
85-lecie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego za nami – Szubin, 03.12.2022 r. 

 

Zapewne wielu z Państwa zgodzi się ze mną, że ten czas, zapiernicza od świąt do świąt, 

od zimy do lata, od Biedronki do Lidla czy od wypłaty do emerytury. Rocznica goni rocznicę, 

okazja – okazję, promocja – promocję (szczególnie, że to czas świąteczny, a jak powszechnie 

wiadomo: Promocja jest bardziej lubianą siostrą pani Inflacji). Życie zaplata swój krąg, jak to 

było w piosence Eltona Johna z filmu „Król lew”.  

Tak się również złożyło, że w tym roku przypada 85-lecie Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego. Zdawałoby się, że niedawno obchodziliśmy w Nakle nad Notecią                 

80-lecie, a tu już mamy 5 lat dalej, jesteśmy o 5 lat starsi, mamy o 5 lat większe doświadczenie, 

o 5 lat więcej dystansu do świata, 5 lat starszych przyjaciół czy 5 lat starszych „wrogów”. Tych 

ostatnich to nawet na 5 palcach ręki bym nie policzył, ale dobrze czasami wiedzieć, że kogoś 

szlak trafia, jak Ci się coś udaje.  

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego postanowił w tym roku 

zorganizować obchody 85-lecia KPZSzach w Szubinie. Osobą odpowiedzialną za ich 

przeprowadzenie został – najdłuższy członek Zarządu – jak sam o sobie niegdyś wspomniał – 

dr Piotr Szybowicz. Oczywiście kontrola najwyższą formą zaufania, toteż nad całością czuwał 

z tylnego siedzenia Prezes Zarządu, a swoje wsparcie dołożył na przykład Mikołaj Włoch. 

Szubińska impreza przewidywała przeprowadzenie specjalnego turnieju szachowego, dalej 

prelekcję historyczną i bankiet.  

Tutaj nieco goryczy do ogródka wypada wlać. Być może aura tego dnia – śnieżna, acz 

świąteczna, odstraszyła nieco zawodników czy zaproszonych gości od przyjazdu do 

Szubińskiego Domu Kultury. Pomimo rozesłanych do klubów zaproszeń, w Szubinie zjawiła 

się jedynie garstka zaproszonych osób. Połąjankę zacznę od samych członków Zarządu (brak 

osób z Torunia lub jego okolic). Można się tłumaczyć ciężkimi warunkami pogodowymi, ale 

skoro Janusz Augustowski dojechał z Włocławka, to chyba z Torunia droga nie była znacznie 

bardziej zasypana. Brak części członków Zarządu na obchodach 85-lecia Związku, uważam za 

pewnego rodzaju foux pas. Również działacze bydgoskich czy toruńskich klubów nie popisali 

się, ale to już ich decyzja i nie będę się nad nimi pastwił. Tak nie buduje się dobrych relacji na 

przyszłość, nie stawia podwalin pod długoterminową współpracę, nie okazuje podziękowania                                    

za działalność na rzecz szachów władzom Związku, nie honoruje się zasłużonych dla kujawsko-

pomorskich szachów osób, działaczy czy zawodników. 

Na szczęście były też osoby, które doceniły pracę, jaką wkładamy na co dzień                               

w promocję i rozwój szachów w województwie, w animację i kreowanie życia szachowego                 

w regionie, wsparcie udzielane klubom w trakcie całego roku kalendarzowego czy                                 

lat poprzednich. Czoło tego zacnego grona, które przybyło na obchody 85-lecia KPZSzach 

otwiera Prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego – GM Radosław Jedynak, który 

nawet wziął udział w okolicznościowym turnieju szachowym.  

Może teraz troszkę o Turnieju Szachowym z okazji 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego. Turniej ten otworzyła Wiceburmistrz Szubina, Pani Wioletta Borys 

Stachowiak, Prezes Zarządu PZSzach GM Radosław Jedynak oraz Prezes Zarządu KPZSzach 

i sędzia główny zawodów – Jarosław Wiśniewski. W zawodach tych wystartowało ostatecznie 

44 szachistów, czyli o 43 więcej niż w sławnych już na cały kraj - Mistrzostwach Polski 



Pracowników WORD. Uczestnicy zagrali systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund                          

z czasem 15 minut na partię dla zawodnika. Faworytem był oczywiście Prezes PZSzach,                      

ale i on zanotował 2 remisy, przez co musiał walczyć do końca o pierwszą lokatę. Happy end 

był pomyślny dla arcymistrza, który z dorobkiem 6 punktów wygrał te zawody. O drugą lokatę 

ostro walczyli zawodnicy BKS Chemika Bydgoszcz: Marek Olszewski i Bartosz Przybylski, 

gdzie minimalnie Buchholzem lepszy okazał się starszy z tej dwójki.  

W kategorii Juniorów do lat 18 prym wiedli zawodnicy BKS Chemik Bydgoszcz. 

Wygrał Bartosz Przybylski (5,5 pkt.), przed Aleksandrem Polakiem (5 pkt.) i Wiktorem 

Wiśniewskim (5 pkt.). Nieco bardziej urozmaicona klubowo była czołówka juniorów do lat 

14, gdzie wygrał Jakub Makarewicz (UKS Szachowa Dwójka Szubin – 4 pkt.), przed Olafem 

Stańczakiem (UKS Szachy Osielsko – 3 pkt.) i Adamem Lipowskim (UKS Szachy Osielsko 

– 3 pkt.). Najstarszym zawodnikiem był Jan Kudłacik z Bydgoszczy – 88 lat (starszy od 

naszego Związku), a najmłodszym był Grzegorz Tański (ŻTMS Baszta Żnin) – 11 lat. 

Podczas wręczania pucharów i nagród w turnieju, obecny był Burmistrz Szubina 

Mariusz Piotrkowski. Doszło również do uroczystego wręczenia przez Prezesa PZSzach GM 

Radosława Jedynaka - Honorowych Złotych Odznak Polskiego Związku Szachowego, które 

otrzymali Andrzej Stanisław Gburek oraz Piotr Szybowicz. Srebrną Honorową Odznakę 

Polskiego Związku Szachowego otrzymał Mikołaj Włoch. Wszyscy wyróżnieni 

odznaczeniami z pewnością zasłużyli na owe wyróżnienia swoją pracą na rzecz szachów                               

w Regionie, a nawet i poza nim. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Wyniki i tabela końcowa zawodów: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5104343989616640/results/7 

 Na zakończenie całej imprezy 85-lecia KPZSzach – prelekcję historyczną o szachach 

na Kujawach i Pomorzu wygłosił dr Piotr Szybowicz, zabierając obecnych w sentymentalną 

podróż w lata czarno-białych fotografii i największych sukcesów Naszych szachistów na arenie 

krajowej i międzynarodowej. Całość uwieńczył piękny tort dla gości, gromkie „Sto lat” … lub 

więcej oraz bankiet.  

Tytułem podsumowania uważam szubińskie obchody 85 lat Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego za udane, szczególnie w zakresie atrakcji. Smuci postawa części 

działaczy klubowych w Regionie, jednak mam nadzieję, że to tylko owa pogoda, ostudziła zapał 

wielu z nich do przyjazdu do Szubina. Podziękowania szczególne kieruję do Piotra 

Szybowicza za ogromną pracę, jaką włożył w przeprowadzenie obchodów. Dziękuję też 

Prezesowi PZSzach GM Radkowi Jedynakowi, za odwiedzenie Nas w tak ważnym dla 

szachów wojewódzkich dniu. Dziękuję Kamili Urbańskiej za pokierowanie biurem zawodów 

oraz wszystkim tym, którzy przybyli do Szubińskiego Domu Kultury, na urodziny                  

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.  
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