
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Go 2019 

Data: 11.05.2019r. 

Przewodniczący: Maksym Wałaszewski 

Wiceprzewodniczący: Michał Mazur 

Sekretarz: Marcin Dzieżyc 

Lista obecności została dołączona w załączniku. 

 

Agenda zgromadzenia: 

 

1. Skompletowanie listy obecności. 

2. Wybranie komisji skrutacyjnej. W ostateczny skład komisji skrutacyjnej weszli: Cyprian Doruch, 

Joanna Żebrowska i Svetlana Saltan. 

3. Przypomnienie o nadchodzących turniejach krajowych: Maraton oraz Memoriał Jerzego 

Sacharewicza podczas Letniej Szkoły Go w sierpniu, turnieje handicapowe w Bydgoszczy, 

listopadowe Mistrzostwa Polski 2019 w Poznaniu, grudniowe Grand Prix Pucharu Pomorza i 

Kujaw w Bydgoszczy. 

4. Podsumowanie wydatków Stowarzyszenia w roku ubiegłym (2018): 

a. Wsparcie najlepszych graczy w organizacji wyjazdów na turnieje zagraniczne. 

b. Zakup książek i innych elementów goistycznych w celu wsparcia pul nagród w turniejach 

krajowych. 

5. Podsumowanie przychodów Stowarzyszenia w roku ubiegłym (2018). Głównym źródłem 

przychodów Stowarzyszenia pozostają składki członkowskie; w zeszłym roku dodatkowo 

nawiązało ono umowę sponsoringową z firmą Cognifide. 

6. Podsumowanie aktywności Stowarzyszenia w roku ubiegłym (2018): 

a. Przeprowadzanie akcji promocyjnych w ramach imprez masowych powiązanych 

tematycznie z Go (Planszówki na Narodowym, festiwal Matsuri). 

b. Dofinansowywanie i współorganizacja turniejów. 

c. Pomoc w organizacji nowych klubów w Mysłowicach i Tucholi. 

d. Mniejsze działania w terenie (wspieranie klubów). 

7. Omówienie problemów goistów w kraju oraz braków w działaniu Stowarzyszenia. 

a. Ograniczony kontakt z administratorami hostingu go.art.pl. 

b. Brak zaangażowanych organizatorów lokalnych turniejów. 

c. Niska liczba nowych graczy. 

d. Brak sprzętu goistycznego, który możnaby przeznaczyć dla nowych klubów. 

8. Dyskusja o przeistoczeniu Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego. Przypomnienie o 

pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). 

9. Przeprowadzenie wyborów do zarządu na kadencję 2019-2021: 

a. Nowy skład zarządu: Maksym Wałaszewski, Robert Bugaj, Oleksandr Yeroshkin, Marcin 

Dzieżyc, Mateusz Szeląg. 

b. Nowy skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Sieja, Grzegorz Sobański, Dawid Jurkiewicz. 



c. Skład Sądu Koleżeńskiego pozostaje bez zmian. 

10. Omówienie spraw bieżących: 

a. Organizacja Europejskiego Kongresu Go. Najwcześniejszy potencjalny termin, w którym 

Polska mogłaby pozostać organizatorem, to rok 2022; ze względu na liczbę i 

zaawansowanie dotychczasowych aplikacji, realną możliwością pozostaje rok 2023. 

Podjęto dyskusję na temat podstawowych spraw, którymi należy zająć się jak 

najwcześniej. Podjęto decyzję, iż odszukane zostaną plany biznesowe oraz rozliczenia z 

poprzednich kongresów odbywających się w Polsce: w Tucholi w 2004 roku oraz w 

Olsztynie w 2013 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się podczas Letniej 

Szkoły Go, w sobotę 17 sierpnia wieczorem; przedyskutowane zostaną sugestie 

dotyczące potencjalnych miejsc do organizacji Kongresu oraz dostępność sprzętu i 

potrzeby zakupowe. 

b. Reklama działań Stowarzyszenia w internecie. Dyskusja dotyczyła sposobu i zasięgu 

promowania wydarzeń goistycznych w kraju, między innymi Letniej Szkoły Go. Podjęto 

temat wagi częstego udostępniania informacji o wydarzeniach i działaniach graczy na 

profilu Stowarzyszenia w serwisie Facebook. Rozwinięto również temat aktualizacji stron 

domeny krajowej go.art.pl, internetowego kursu Go oraz utworzeniu wpisów 

dotyczących najważniejszych terminów, osób i wydarzeń w historii gry w encyklopedii 

internetowej Wikipedia. Przedyskutowano inne koncepcje rozwoju sceny, takie jak 

wspieranie i promowanie twórców treści goistycznych w Internecie. 

c. Wspomnienie o Europejskich Internetowych Drużynowych Mistrzostwach Juniorów oraz 

poszukiwaniu kandydata na kapitana drużyny polskiej. 

d. Prośba o aktywizację w środowiskach młodzieżowych oraz szkołach. Zaobserwowano, iż 

dużo osób zna Go, wiele o niej słyszało, jednak nie wszyscy są wystarczająco 

zainteresowani, by zacząć grać, jeszcze mniej, by udzielać się w pracach lokalnych klubów. 

Dyskusja o potrzebie i sposobach wciągania młodych graczy. 

e. Dyskusja o aktywizacji na konwentach i festiwalach. Zasugerowano skupić się na 

popularnych teraz konwentach planszówkowych aniżeli konwentach (pop)kulturowych. 

f. Podsumowanie sytuacji Pawła Stepnowskiego i jego profilu w Europejskiej Bazie Goistów. 

Wyciągnięto wniosek, iż aby mógł on uczestniczyć w turniejach rankingowych, 

wymagany będzie podpis Pawła pod oświadczeniem, iż nie składał on prośby o 

anonimizację profilu oraz zgadza się na przetwarzanie swoich podstawowych danych 

osobowych przez EGD, oraz zdjęcie jego dokumentu tożsamości, potwierdzone podczas 

kolejnego turnieju przez sędziego. 

g. Rozmowa o sposobach aktywizacji graczy w Internecie. Podjęto temat zorganizowania 

następcy Internetowej Ligi Młodych Mistrzów oraz utworzenia kanału Stowarzyszenia w 

serwisie Twitch.tv. 

 


