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Sprawozdanie z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego                

w 2021 roku. 

  

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, składający się z 8 osób, 

przepracował owocnie kolejny, bo już drugi rok od czasu jego wyboru w Nakle nad Notecią              

w  marcu 2020 roku. Personalnie nie zmieniło się niemal nic, jednak z udziału w Komisji 

Rewizyjnej zrezygnował Piotr Doliński, na którego miejsce wszedł Sebastian Rogaczewski. 

Pozostali członkowie Zarządu KPZSzach działali niestrudzenie w ramach swoich możliwości  

i poświęconego czasu.   

W 2021 roku działo się tak wiele rzeczy w naszym województwie, że ich wierne 

opisanie zajęłoby mnóstwo stron i czasu. Dlatego opracowanie to, zawierało będzie te 

najistotniejsze fakty lub te, które są warte zaznaczenia.  

Start roku 2021 nie był niestety szczęśliwy dla organizacji życia szachowego w regionie, 

a nawet w kraju. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, nadal niemożliwym było 

rywalizowanie w sporcie szachowym, dlatego wiele zaplanowanych wcześniej imprez, należało 

przenieść na kolejne miesiące. Stąd wysyp zmagań w randze Mistrzostw Województwa na 

jesieni 2021 roku.  

Niewątpliwym szczęściem i dużym sukcesem było przeprowadzenie do końca 

rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach, która dotarła do 7 rundy z wieloma 

komplikacjami. W lidze wystartowało 14 drużyn, aczkolwiek obawy o skuteczne 

przeprowadzenie rozgrywek, Zarząd KPZSzach posiadał od samego początku. Szerokim echem 

odbiła się w naszym regionie, sprawa nieudanej rundy zjazdowej na terenie Klubu Sportowego 

START Bydgoszcz, gdzie administrator obiektu nie wpuścił szachistów na teren sali gry                   

(po złożonej przez Prezesa KPZSzach skardze, został zwolniony z pracy). Pragnę podziękować 

wielu osobom z regionu za wsparcie i wyrozumiałość, którzy dostrzegli złożony charakter 

problemu, poza bardzo nielicznymi wyjątkami. Te i inne trudności spowodowały konieczność 

rozegrania 7 rund, praktycznie w ramach 3 sesji zjazdowych. Ich przeprowadzenie wziął na 

barki Bydgoski Klub Sportowy CHEMIK Bydgoszcz oraz MOKSiR w Pruszczu, a za sterami 

stanęli Jarosław Wiśniewski, Mikołaj Włoch i Kamila Urbańska. W dniu 20.06.2022 r. 

odbyła się w Pruszczu ostatnia, 7 runda JARBET III Ligi DMR KPZSzach, którą sędziował 

IA Paweł Jaroch. Mistrzami Województwa została drużyna PKS Wiatrak Bydgoszcz, przed 

KS Royal Chess Bydgoszcz (awans do II ligi) i AZS UMK I Toruń.  

Bardzo istotnym elementem powstałych wydarzeń szachowych w województwie było 

reaktywowanie do życia szachów w ramach Klubu Szachowego Minutor Energia Gwiazda 

Bydgoszcz, pod kierownictwem prezesa sekcji szachowej Dariusza Roubo. Klub ten posiada 

przede wszystkim ogromne wsparcie wielkiego mecenasa szachów w osobie Ministra w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Łukasza Schreibera. To za sprawą głównie tych osób, 

w regionie, a nawet w Polsce, odbył się szereg wielkich imprez szachowych, które ożywiły 

życie szachowe w kraju.  



Pierwszym, aczkolwiek najistotniejszym wydarzeniem było przeprowadzenie w dniach 

28.04.2021 r. – 08.05.2021 r. w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy – 73 PGNiG TERMIKA 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach oraz 78 LOTTO Indywidualnych 

Mistrzostw Polski w Szachach z rekordową pulą nagród dla zawodników, wynoszącą      

300.00,00 zł. W Mistrzostwach Polski Kobiet grała reprezentantka UKS OPP Toruń – WIM 

Alicja Śliwicka. Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy miał swój udział w organizacji 

Mistrzostw. Oprócz pomocy w sprawach logistycznych czy organizacyjnych, dużym akcentem 

było obsadzenie w roli Sędziego Głównego IA Ulricha Jahra, a w roli sędziego asystenta 

wystąpił Prezes Zarządu KPZSzach FA Jarosław Wiśniewski. Przy zawodach pomagał 

również FA Mariusz Stoppel oraz Mikołaj Włoch.   

Podążając chronologicznie za biegiem wydarzeń w 2021 roku, należy wspomnieć                      

o organizacji w dniach 29-30-05.2021 r. przez Klub BKS Chemik Bydgoszcz, wspólnie                         

z Prezesem KPZSzach - Drużynowych Mistrzostw Województwa Juniorów w Szachach 

Klasycznych. Zawody te przez lata, nie cieszyły się specjalną popularnością. Na skutek 

ogromnego zaangażowania w ich przeprowadzenie, na dużym i atrakcyjnym poziomie, przez 

Kamilę Urbańską i Mikołaja Włocha, udało się zgromadzić rekordowe, jak na nasze warunki 

14 drużyn, które rywalizowały na dystansie 7 rund. Zawody sędziował Prezes KPZSzach                    

FA Jarosław Wiśniewski. Drużynowym Mistrzem Juniorów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, została drużyna KSz Gambit Świecie, wicemistrzem UKS OPP I Toruń,                      

a trzecie miejsce zdobyła ekipa PKS Wiatrak I Bydgoszcz. Zawody były przeprowadzone                

na bardzo dobrym poziomie, włożono w nie wiele pracy oraz czasu, a nagrody rzeczowe były 

uatrakcyjnieniem tych Mistrzostw.  

Tydzień później tj. w dniach 05-06 czerwca 2021 roku Prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski, zorganizował XV Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików KP-PO.                    

Przy organizacji pomagali ponownie Mikołaj Włoch, Jacek Górny oraz Kamila Urbańska.                  

W grupie chłopców wystartowało 45 zawodników, z czego 33 pochodziło z kujaw i pomorza. 

W grupie dziewcząt do lat 8, 9, 10 zagrało 20 zawodniczek, z czego 12 z KPZSzach. Jest to 

ogromny skok frekwencyjny zawodników z naszego województwa w stosunku do poprzedniej 

edycji MMM, za co duże podziękowania skierować należy do MKS Emdek Bydgoszcz, UKS 

MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz, UKS Promień Kowalewo Pomorskie i UKS Rycerz Golub-

Dobrzyń, które delegowały najliczniejsze zastępy swoich zawodników. Równolegle 

przepięknej Marinie Przystani Rzecznej przy ul. Tamka 3 w Bydgoszczy, rozegrano też                      

„II Turniej Klasyfikacyjny FIDE o Puchar Prezydenta Bydgoszczy”, w którym wystartowało 

36 zawodników, przez co łączna liczba graczy we wszystkich zawodach wyniosła 101.                        

Na poczet zawodów udało się zgromadzić okazałą pulę nagród rzeczowych, dzięki wsparciu 

instytucji zewnętrznych. Imprezę odwiedził i zakończył Prezes Polskiego Związku 

Szachowego GM Radosław Jedynak. 

Czerwiec 2021, oprócz maratonu zjazdowego JARBET III ligi DMR, zapisał się 

również organizacją w dniach 12-13 czerwca 2021, w EURO Hotelu w Białych Błotach - 

Indywidualnych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów do lat 9, 11, 

13, 15 w Szachach Klasycznych. Przy okazji przeprowadzono też Turniej FIDE OPEN                    

o Puchar Prezesa KPZSzach. Ponownie w rolę organizatorów, sędziów i osób o wszelakich 

umiejętnościach wcielili się Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski, Mikołaj 

Włoch, Kamila Urbańska, a dotację z Urzędu Marszałkowskiego i wsparcie dołożył 

wiceprezes KPZSzach Andrzej Sivickis. Zawody te, podobnie jak wcześniej opisane, zostały 



dobrze przyjęte przez środowisko. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i upominki. 

Zwycięzcy otrzymali też puchary i medale, co jak zwykle nie było dziełem przypadku,                            

a wynikiem zaangażowania wspomnianych osób. 

Czerwiec i lipiec 2021 roku były miesiącami obfitującymi w wiele imprez szachowych 

w organizacji, których często brali udział członkowie Zarządu KPZSzach, m. in. turnieje w 

Toruniu, Chełmnie, Nakle nad Notecią. Ponadto działacze klubowi również nie próżnowali 

dzięki czemu turnieje w Kowalewie Pomorskim, Okoninach Nadjeziornych, Świeciu, 

Bydgoszczy czy w Brodnicy miały ciekawą oprawę i rzesze chętnych do gry zawodników. 

Z dniem 01 sierpnia 2021 r. wystartował Kurs Sędziowski na klasy okręgowe, które 

w porozumieniu z Kolegium Sędziów KPZSzach przeprowadził on-line klub UKS OPP Toruń. 

Zajęcia przeprowadzili Oskar Rosłon, Janusz Augustowski czy Damian Śliwicki. W kursie 

udział wzięło 16 kandydatów na sędziów okręgowych, którzy w znakomitej większości 

uzyskali uprawnienia sędziowskie.  

Nieco później, bo w dniach 04-08 sierpnia 2021 r. Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski zorganizował w porozumieniu z Kolegium Sędziów PZSzach Centralny Kurs 

Sędziowski, który odbył się w przepięknym gmachu Collegium Copernicanum w Bydgoszczy. 

Do współpracy zaproszeni zostali uznani w środowisku szachowym sędziowie: IA Andrzej 

Filipowicz, IA Agnieszka Brustman, IA Andrzej Irlik, IA Aleksander Sokólski, IA Maciej 

Cybulski. Imprezę wsparł Polski Związek Szachowy. W kursie udział wzięło 40 sędziów,                      

z czego 9-ciu pochodziło z województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo miłym akcentem 

było podziękowanie Prezesowi KPZSzach za profesjonalne zorganizowanie kursu. 

Koniec sierpnia do kolejny akcent Klubu Szachowego Minutor Energia Gwiazda 

Bydgoszcz, który w dniach 27-28.08.2022 roku zorganizował Turniej „Pożegnanie lata                    

z Gwiazdą”. Walne wsparcie w zawody włożył Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski, organizując sprzęt, namioty, stoły i krzesła oraz obsługę sędziowską, praktycznie 

wykonując kilka telefonów. Wsparcie popłynęło jak zwykle od Mikołaja Włocha, Jacka 

Górnego (sędziowie) i Kamili Urbańskiej (kierowała biurem zawodów). Podczas imprezy,                  

w której udział wzięło łącznie 228 uczestników, KS Minutor Energia Gwiazda przedstawiła 

swoich głównych zawodników (arcymistrzów Radosława Wojtaszka, Marcina Dziubę, 

Zbigniewa Paklezę, Joannę Majdan), którzy dali też symultanę uczestnikom imprezy.  

W dniach 11-12 września 2021 r. członkowie Zarządu KPZSzach – Tomasz Śliwicki 

oraz Damian Śliwicki, wspólnie z Andrzejem Sivickisem zorganizowali Otwarte 

Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Szybkich. Dzieci startowały w grupach 

wiekowych do lat 6, 7, 8 (11 września) oraz 12, 14 i 18 (12 września). Łącznie w zawodach 

wystartowało 47 zawodników pierwszego dnia i 116 dnia drugiego. Zawody zostały 

przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie. Podobała się sala gry (MCSM Toruń) oraz 

nagrody rzeczowe, puchary. Wyniki zawodów z uwagi na ograniczenia tekstowe tego 

opracowania są dostępne na serwisach turniejowych chessarbiter. Nieco kontrowersją wśród 

rodziców głównie i niektórych trenerów odbiła się otwarta forma zawodów, jednak w drodze 

wyjątku i eksperymentu postanowiono otworzyć te zawody na dzieci spoza województwa.  

Wrzesień to również historyczny turniej o Puchar Polski w Bydgoszczy, gdzie to 

miasto z nad Brdy było gospodarzem ostatnich zawodów z cyklu. Pula nagród w bydgoskich 

zawodach wyniosła 50.000,00 zł, a całego cyklu Pucharu Polski 250.000,00 zł. Gospodarzem 



zmagań była Politechnika Bydgoska, a z ramienia KPZSzach zawody wspierał Prezes Zarządu 

Jarosław Wiśniewski. Z naszego województwa te dwudniowe zawody sędziowali również FA 

Mariusz Stoppel, Andrzej Karpiński, Jacek Górny, Mikołaj Włoch, Kacper i Angelika 

Leśniak, a wsparcie organizacyjne czy logistyczne dołożyła Kamila Urbańska. W tych 

prestiżowych i niezwykle popularnych zawodach wystartowało łącznie 376 zawodników                    

w turnieju szachów szybkich oraz 309 w zawodach błyskawicznych. Powyższe pokazuje,                    

że nasz region w 2021 roku, stał się jednym z najbardziej aktywnych organizacyjnie terenów 

szachowych w Polsce.  

Pracowita jesień zaowocowała ponadto organizacją w Szubinie kolejnych Mistrzostw 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Błyskawicznych. Sekretarz KPZSzach 

Piotr Szybowicz, w dniu 03.10.2021 r. ponownie zorganizował ową dwuturniejową imprezę             

w gmachu sali konferencyjno-widowiskowej Szubińskiego Domu Kultury.                                                                  

W Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Szachach Błyskawicznych 

wzięło udział 52 zawodników  oraz 13 drużyn w turnieju drużynowym. Zawody te, mają już 

swoją tradycję w Szubinie i cieszą się niesłabnącą popularnością. Organizacja jak co roku, 

również była na dobrym poziomie, a walka zawodników o czołowe lokaty, szczególnie                

w turnieju drużynowym, przejdzie do historii.  

Tydzień później, bo 10 października 2021 roku w gościnnej sali GOKSiR w Pruszczu, 

odbyły się Otwarte Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Szachach Szybkich. Organizacją zawodów zajęła się zgrana ekipa ludzi                    

z KSz Gambit Świecie z Prezesem klubu Mariuszem Jaźwieckim na czele, dyrektor GOKSiR 

w Pruszcza Justyną Kucharko, jednak kapitański ster imprezy dzierżył  Prezesem Zarządu 

KPZSzach Jarosław Wiśniewski. Lokalizacja tych zawodów w Pruszczu okazała się 

przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, ponieważ zawody zostały bardzo pozytywnie ocenione 

przez środowisko szachowe, które doceniło zaangażowanie organizatorów i bardzo dobre 

warunki do gry. W turnieju indywidualnym wystartowało 56 zawodników, a w zawodach 

drużynowych udział wzięło 7 zespołów.   

Po upływie kolejnych kilku dni, tj. w weekend 16-17 października 2021 r. Prezes 

Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski, zorganizował w ramach III Nakielskiego Festiwalu 

Szachowego – 74 Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach 

Klasycznych. Organizacja tych zawodów w okresie letnim jest mało opłacalna, ponieważ 

większość szachistów wyjeżdża wówczas na różnego rodzaju festiwale w bardziej turystycznie 

ukierunkowane obszary Polski. Z kolei jesienią nie jest możliwym przeprowadzenie tych 

zawodów w formule tygodniowej, dlatego od pewnego czasu wybierane są rozgrywki 

weekendowe, w ramach Mistrzostw Województwa w Klasykach. Do Nakielskiego Ośrodka 

Kultury przybyło ostatecznie 122 zawodników, którzy startowali w ramach 3 turniejów: OPEN 

A, B i C. Zawody – jak to najczęściej w Nakle bywa – zostały przeprowadzone na bardzo 

dobrym poziomie, gdzie pomyślano niemal o każdym aspekcie gościnności i rzemiosła 

szachowego. Wysoka frekwencja i duży udział zawodników spoza województwa potwierdzają, 

że ta formuła zmagań się przyjęła. 

W dniu 11.11.2021 roku Zarząd KPZSzach w osobach Prezesa Jarosława 

Wiśniewskiego oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej KPZSzach Kamili Urbańskiej, 

pomógł Prezesowi BKS Chemik Bydgoszcz Mikołajowi Włochowi w przeprowadzaniu XXVI 

Turnieju z okazji Święta Niepodległości. Zawody te były też doskonałą okazją do uczczenia 



90-tych urodzin wieloletniego Prezesa BKS Chemik Bydgoszcz oraz niezwykle zasłużonego 

dla szachów w regionie – Kazimierza Budnika.  

Trzy dni później, tj. w niedzielę 14 listopada 2021 r. wystartowała III Liga 

Drużynowych Mistrzostw Regionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021/2022,                        

w której wystartowało 20 drużyn. Tym razem z uwagi na brak przeszkód natury wyższej, 

zawody z powodzeniem prowadzono zgodnie z harmonogramem, a sędziowanie zostało 

powierzone Damianowi Śliwickiemu. Koniec III ligi odbyło się poza okresem 

sprawozdawczym (marzec 2022) więc nie będziemy się w tym opracowaniu na tym skupiali.  

W dniu 27.11.2021 roku miało miejsce kolejne historyczne wydarzenie w Bydgoszczy, 

to jest Super Puchar Polski, rozegrany pomiędzy zdobywcą Pucharu Świata i nr 1 w polskich 

szachach GM Janem-Krzysztofem Dudą oraz Indywidualnym Mistrzem Polski i rankingowo 

nr 2 w Polsce – GM Radosławem Wojtaszkiem. Zwyciężył ten pierwszy, jednak impreza ta 

odbiła się szerokim echem w Polsce, ponieważ była transmitowana na żywo w ogólnopolskiej 

telewizji Polsat Sport. Super Puchar Polski był też doskonałą okazją do poznania wspaniałych 

ludzi, rozmów kuluarowych z zaproszonymi gośćmi, zawodnikami czy znajomymi. Bardzo 

miłym aczkolwiek ważnym wydarzeniem było podpisanie „Deklaracji o wspólnych 

działaniach na rzecz rozwoju szachów w Bydgoszczy”. Sygnatariuszami porozumienia byli:  

- Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Łukasz Schreiber, 

- Prezydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski, 

- Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Radosław Kempiński, 

- Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - prof. dr hab. Jacek Woźny, 

- Rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - prof. dr hab. inż. Marek 

Adamski, 

- Prorektor ds. artystycznych, studenckich i promocji Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy - prof. dr hab. Janusz Stanecki, 

- Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik, 

- Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego - GM Artur Jakubiec, 

- Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego - Jarosław Wiśniewski. 

 Grudzień również obfitował w szereg różnego rodzaju wydarzeń i turniejów 

szachowych w regionie. Niemniej jednak ostateczny akcent zwieńczający ten owocny rok była 

organizacja przez Polski Związek Szachowy na Stadionie Narodowym w Warszawie – 

Mistrzostw Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Impreza odbyła się w dniach 

26-30 grudnia 2021 r., a swój udział w ich przeprowadzeniu miał Prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski, który został zaproszony do współpracy przez Prezesa PZSzach – GM Radosława 

Jedynaka. Mistrzostwa zorganizowane zostały niemal w 2 tygodnie, zgromadziły wielu 

czołowych szachistów świata z Mistrzem Świata GM Magnusem Carlsenem na czele.   

Powyższe opracowanie pokazuje, jak wiele się działo w 2021 roku, pomimo czasu 

pandemicznego i innych komplikacji. Aktywność na polu realizacji przedsięwzięć szachowych 

Zarządu KPZSzach pozwoliła też na wypracowanie konkretnych zysków finansowych.                      

Na dzień 01.01.2021 r. na rachunku bankowym KPZSzach, widniała kwota 10.169,74 zł.                

Na dzień 31.12.2021 r. ów rachunek wskazywał kwotę 26.098,94 zł. Środki te zostaną                            

z pewnością przeznaczone na bieżącą działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego, w tym na zakup sprzętu szachowego. 

Na koniec pragnę podziękować całemu Zarządowi KPZSzach za pracę na rzecz rozwoju 

naszej dyscypliny w regionie, jak i poza nim. Dziękuję też działaczom klubowym, którzy                   



w swoich małych ojczyznach tworzyli szachy, promowali je poprzez naukę gry dzieci, 

organizację wielu turniejów szachowych, czy czynną pomoc na rzecz Zarządu KPZSzach                                  

w przeprowadzaniu imprez w randze mistrzostw województwa.  

W naszym województwie w 2021 roku odbyło się około 200 turniejów szachowych. 

Postronny obserwator z pewnością zauważy, jak wiele się działo, jak wiele pracy i wolnego 

czasu poświęciliśmy na rzecz organizacji życia szachowego w województwie. Oponentów 

oczywiście i tak nie przekonamy, ale opisane powyżej fakty, mówią same za siebie. Proszę też 

o dalsze wsparcie w Naszej pracy, wyrozumiałość na co dzień, a czasami i pomocną dłoń. Nasza 

praca ma charakter wolontariatu, jednak mam czasami wrażenie, że część z Państwa uważa,                                 

że pracujemy tutaj na etacie i jesteśmy do ich wyłącznej dyspozycji 24 godziny na dobę. 

Oczywiście zawsze, w miarę posiadanych możliwości służymy pomocą i zapraszamy                           

do współpracy na szerokim polu działania szachowego w województwie. 

Z szachowym pozdrowieniem 

 

Prezes Zarządu 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

 

Jarosław Wiśniewski 

  


