
                      Bydgoszcz, dn. 17.03.2023 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego                

w 2022 roku. 

 

  Czas płynie nieubłaganie i przynajmniej ja mam wrażenie, że dość niedawno pisałem 

sprawozdanie z działalności Zarządu KPZSzach, a w swojej „karierze” napisałem już ich ponad 

10. Przed kilkoma dniami dostałem też zdjęcie od bliskiego znajomego, gdzie pozowałem do 

wspólnej fotografii na początku 2012 roku z ówczesnymi członkami Zarządu KPZSzach pod 

wodzą Benedykta Mrozińskiego. Dotarło do mnie, że jestem już w Zarządzie Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego ponad 11 lat, z czego przez 4 lata byłem wiceprezesem, 

a 7 lat już kieruję pracami Naszego związku szachowego w roli Prezesa. Wyzwanie to jest na 

tyle niecodzienne i trudne ponieważ ścieżka, którą podążam, jest zarezerwowana dla 

nielicznych osób i każdy z odkrywców, który nią podąża, przeżywa swoje przygody na swój 

sposób.  

 Po tym dość poetyckim wstępie czas przejść do konkretów, ponieważ rok 2022, to rok 

nowych wyzwań, nowych zadań i dalszego milowego rozwoju szachów na kujawsko-

pomorskim podwórku. Już John Ronald Reuel Tolkien pisząc „Władcę Pierścieni” wiedział, że 

aby osiągnąć cel, trzeba też wspierać się przyjaciółmi czy dobrymi kompanami. Moją „drużyną 

pierścienia” byli członkowie Zarządu KPZSzach, którzy w ramach posiadanych możliwości 

czy chęci – pomagali w prowadzeniu życia szachowego w województwie. Wielkim wsparciem 

był też Mikołaj Włoch, który może i nie jest członkiem Zarządu, ale zrobił „robotę” (pisząc 

kolokwialnie), której niejeden działacz szachowy by się nie powstydził. 

 Początek 2022 roku niby lekko leniwy, jeżeli chodzi o organizację imprez szachowych 

przez Zarząd KPZSzach (poza organizacją przez niektórych członków Zarządu KPZSzach 

kilku zawodów w swoich klubach). Bazując jednak na dobrym wyniku finansowym, 

wypracowanym w 2021 roku – zakupiliśmy sprzęt szachowy za około 14.000,00 zł                               

(30 kompletów szachów Staunton nr 5 wraz z zegarami DGT 3000 oraz 2 szachownice 

elektroniczne z pełnym okablowaniem i bierkami). Mieliśmy też zapewnienie od osób, 

mających coś obecnie do powiedzenia w tym kraju, o pomocy w pozyskaniu kolejnych środków 

na zakup sprzętu, ale niestety nic z tego nie wyszło. 

 W połowie lutego, a konkretnie w dniu 13.02.2022 r. w Szubińskim Domu Kultury 

odbyły się ponownie Otwarte Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Błyskawicznych. Zawody ponownie zorganizował 

Sekretarz KPZSzach Piotr Szybowicz, a funkcję Sędziego Głównego zawodów objął Prezes 

Zarządu KPZSzach FA Jarosław Wiśniewski. Na liście startowej w turnieju indywidualnym 

zameldowało się 90 zawodników, natomiast do turnieju drużynowego zgłosiło się rekordowe 

16 teamów. O wynikach sportowych w tych czy innych zawodach opowie Piotr Szbowicz         

w swoim opracowaniu. Ja natomiast wspomnę, że zawody w Szubinie ponownie uraczyły 

uczestników ciekawą oprawą, nagrodami i przede wszystkim wspaniałą atmosferą 

współrywalizacji sportowej w zakresie indywidualnym i drużynowym.  

 W marcu 2022 roku zakończono również rozgrywki III ligi DMR KPZSzach sezonu 

2021/2022, w której wystartowało 20 drużyn. Ciekawostką jest fakt, że o ile pierwsze miejsce 

przypadło ekipie BKS Moderator Chemik Bydgoszcz, o tyle o pozostałe miejsca na podium 

trwała zacięta walka. Z ekip, które awansowały do II ligi czy też grały tam już wcześniej, 

utrzymanie pod koniec lata w tych rozgrywkach wywalczyły PKS Wiatrak Bydgoszcz, AZS 



UMK Toruń i UKS Rotmistrz Grudziądz. Drużyny KS Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz 

(wygrała II ligę) oraz UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz wywalczyły lub zachowały prawo 

do startu w I lidze. Niestety zastrzeżenia do sposobu sędziowania i prowadzenia rozgrywek III 

ligi przez Damiana Śliwickiego położyły się cieniem na organizacji tych rozgrywek w 

poprzednim sezonie.  

Ponadto w marcu ubiegłego roku odbyły się też ciekawe imprezy szachowe, których 

wprawdzie organizatorem nie był Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, aczkolwiek 

członkowie Zarządu pomagali przy ich przeprowadzeniu czy sędziowaniu. Pierwszą z tych 

imprez były goszczące już od jakiegoś czasu w Bydgoszczy – Mistrzostwa Polski Osób 

Niepełnosprawnych w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, które rozpoczęły się w dniu 

11.03.2022 r. Zawody te sędziował Przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach Janusz 

Augustowski, wspierany przez Jacka Górnego (Skarbnik KPZSzach). Ciekawą imprezę 

zorganizował KS Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz – Ekstraligę w Szachach Szybkich              

z udziałem 8 czołowych zespołów szachowych w Polsce, gdzie tytuł mistrzowski przypadł 

gospodarzom. W tym czasie też przeprowadzono Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy                            

w Szachach Błyskawicznych i w Szachach Szybkich, które sędziował Prezes Zarządu 

KPZSzach FA Jarosław Wiśniewski. W tych dwudniowych imprezach o pokaźniej puli 

nagród finansowych, wystartowało łącznie 189 zawodników, co potwierdza rosnącą 

popularność szachów w Bydgoszczy. 

 Tydzień później, a konkretnie w dniu 20.03.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Pruszczu zorganizowane zostały Otwarte Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Szybkich. Za sterami 

głównodowodzącego imprezą stanął Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski, 

wspierany przez Kamilę Urbańską oraz kierownictwo KSz GAMBIT Świecie z Mariuszem 

Jaźwieckim na czele. Ogromne wsparcie ponownie popłynęło od dyrektor GOKSiR                                

w Pruszczu - Justyny Kucharko, która walnie przyczyniła się do organizacji tych zawodów 

na najwyższym poziomie. Budżet Mistrzostw może i nie był tak okazały, jak tydzień wcześniej 

w Bydgoszczy, ale na liście startowej w turnieju indywidulnym zagrało 74 zawodników,                         

a zawody drużynowe obstawiło 11 zespołów.   

 W kwietniu 2022 r. odbyły się Mistrzostwa Województwa Olboyów, które po raz 

kolejny zorganizował Janusz Augustowski. Frekwencyjnie impreza nie była mocno 

obsadzona, ale może było to również pokłosiem pandemii COVID-19 i obawą zawodników              

o swoje zdrowie.  

Wiele uwagi skupiła też organizacja Mistrzostw Województwa Juniorów w Szachach 

Szybkich, którą w Czernikowie zorganizował Wiceprezes ds. Organizacyjnych KPZSzach 

Andrejus Sivickis. Tym razem zawody te miały charakter zamknięty, skierowany tylko do 

juniorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, co było też przedmiotem dyskusji 

podczas poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów. Niemniej jednak do Czernikowa 

przybyło nadspodziewanie wielu młodych ludzi, a łącznie przez dwa dni zagrało w 

Mistrzostwach 165 młodych ludzi. Organizator postarał się o pozyskanie sponsorowania 

zewnętrznego, okolicznościowe puchary, medale czy poczęstunek. 

 W maju Nasze województwo, a konkretnie Kruszwica – gościło czołowych szachistów 

i szachistki w kraju, którzy w dniach 08.05-16.05.2022 r. brali udział w 79 LOTTO 

Indywidualnych Mistrzostwach Polski oraz 74 PGNiG TERMIKA Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski Kobiet. Głównym organizatorem Mistrzostw był Polski Związek 

Szachowy, a Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy miał również swój udział w ich 

prowadzeniu i wsparciu. Dużą nobilitacją było obsadzenie w roli Sędziego Głównego                           



74 PGNiG TERMIKA Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet – Prezesa Zarządu 

KPZSzach FA Jarosława Wiśniewskiego. Sędzią rundowym od dogrywek był też Mikołaj 

Włoch. W szachowej stolicy Polski, jaką w tych dniach była Kruszwica, odbyła się również 

Gala wręczenia Hetmanów za 2021 rok. 

 Pod koniec maja, tj. w dniach 28-29.05.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Pruszczu odbyły się coraz bardziej popularne u Nas – Drużynowe Mistrzostwa 

Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych. Tym razem na liście startowej stanęło             

12 ekip, a walka o medale trwała dosłownie do ostatniej partii w zawodach. Smaku zmaganiom 

dodał fakt, że niemal połowa partii była transmitowana on-line. Nad wszystkim ponownie 

czuwał Sędzia Główny i zarazem Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski, wspierany 

przez Mikołaja Włocha oraz Kamilę Urbańską. Organizatorzy zadbali o wiele szczegółów 

składających się na udane zawody szachowe, toteż impreza była bardzo dobrze oceniona przez 

środowisko szachowe. 

 Czerwiec to już od dobrych kilku lat maraton imprez szachowych w Naszym Regionie. 

Bardzo ważnym eventem były Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach 

Klasycznych do lat 12, 14, 16, 18, które odbyły się w weekend 11-12 czerwca 2022 r. w Sali 

Konferencyjnej ZAWISZA Bydgoszcz. Ponownie przy tej okazji zorganizowaliśmy (Jarosław 

Wiśniewski, Mikołaj Włoch, Kamila Urbańska) III Turniej Szachowy o Puchar 

Prezydenta Bydgoszczy. Wszystkie zawody przeprowadzone w ramach Mistrzostw, 

zgromadziły na starcie łącznie 98 uczestników. Dzięki wsparciu instytucji zewnętrznych, 

zawody okrasiliśmy atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, pucharami i medalami. Przy okazji 

należy zaznaczyć dużą przychylność władz Bydgoszczy do rozwoju szachów w mieście, 

dlatego udaje się pozyskiwać w grodzie nad Brdą, coraz to nowe miejsca pod organizację 

zmagań szachowych. Walnie do sukcesu tych Mistrzostw przyczynił się Mikołaj Włoch, który 

wychodził wiele spraw u Prezydenta Bydgoszczy oraz Bydgoskiego Centrum Sportu. 

 W połowie roku doszło również do istotnych zmian w funkcjonowaniu Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego. W związku z rezygnacją wieloletniej księgowej 

KPZSzach – Marii Beutler na jej miejsce powołaliśmy nową księgową – Kingę Michałowską, 

która na co dzień rezyduje na terenie Bydgoskiego Klubu Szachowego CHEMIK Bydgoszcz 

przy ul. Glinki 79. Tam też przenosimy siedzibę związku, na co uzyskaliśmy zgodę Walnego 

Zebrania Delegatów, a odpowiednie dokumenty zostały przesłane do właściwego terytorialnie 

Sądu Rejestrowego. Wybiegając nieco w przyszłość podam, że latem, osobiście Prezes Zarządu 

KPZSzach, Skarbnik jak i obecny Przewodniczący KKiE, braliśmy udział w odnowieniu                        

i remoncie pomieszczenia, przeznaczonego na siedzibę Związku – pokoju nr 129 na I piętrze 

budynku BKS Chemik Bydgoszcz. Tym samym doszło w pewnym sensie do scentralizowania 

istotnych trybów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. W czerwcu doszło też do 

zmiany rachunku bankowego KPZSzach i teraz finanse związkowe obsługuje Bank BNP 

PARIBAS S.A. 

 Na przełomie czerwca i lipca Klub Szachowy Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz 

zorganizował VII Międzynarodowy Festiwal Szachowy na terenie Filharmonii Pomorskiej  

w Bydgoszczy. W organizacji i przeprowadzeniu imprezy pomagał Prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski (również w charakterze sędziego), z niezawodną ekipą pomocników w osobach 

Mikołaja Włocha i Kamili Urbańskiej. Nad zawodami czuwali również przedstawiciele UKS 

MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz, którzy również włożyli sporo pracy w przebieg i organizację 

Festiwalu. W imprezie tej wzięło udział 207 zawodników, a jego głównym menu był kołowy 

turniej Arcymistrzowski Kobiet z udziałem czołowych zawodniczek z kraju i spoza granicy. 



 Po bardzo intensywnej, jak widać z powyższego opracowania, pierwszej połowie roku, 

nadszedł czas na wakacyjny odpoczynek, chociaż w województwie w wakacje sporo się działo, 

zwłaszcza w Toruniu i okolicach. Wszystko co piękne, jednak się kończy i po okresie letniego 

rozprężenia nadszedł wrzesień i praca dla szachów na kujawach i pomorzu od nowa,                                

a w zasadzie jej ciąg dalszy. Nadszedł wrzesień, a wraz z nim miało miejsce mnóstwo 

ciekawych wydarzeń. 

 W dniach 02-11.09.2022 r. w Bydgoszczy obyła się ENEA Ekstraliga 2022 z udziałem 

10 czołowych drużyn w kraju. Organizatorem na zlecenie PZSzach tej imprezy był klub KS 

Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz, jednak jej zawodnicy zakończyli zmagania poza 

podium. Przy tym turnieju nie pracowali wprawdzie żadni przedstawiciele KPZSzach, jednak 

piszę o nim z kronikarskiego obowiązku, ponieważ była to bardzo prestiżowa impreza, która 

dawno w naszym województwie nie gościła. 

 W dniu 17.09.2022 r. w Warszawie odbyły się wybory do szachowych władz w Polsce. 

Do Zarządu Polskiego Związku Szachowego został powołany Prezes Zarządu KPZSzach 

Jarosław Wiśniewski, co jest z pewnością dużą nobilitacją i docenieniem pracy, wkładanej na 

co dzień w rozwój szachów, zarówno w regionie jak i w kraju. 

 W dniu 24.09.2022 r. w siedzibie BKS Chemik Bydgoszcz odbyło się Walne 

Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów KPZSzach. Podczas tego zebrania 

dokonano wyboru nowych Delegatów KPZSzach na Zebrania Delegatów PZSzach w osobach: 

Jarosław Wiśniewski, Jacek Górny, Andrejus Sivickis, Janusz Augustowski. Zatwierdzono 

zmianę siedziby Związku na adres ul. Glinki 79 w Bydgoszczy; podjęto uchwały o 

nominowaniu sędziów do zawodów mistrzowskich w pierwszej kolejności z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego, zamknięciu zmagań drużynowych na kluby z terenu 

KPZSzach.  

 W dniach 25-30.09.2022 roku w malowniczym, uroczym i spokojnym Ośrodku 

Wczasowym ROMA w Chomiąży Szlacheckiej odbyły się Eliminacje Strefowe KP-PO 

MAKROREGION, w których udział wzięło łącznie 52 zawodników. Za organizację tych 

zawodów zabrał się niezawodny i zgrany team w osobach Jarosława Wiśniewskiego, Kamili 

Urbańskiej, Mikołaja Włocha oraz Jacka Górnego. Na poczet zawodów, udało się pozyskać 

finansowanie z Powiatu Żnińskiego i Gminy Gąsawa, dzięki czemu pula nagród była bardzo 

przystępna dla uczestników. Atrakcją było blisko położone jezioro, ośrodek zlokalizowany                 

w lesie, a warunki pobytowe były bardzo przyzwoite. Przeprowadzenie tych zawodów w 5 dni 

było niejako eksperymentem, podykotowanym próbą cięcia kosztów dla klubów czy rodziców. 

W przyszłości będziemy jednak rekomendować zawody 7-dniowe, ponieważ intensywność 

grania 2 partii dziennie nie dawała wiele czasu na odpoczynek czy relaks podczas pobytu                       

w ośrodku. 

 Przeprowadzenie 75 Mistrzostw Województwa w Szachach Klasycznych zleciliśmy 

Mirosławowi Kozielskiemu z LUKS Feniks Mrocza i trzeba przyznać, że wywiązał się on ze 

swojej roli bardzo dobrze. W dniach 01-02.10.2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w 

Mroczy odbyły się owe 75 Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach. 

W turniejach OPEN A, B i C zagrało łącznie około 80 osób, a całość również koordynował 

Mikołaj Włoch. Organizatorzy zadbali o bardzo dobre warunki do gry, poczęstunek, atrakcyjne 

nagrody rzeczowe i inne trofea. Z Mistrzostw pojawił się w szybkim czasie biuletyn i obszerna 

fotorelacja. Impreza została bardzo dobrze odebrana przez uczestników. 

 W dniach 08-09.10.2022 r. ponownie Politechnika Bydgoska była gospodarzem 

turnieju finałowego Pucharu Polski w Szachach, którego głównym organizatorem jest Polski 

Związek Szachowy. W zawodach szachów szybkich wystartowało 283 zawodników, a dzień 



później w Blitzu – 244, w tym czołówka polskich szachistów. Przy przeprowadzeniu zawodów 

również pomagali członkowie Zarządu KPZSzach w osobach Prezesa Jarosława 

Wiśniewskiego, Skarbnika Jacka Górnego, członka Zarządu Kamili Urbańskiej oraz 

Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach Mikołaja Włocha. 

 Tutaj przechodzimy rozpędem do pewnych zmian personalnych, które zaszły pod 

koniec ubiegłego roku. W związku z rezygnacją ze wszystkich swoich dotychczasowych 

funkcji w Kujawsko-Pomorskim Związku Szachowym przez Adama Musiała, Zarząd 

KPZSzach – korzystając ze swoich uprawnień do kooptacji, powołał na miejsce członka 

Zarządu KPZSzach Kamilę Urbańską, która wcześniej zrezygnowała z funkcji 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej KPZSzach. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach, powołany został Mikołaj Włoch. W późniejszym terminie 

w głosowaniach elektronicznych na Sędziego Głównego III ligi DMR KPZSzach w sezonie 

2022/2023 roku wybrany został członek Kolegium Sędziów PZSzach FA Jarosław 

Wiśniewski. 

 W niedzielę 13 listopada 2022 roku wystartowała kolejna edycja III ligi DMR 

KPZSzach, do której zgłoszono rekordowe 22 drużyny, które zagrały na dystansie 7 rund 

systemem szwajcarskim – dojazdowym. Wybiegając nieco w przyszłość podam, że rozgrywki 

ligowe zakończyły się 5 marca 2023 roku i mam wrażenie, że pierwszy raz od dłuższego czasu 

ich przebieg wyglądał tak jak należy. Przypomniały się może troszkę czasy, kiedy tymi 

rozgrywkami kierował IA Ulrich Jahr. Naprawione zostało to, co szachistów w województwie 

bolało od lat. Z każdej rundy pojawiały się komunikaty sędziowskie, szybko następowało 

kojarzenie kolejnych rund, a baza partii szachowych była szybko i sprawnie uaktualniana. 

Wymagało to jednak dużej pracy i zaangażowania Sędziego, dlatego życzyłbym przyszłemu 

sędziemu tych rozgrywek, podobnej determinacji, samozaparcia i wyrozumiałości dla części 

zawodników czy działaczy klubowych. Na pochwałę zasługuje tutaj również podejście do 

swoich obowiązków doskonałej większości kapitanów drużyn, sędziów czy działaczy 

klubowych. 

 Na 2022 rok, przypadała też rocznica 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego. Wobec powyższego, zadaniowany przez Zarząd – Sekretarz KPZSzach i zarazem 

główny historyk związku – dr Piotr Szybowicz, zorganizował w dniu 03.12.2022 roku w 

Szubińskim Domu Kultury, obchody 85-lecia KPZSzach. Imprezę tą uświetnił 

okolicznościowy turniej, a całość zaszczycił swoja osobą Prezes Zarządu Polskiego Związku 

Szachowego GM Radosław Jedynak. Podczas uroczystej ceremonii Złote Honorowe odznaki 

PZSzach otrzymali Andrzej Gburek i dr Piotr Szybowicz, a Mikołaj Włoch otrzymał 

odznakę srebrną. Całość obchodów zamknął uroczysty bankiet. 

 Ostatnie zebranie Zarządu KPZSzach odbyło się 29.12.2022 r. za pomocą platformy 

internetowej Teams podczas, którego dokonano wstępnego podsumowania 2022 roku. Na ten 

dzień, na koncie KPZszach znajdowało się ponad 24.000,00 zł, z której to kwoty, połowę 

postanowiono przeznaczyć na zakup sprzętu szachowego, który z pewnością przyda się na 

organizowane w naszym województwie imprezy szachowe, w tym na sierpniowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w Bydgoszczy. Finalizacji dobiegają 

działania związane z przeniesieniem siedziby KPZSzach do budynku Chemika Bydgoszcz przy 

ul. Glinki 79 w Bydgoszczy. Podpisaliśmy z zarządcą budynku Bydgoskim Centrum Sportu, 

stosowną umowę o użyczeniu w użytkowanie pomieszczenia nr 129 na pierwszym piętrze. 

Dokumenty rejestrowe do Sądu, przygotowała księgowa KPZSzach. 

 Z powyższego sprawozdania wynika, że w 2022 roku sporo się działo w województwie, 

a członkowie Zarządu KPZSzach, działający na rzecz szachów w województwie w ramach 



wolontariatu i swojego wolnego czasu, dokładali wszelkich starań, aby dobrze wykonywać 

swoje obowiązki i powierzone im zaufanie. Nadal część z działaczy klubowych zapomina, że 

nie jesteśmy zatrudnieni na etacie w KPZSzach, jednak wymaga się często od Nas bycia pod 

telefonem 24 godziny na dobę. Być może trzeba będzie jednak pomyśleć nad wprowadzeniem 

do statutu zapisu o możliwym wynagradzaniu członków Zarządu KPZSzach za swoją pracę                   

i wówczas możemy rozważyć bycie do Państwa dyspozycji o każdej porze dnia, nocy czy                    

w święta. Jeszcze raz apeluję abyście pamiętali, że jesteśmy tylko ludźmi. Mamy swoje rodziny, 

swoją pracę czy inne obowiązki. Mamy też potrzebę urlopu, posiadania wolnego czasu, 

potrzebę spędzenia miłych chwil z najbliższymi. Podobnie jak każdemu z Państwa, tak i nam 

należy się szacunek, uznanie za dobrze wykonaną pracę, jak też merytoryczna krytyka za 

popełnione błędy.  

 W opracowaniu moim niemal w ogóle nie przewijają się nazwiska członków Zarządu 

KPZSzach z terenu Torunia czy okolic. Nie znaczy to jednak, że nie robili oni nic. W Toruniu 

odbywała się niezliczona ilość zawodów Fundacji In Spe, Grand Prix Torunia, Mistrzostwa 

Ziemi Toruńskiej, Festiwal Szachowy Kopernika, itp. Jednak to wszystko organizowane było 

nie jako czy przez KPZSzach, a jako kluby, w których toruńska część Zarządu KPZSzach 

funkcjonuje od lat. Być może panowie Śliwiccy sami coś o tym napiszą. Ja się nie podejmuję, 

bo niejako nie do końca jestem w temacie. Podobnie wygląda sprawa w Czernikowie, gdzie od 

lat działa i rządzi Andrejus Sivickis. Tak więc – po lekturze mojego sprawozdania – czytelnik 

może nabyć niezbędną wiedzę o tym, ile poszczególne osoby wkładają pracy dla rozwoju                         

i promocji szachów w województwie.  

 Dodatkowo w województwie pojawiają się coraz to nowe niezależne ojczyzny lokalne, 

organizujące na swoich terenach, szereg imprez czy zawodów szachowych. Wspomniana 

wcześniej Gwiazda Bydgoszcz, Fundacja „Pograjmy razem”, ENEA Międzyszkolna Liga 

Szachowa, regionalne kluby szachowe, akademie, itp. Prowadzone są szkolenia w 

przedszkolach, szkołach, klubach czy domach kultury. Funkcjonuje też program od „Pionka do 

Hetmana” czy inne tego typu inicjatywy, aczkolwiek odbywa się to bez udziału KPZSzach. 

Idea jednak przyświeca ta sama – rozwój i promocja dyscypliny sportowej, jaką bez wątpienia 

są szachy. Plony tych działań z pewnością poznamy w niedalekiej przyszłości. 

 Na koniec ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy 

działają dla dobra szachów w województwie, wspierają ich rozwój, wspierają działania Zarządu 

KPZSzach w codziennych trudach i wyciągają pomocną dłoń. Chcę podziękować najbliższym 

współpracownikom, którzy ciągną ze mną ten ciężki wózek, nie raz pod górkę, dzielą trudy, 

dzielą problemy, ale też i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Dziękuję też rodzinom, które 

przymykają już chyba oko na nasze częste nieobecności w weekendy i nadmierne życie 

szachami. Oprócz podziękowań chciałbym oczywiście też przeprosić tych, których gdzieś tam 

jako Zarząd czy ja, jako Prezes Zarządu mogliśmy zawieść. Prezesowi KS Royal Chess 

Bydgoszcz życzę, aby się kiedyś w końcu doczekał wymarzonego Prezesa i wymarzonego 

Zarządu KPZSzach, z którym będzie nadawał na tych samych falach. 

 

Z szachowym pozdrowieniem 

Prezes Zarządu 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

 

Jarosław Wiśniewski 



  


