
Posiedzenie Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego 

Kożuchów, 27 maja 2018 

Na posiedzenie przybyli wszyscy członkowie Zarządu: Andrzej Modzelan, Agnieszka Sowa, 

Marek Matlak, Grzegorz Murawski, Mariusz Kudlak, Arkadiusz Wiśniowski, Aleksander 

Czerwoński. 

W pierwszej kolejności zaakceptowano jednogłośnie rozesłaną wcześniej Agendę Zebrania. 

Przedstawiała się ona następująco: 

Program obrad Zarządu LZSzach. w dniu 27 maja 2018 (niedziela, godz. 10.00 – 15.00)  
Kożuchów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie”, ul. 22 Lipca1807 nr 12c 

1. Realizacji ustaleń  przyjętych podczas posiedzenia Zarządu LZSzach. w dn. 11.02.2018  
a)Protokół z posiedzenia Zarządu z dn. 11.02.2018 (Aleksander Czerwoński) 

2. Uchwały przyjęte drogą elektroniczną (Aleksander Czerwoński) 
3. Stan finansów LZszach. (Agnieszka Sowa, Andrzej Modzelan) 
4. Zaległa faktura za organizację i sędziowanie III ligi seniorów 2016/2017 (Paweł Partyka) 
5. Wyniki sportowe zawodników n/województwa, uzyskane od lutego 2018 – finały MPJ (Marek 

Matlak, Aleksander Czerwoński); Mistrzostwa Województwa Lubuskiego (Arkadiusz Wiśniewski, 
Marek Matlak) i wstępny harmonogram na 2019. 

6. Lubuska Akademia Szachowa 2018 (Arkadiusz Wiśniewski, Marek Matlak) 
7. Kadra Wojewódzka Juniorów 2018 (Marek Matlak i Andrzej Modzelan) 
8. Szachy w Szkole w woj. lubuskim – IV edycja szkoleń projektu EpSwS (A.Modzelan) 
9. Turniej Finałowy EpSwS – 7 czerwca 2018 Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze (A. Modzelan, 

M.Matlak) 
10. Strona lzszach.pl (A.Czerwoński i A.Modzelan – projekt i wykonanie Dawid Czerwoński) 
11. Gala PZSzach 2018 i wręczenie honorowych Hetmanów za rok 2017 (M.Matlak i A.Modzelan) 
12. Prace związane z aktualizację Statutu LZSzach. (Mariusz Kudlak) 
13. OOM Sypniewo – skarga na organizatora (zakwaterowanie opiekuna) – M.Kudlak, A.Czerwoński 
14. Wakacje z Szachami 2018 – wybór koordynatora 
15. Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach. – 10 czerwca 2018 
16. RODO – ochrona danych osobowych 
17. Wolne wnioski 
18. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu LZSzach. 
19. Zakończenie obrad Zarządu LZSzach. 

 
1) A.Czerwoński zwrócił uwagę, że nie zamieszczono na stronie internetowej Związku informacji o 

sprzęcie szachowym i możliwości jego wykorzystywania.  
1a) Zasugerowano  umieszczanie w protokole nazwisk osób obecnych na posiedzeniach Zarządu. 
 

2) W okresie od poprzedniego posiedzenia Zarządu nie przyjmowano uchwał drogą elektroniczną. 
3) Stan finansów Związku przedstawiła skarbnik Agnieszka Sowa. Na koncie znajdowała się kwota 

12.492,33 PLN.  
W sprawie brakujących wpłat za Ligi od Caissy Lubsko skontaktuje się A.Wiśniewski zaś A.Sowa 
do 20 VI policzy wszystkie zaległości ligowe.  
Bieżące zobowiązania mają pokrycie w posiadanych środkach 
 



4) Ponieważ niemożliwe było zaksięgowanie wystawionej w lipcu, a przekazanej w grudniu faktury, 
postanowiono – mimo wielu krytycznych uwag – wypłacić zaległe kwoty na podstawie nowej 
faktury, zaś poprzednią  niezaakceptowaną zwrócić wystawcy. 
 

5) Omawiając Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży podkreślono  znakomity występ Mateusza 
Górkiewicza. Został też omówiony występ pozostałych zawodników. Wyrażono ubolewanie, ze 
przedstawiciele tylko czterech klubów (gros z Żar i Gorzowa Wlkp. ) grali w mistrzostwach. 
 

Ligi Wojewódzkie omówił A. Wiśniewski. W Drużynowych Mistrzostwach Młodzików wzięło 

udział 10 drużyn (62 zawodników). Impreza się przyjęła i trzeba ją kontynuować. W 

Drużynowych Mistrzostwach Juniorów wzięło udział 6 drużyn (pewien niedosyt). Wygrał 

gorzowski Stilon. W Drużynowych Mistrzostwach Seniorów zagrało 10 drużyn, co stanowi 

pozytywny wzrost w stosunku do poprzednich rozgrywek. We wszystkich ligach wzięło udział 

185 zawodników.  

Praca wykonana przy organizacji lig przez A. Wiśniewskiego została wysoko oceniona. 

Ponieważ ŻKSz Żary i KSz Stilon nie będą wystawiać zespołu w II Lidze, postanowiono, że A. 

Wiśniewski  zapyta o chęć zagrania LKSz „Caissa” Lubsko.  

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów omówił M. Matlak. Impreza była udana pod 

względem frekwencyjnym, zagrało ok.100 osób. Plusem była też reprezentacyjna Sala 

Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim.  

W zawodach do lat 8. sprawdziła się formuła jednodniowa. Wygrał w nich W. Ziobrowski, rozwój 

którego warto obserwować. 

W grupie „B” grało 50 osób. Wygrał faworyt (Paweł Musin), ale po walce. 

Zawnioskowano na przyszłość grać grupy  do lat 10 i 12 oddzielnie, bez podziału na płeć. 

W grupie „A” obsada była silna, ale zabrakło czołowych juniorów „Stilonu”. Opiekun 

najliczniejszej grupy (Agnieszka Sowa z Żar) została uhonorowana nagrodą rzeczową. Z zawodów 

są dostępne galeria i migawki filmowe. 

Harmonogram na 2019: do września  M. Kudlak zaproponuje  projekt regulaminu i terminarz lig, 

propozycjami zajmie się Zarząd na posiedzeniu w listopadzie. Ich zatwierdzenie i ogłoszenie 

nastąpi do końca listopada. Pierwszy termin ma być nawet w styczniu, a zakończyć się ligi 

powinny w kwietniu. 

6) Punkty 6 i 7 omówiono wspólnie  

7) Postanowiono – mimo braku dotacji - powołać Kadrę Wojewódzką Juniorów w składzie 12 osób. 

Prezes Andrzej Modzelan sprawdzi możliwość powołania dodatkowych osób n/województwa na 

IV Igrzyska Szkolne, które w roku bieżącym odbędą się w Pokrzywnej. 

Oprócz tego członkowie KWJ będą mieli ulgę we wpisowym Lubuskiej Akademii Szachowej w 

wysokości 50 %. 

A.Modzelan zaproponował trzem najlepszym juniorom w MP  dofinansowanie do startów 

turniejowych: Mateuszowi Górkiewiczowi – 500 PLN, Julii Kudlak i Oskarowi Wołochowi – po 250 

PLN. W głosowaniu było 6 głosów za przy jednym wstrzymującym się. (uchwała 1/05/2018) 

Kolejny wniosek postulował powołanie wszystkich finalistów MP w wieku 11-18 lat do KWJ. 

Wniosek jednogłośnie – 7 głosów – przyjęto. (uchwala 2/05/2018) 



W dyskusji o projekcie Lubuskiej Akademii Szachowej omówiono wiele kwestii. A.Wisniewski 

ocenił dotychczasowe rezultaty działań za spory - ukierunkowany na młodzież – sukces. 

Docelowo dążymy do przekroczenia liczby setki słuchaczy. 

M. Matlak poruszył problem z terminem czerwcowym.  

M. Matlak zwrócił uwagę na trzy kierunki poprawienia wyników:  

- powinno być więcej szkolenia indywidualnego naszych juniorów; 

- musi być jak najwięcej szkoleń grupowych, ok. 5 sesji LASz rocznie; 

- juniorzy muszą więcej grać poza województwem, konfrontując się z szachistami z innych 

ośrodków. 

Postanowiono natychmiast ruszyć z akcją organizacyjną sesji LASz, która zaplanowana jest na 10 

czerwca. 

A.  Modzelan zasugerował w grupach zaawansowanych przekazywanie materiałów do 

przestudiowania przed kolejną sesją Akademii. Zadania należy wysyłać przed sesjami z 

późniejszym ich omówieniem na Akademii. 

 

8) Następnie omówiono IV edycję szkoleń w projekcie Edukacji przez Szachy w Szkole. Wzięło w 

niej udział 49. osób. Podkreślono znakomitą pracę Roberta Rogali przy organizacji zajęć w 

Gubinie. 

Od początku wdrażania Projektu w n/województwie przeszkolono 250. nauczycieli z 80. szkół, co 

lokuje nas na czwartej pozycji w kraju. 

M. Kudlak zaproponował wprowadzenie do kalendarza imprez mistrzostw województwa 

nauczycieli przy okazji kolejnych warsztatów, zostanie to omówione w listopadzie. 

 

9) Następnie omówiono stan przygotowań do Wojewódzkiego Turnieju Finałowego Projektu 

„Edukacja przez Szachy w Szkole”. Omówiono kwestie dostarczenia sprzętu na zawody, zakupu 

dyplomów, medali, pucharów, gadżetów, wody itp. 

Zgłoszono wniosek o przeniesienie sprzętu LZSZach. ze Strzelec Kr. do Sulechowa.  

Głosowano jednogłośnie za. (uchwała 3/05/2018). 

 

10) Projekt nowej strony internetowej omówili M.Modzelam i A.Czerwoński. Postanowiono zlecić jej 

wykonanie do końca wakacji Dawid Czerwoński Services. 

 

11) Zebrani przyjęli oklaskami i gratulacjami uzyskanie Nagrody Polskiego Związku Szachowego 

„Hetmana Roku” w kategorii Nauczyciel roku dla Andrzeja Modzelana) 

 

12) Prace związane ze zmianą Statutu nieco zamarły. Planuje się przy Sprawozdawczym Zebraniu 

Delegatów  zrobić również Zebranie Statutowe. Na zebraniu Zarządu w listopadzie zamierzamy 

zapoznać się z propozycją nowego Statutu. 

 

13) Kwestie problemów z zakwaterowaniem na OOM w Sypniewie omówili M.Kudlak i 

A.Czerwoński. 



W głosowaniu - 5 osób za i jedna wstrzymująca się  - postanowiono wysłać do Wielkopolskiego 

Związku Szachowego list wyrażający nasze niezadowolenie. Projekt listu ma przedstawić 

M.Kudlak. (uchwała 4/05/2018). 

 

14) W głosowaniu (7 osób za) wybrano M.Kudlaka lubuskim koordynatorem w ogólnopolskim 

projekcie „Wakacje z Szachami 2018”. (uchwała 5/05/2018). 

15) Na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach-u pojedzie Robert Rogala, Jura Zezulkin nie 

odpowiedział na zapytanie Prezesa, zaś sam Prezes pojechać na Zgromadzenie nie może. 

16) W głosowaniu (6 głosów za przy jednym wstrzymującym się) postanowiono powołać Aleksandra 

Czerwońskiego Inspektora Danych Osobowych. (uchwała 6/05/2018). Kwestie finansowe 

zostaną omówione w listopadzie. 

Administratorem Danych Osobowych będzie Zarząd LZSzach-u.  

17) W ramach wolnych wniosków M.Kudlak zgłosił do KWM Dominika Więcka i Kacpra 

Szatkowskiego. Stwierdzono, że jest to temat na przyszły rok. 

Zwrócono uwagę na brak na stronie składu kadr młodzików i juniorów za 2017 i 2018 rok. 

A.  Wiśniewski omówił udział ekipy z Sulechowa w projekcie „Szachiści grają dla Polonii”. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie szachysulechów.pl, opiekę sprawowała Sylwia 

Ziobrowska. 

18) Następne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 4 listopada, z zastrzeżeniem – jeśli tego dnia 

będą się odbywały wybory samorządowe, wtedy zebranie termin trzeba będzie przełożyć. 

19) Na czym wyczerpano program Zebrania Zarządu LZSzach. 

 

 

Protokół sporządził: 

Aleksander Czerwoński 

 
 
 

 
 


