Sędziowskiego na klasy okręgowe                    

w Toruniu. Nie odbyły się też, planowane kursy dla nauczycieli w ramach programu 

„Edukacja przez szachy w szkole”. Przyczyn jest kilka pośród, których wyłaniają się 

głównie zagrożenia epidemiczne koronawirusa, brak organizatora czy sprzyjających 

terminów. Należy jednak pamiętać, że ważniejsze od przeprowadzenia tych czy innych 



zawodów jest zdrowie i życie zawodników, co jest głównym priorytetem każdej organizacji 

sportowej. 

W wyniku bardzo dobrej współpracy Prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego            

z Polskim Związkiem Szachowym, udało się uzyskać zgodę i wparcie na organizację                    

w Bydgoszczy Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach Szybkich oraz 

Turnieju Blitza Kobiet, który tak nawiasem mówiąc, był nieoficjalnymi Mistrzostwami 

Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych, ponieważ startowała tutaj czołówka polskich 

szachistek. Powyższe imprezy odbyły się w Kompleksie Sportowym ZAWISZA                             

w Bydgoszczy w dniach 12-13 grudnia 2020 roku w ramach Bydgoskiego Festiwalu 

Szachów Kobiecych. Dyrektorem imprezy był Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, 

który zaprosił do sędziowania Festiwalu IA Macieja Cybulskiego, wiceprezesa PZSzach. 

Kierownikiem biura zawodów była Kamila Urbańska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

KPZSzach), a dodatkowe obowiązki sędziego asystenta sprawował Mikołaj Włoch. Budżet 

Festiwalu pozwolił na zapewnienie atrakcyjnych nagród finansowych i rzeczowych oraz 

poniesienie innych kosztów organizacji tak prestiżowej imprezy szachowej w skali kraju. 

Bardzo miłym akcentem było wyróżnienie Prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego 

złotą odznaką Polskiego Związku Szachowego za wieloletnią działalność na rzecz szachów. 

Wręczenia odznaki dokonał Prezes PZSzach Radosław Jedynak. Sam Festiwal otrzymał 

bardzo dobre oceny i opinie. Ze strony uczestników eventu, nie wpłynęła do Zarządu 

KPZSzach żadna skarga na organizację czy przebieg Festiwalu. Zorganizowanie                             

i przeprowadzenie tak prestiżowej imprezy szachowej w Bydgoszczy, przywraca Kujawsko-

Pomorski Związek Szachowy na mapę liczących się związków szachowych  w Polsce. 

W kilku słowach podsumowania należy stwierdzić, że w tym bardzo trudnym dla 

wielu z Nas 2020 roku, szachy w województwie Kujawsko-Pomorskim miały się całkiem 

dobrze. Niemal każdy z członków Zarządu KPZSzach dołożył swoją cegiełkę do działalności 

na rzecz szachów w województwie. Kto większą, kto mniejszą, a kto przeciągał głazy, 

pozostaje do oceny obserwatorów życia szachowego w województwie. Systematycznie 

aktualizowane są sprawy ewidencyjne czy rejestracyjne, dokonaliśmy weryfikacji spraw 

rejestrowych w KRS, dzięki cierpliwości i sile zaparcia Tomasza Śliwickiego. Kuleje troszkę 

działalność szkoleniowa i kadry młodzików, na co też niemały wpływ miała sytuacja 

pandemiczna, gdzie rodzice bali się jeździć na turnieje szachowe czy puszczać na nie swoje 

pociechy. W wyniku odpuszczenia startu kadry młodzików w zaplanowanych wcześniej 

turniejach, przepadła część środków pozyskanych na ten cel. Wierzymy jednak,                               

że w przyszłości sytuacja wróci do normy.  



Turnieje na żywo, organizowane w 2020 roku przez członków Zarządu KPZSzach 

odbywały się głównie w Powiecie Nakielskim, w Toruniu, w Świeciu. Istotnym segmentem 

turniejów, które wpisały się już do życia szachowego w województwie była III Edycja cyklu 

turniejów” Edukacja przez Szachy”, której pomysłodawcą i autorem jest Arkadiusz 

Matczyński, od ponad 3 lat współpracujący z Zarządem KPZSzach. Zawody te cieszą się 

niesłabnącą popularnością i przyciągają coraz to nowe twarze do sportu szachowego                      

w województwie. 

Sytuacja finansowa Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego również nie 

wygląda katastrofalnie pomimo trudnego roku obrotowego. Bilans otwarcia na dzień 

01.01.2020 roku wynosił 10.692,93 zł. Przychody zamknęły się kwotą 104.590,26 zł (w tym 

37.000,00 zł od sponsorów),  a koszty i wydatki to kwota 105.113,45 zł. Na dzień 31.12.2020 

r. na koncie Związku znajdowało się 10.169,74 zł, przy czym należy pamiętać, że w latach 

poprzednich bilans zamknięcia wspierały środki pozyskane z wpisowego do DMR, których                    

w tym roku praktycznie nie było. Znaczna część środków finansowych, pozyskiwanych                  

na potrzeby organizowanych imprez szachowych, nie przechodzi przez KPZSzach,                          

a księgowana jest przez wspierające czy współorganizujące wydarzenia szachowe – domy 

kultury, urzędy samorządowe czy inne instytucje. W skali roku, mogłoby to być ponad 

20.000,00 zł, aczkolwiek jest to suma trudna do oszacowania, ponieważ dane te, nie są 

przekazywane do KPZSzach przez organizatorów imprez. 

Na koniec, jak autor owego podsumowania, chciałbym bardzo gorąco podziękować 

wszystkim osobom, którzy w każdym geście, słowie czy czynie wspierali działalność 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. W Nowym Roku pozostaje nam wiara                    

w normalność, zdrowie czy realizację planów życiowych, zawodowych oraz sportowych, 

czego Państwu z całego serca Życzę. 

 

Z poważaniem 

           Prezes Zarządu KPZSzach 

       Jarosław Wiśniewski 

 

 

 


