
SPRAWOZDANIE SEKRETARZA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO 

CZERWIEC 2009  –  CZERWIEC 2010 

Michał Parkoła, sekretarz 

Obecnie mijająca kadencja Zarządu rozpoczęła się w czerwcu 2008. Na Prezesa wybrany był Leszek 

Sołdan a członkami Zarządu zostali też Sławomir Piela i Roman Pszonka. Po rezygnacji Sławka i 

Romana w czerwcu 2009 skład Zarządu został uzupełniony o cztery osoby: Wiesław Sawicki 

(skarbnik), Michał Parkoła (sekretarz), Marek Kamioski oraz Aleksandra Sontowska. Wiesław Sawicki z 

funkcji członka Zarządu zrezygnował w lutym b.r., lecz do kooca kadencji pełnił częśd obowiązków 

skarbnika (dostęp do banku). Pozostałe obowiązki skarbnika przejął Leszek Sołdan. 

Od ostatniego Walnego Zgromadzenia główne działania PSG (a zatem i Zarządu) skoncentrowane 

były wokół następujących głównych wątków: Turnieje, Wyjazdy, Ranking, Sprzęt, Sport, Sprawy 

międzynarodowe, Finansowanie, Kongres 2013, Biuletyn, Wsparcie oraz kilka innych: 

Turnieje 

Polskie Stowarzyszenie Go we współpracy z lokalnymi klubami i organizatorami będącymi członkami 

PSG lub niezrzeszonymi zorganizowało, wzięło udział w organizacji lub w inny sposób wsparło m.in. 

następujące turnieje: 

 Międzynarodowy Warszawski Turniej Go 2009 (Oh Chimin 7d) 

 Letnia Szkoła Go 2009 (lipiec, Przystanek Alaska, Bory Tucholskie) 

 Akademickie Mistrzostwa Polski 2009 (LSG, Kamil Chwedyna) 

 Mistrzostwa Polski Kobiet 2009 (LSG, Anna Sośnicka) 

 Eliminacje do KPMC 2009 (Łódź, wrzesieo, Kamil Chwedyna) 

 Mistrzostwa Polski 2009 (eliminacje: Łódź, październik liga: Andrychów, listopad, Leszek 

Sołdan) 

 Mistrzostwa Polski Juniorów 2009 (listopad, Andrychów, 18:Stanisław Frejlak, 16: Marcin 

Majka, 12: Leszek Sołdan jr.) 

 Akademickie Mistrzostwa Europy 2009 (wrzesieo, Warszawa, Jun Tarumi 5d z Niemiec) 

 Mistrzostwa Polski Par 2010 (marzec, Poznao, 3 pary , Kasia Mazurek i Leszek Sołdan) 

 Eliminacje do KPMC 2010 (maj, Warszawa/MIM-UW, Marek Kamioski) 

 Akademickie Mistrzostwa Polski 2010 (czerwiec, Wrocław, 3 uczestników , Mateusz 

Chojnacki) 

 Warszawski 2010 



Więcej szczegółów o poszczególnych turniejach można znaleźd na stronach go.art.pl (zapowiedzi, 

wyniki, relacje) i psg.go.art.pl (wybrane aspekty organizacyjno-finansowe). 

Wyjazdy 

KPMC 2009: Kamil Chwedyna na podstawie eliminacji rozegranych we wrześniu w Łodzi. 

Mistrzostwa Europy Kobiet: Żaneta Chwedyna na podstawie MPK na LSG, po rezygnacji Agnieszki 

Sośnickiej. 

Mistrzostwa Europy Par 2010, Petersburg, maj 2010: na podstawie MPP rozegranych w marcu 2010 

w Poznaniu prawo do reprezentacji Polski wywalczyła Kasia Mazurek i Leszek Sołdan. W wyniku ich 

rezygnacji prawo to zostało przekazane parze Klaudia Kleczkowska i Krzysztof Dziołak. 

Dofinansowanie PSG: 750 euro, dofinansowanie EGF/organizatorów: 3000 rubli (~). 

WAGC 2010 Chiny: Na podstawie wyników MP 2009 i regulaminu reprezentacji na MŚ prawo 

reprezentacji Polski wywalczył Koichiro Habu. W wyniku jego rezygnacji prawo to przekazane zostało 

Leszkowi Sołdanowi. 

Mistrzostwa Europy Juniorów Mateusz Surma – Mistrz Europy Juniorów do lat 16!! 

KPMC 2010 (jesieo 2010): na podstawie eliminacji rozegranych w maju w Warszawie prawo 

reprezentacji Polski na tym turnieju wywalczył Marek Kamioski. 

Ranking 

Po rezygnacji współtwórcy i  wieloletniego opiekuna systemu Krzysztofa Grabowskiego tymczasową 

opiekę przejął Wiesław Sawicki. Próby przeniesienia systemu z „zeszytów Grabola” na prototyp 

systemu informatycznego wytworzony przez Wiesława nie zakooczyła się pełnym powodzeniem.  

W czerwcu b.r. stałą opiekę nad systemem przejął Krzysztof Bożek. Zmieniony też został Regulamin 

Rankingowy (nową wersję można znaleźd pod adresem http://psg.go.art.pl/node/245). 

Sprzęt 

Zapewnienie zestawów do gry w liczbie niezbędnej do zorganizowania dużego turnieju jest trudne dla 

pojedynczego klubu czy organizatora. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Go utrzymuje pewną liczbę 

zestawów turniejowych (plansz, kamieni i zegarów) a także magnetycznych plansz demonstracyjnych 

na potrzeby większych wydarzeo. Na jesieni zeszłego roku zasoby te wzmocnione zostały przez zakup 

dużej puli nowych zegarów turniejowych DGT. 

Sport 

Z myślą o docelowym uznaniu Go jako sportu przez władze paostwowe Prezes odbył szereg 

konsultacji z liderami pokrewnych organizacji zajmujących się sportami umysłowymi takimi jak 

szachy, warcaby czy brydż. Rozmowy te zostały zawieszone ze względu na małą liczbę aktywnych 

turniejowo goistów i organizatorów zrzeszonych i współpracujących w ramach PSG oraz brak 

zorganizowanych klubów sportowych. 

http://psg.go.art.pl/node/245


Sprawy międzynarodowe 

Prezes PSG Leszek Sołdan pełni również funkcję wiceprezesa Europejskiej Federacji Go. O jego celach 

i podjętych przez niego działaniach będzie można przeczytad w drugim numerze Magazynu PSG. 

Zapoczątkowane przez ogólnoświatowy kryzys, oraz potrzebę bardziej skutecznych działao 

organizacji krajowych w celu pozyskiwania członków i popularyzacji Go, coraz częściej słyszymy o 

konieczności zmiany modelu działania. Zmiany w światowym w go idą w kierunku „profesjonalizacji” i 

stworzenia zdrowych ekonomicznych zasad działania. Przejawia się to w naturalnych dążeniach 

(każdej krajowej organizacji) do samodzielnego pozyskiwania środków na działalnośd swoją oraz 

działalnośd wspólną (EGF, IGF) i co za tym idzie – koniecznością stworzenia nowych mechanizmów 

działania. 

Rozważane są między innymi: pozyskiwanie sponsorów wewnętrznych, zwiększanie liczby członków (i 

pozyskiwanie funduszy ze zwiększonych składek), tworzenie organizacji certyfikujących sędziów, 

trenerów i organizatorów i tym podobne – znane w organizacjach o podobnym obszarze  działania 

(Szachy, Brydź, Warcaby). Jedną z naturalnych konsekwencji dla polskiego Go jest  znaczne 

ograniczenia płynącego dotąd szerokim strumieniem sponsoringu azjatyckich organizacji 

zawodowych, fundacji i firm. Za udział w turniejach międzynarodowych, wyjazdy na Mistrzostwa 

Świata i inne do tej pory sponsorowane przez tradycyjnych sponsorów ze wschodu, PSG będzie 

musiało pozyskiwad fundusze samodzielnie.  

Już w tym roku na WAGC nasz reprezentant sam musiał zapłacid za swój bilet. W tym roku nie ma też 

grantu EGF dla Letniej Szkoły Go, który w poprzednich latach znacznie obniżał koszt, jaki musieli 

ponieśd uczestnicy tej imprezy. 

Innym objawem tej sytuacji jest podniesienie składek EGF dla Polski z 50 euro do 200 euro. Trzeba się 

też liczyd z rosnącymi wymaganiami finansowymi i organizacyjnymi (np. antydopingowymi) 

związanymi z aspiracjami olimpijskimi IGF. 

Dużą wagę przywiązuje się też do projektu zbliżania Go do ruchu olimpijskiego. Pierwsza Olimpiada 

Sportów Umysłowych odbyła się w 2008r w Pekinie. Następna planowana jest na rok 2012 

(Cambridge). Wymagania nałożone na ruch olimpijski wymagają sporych reorganizacji w 

organizacjach krajowych (PSG). Będziemy musieli przygotowad się na zasady tam panujące  (testy 

antydopingowe, ścisła współpraca z organizacjami olimpijskimi itp.) 

Finansowanie 

W związku z sytuacją międzynarodową opisaną powyżej trzeba położyd większy nacisk samo-

finansowanie naszych działao, czego objawem było np. powrót do tradycyjnego poziomu składek na 

poprzednim walnym (składki zostały obcięte do symbolicznej kwoty na wcześniejszym Walnym, ale 

nie spowodowało to spodziewanego wzrostu liczby członków) pozwalający sfinansowad chociaż częśd 

stałych kosztów administracyjnych PSG. 

Oprócz tego, dzięki podpisaniu kilku jednorazowych lub stałych umów sponsorskich udało się 

zrealizowad najbardziej kosztowne inicjatywy (Magazyn PSG, Międzynarodowy Warszawski Turniej 

Go z wysokimi nagrodami) bez uszczuplenia oszczędności Stowarzyszenia. 



Europejski Kongres Go Gdynia 2013 

Obecnie PSG jest właścicielem prawa do organizacji Europejskiego Kongresu Go w 2013 roku. Jest to 

duża odpowiedzialnośd i bardzo duże obciążenie organizacyjne. Obecny Zarząd we współpracy z 

Włodzimierzem Malinowskim podjął próbę zabezpieczenia sal do gry i noclegów w Gdyni, ale 

wstępne plany wykorzystania Teatru Muzycznego i akademików Akademii Morskiej zostały 

pokrzyżowane przez remonty obu obiektów. 

Najważniejszymi zadaniami stojącymi przed nowym Zarządem w tej sprawie jest zabezpieczenie 

lokali, w których można będzie przeprowadzid Kongres oraz zawiązanie szkieletowego zespołu 

organizacyjnego. 

W razie braku przekonania co do wykonalności przedsięwzięcia możliwa jest rezygnacja z praw do 

organizacji kongresu na Walnym Zgromadzeniu EGF, które odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 

2010 w Finlandii. Wiązałoby się to z poważnym zachwianiem zaufania do PSG na arenie 

międzynarodowej, ale przyznanie się do porażki dopiero w przyszłym roku byłoby dużo gorsze (gdyż 

zostawiłoby za mało czasu na organizację zastępczej ekipie z innego kraju). 

Magazyn PSG 

Jeszcze przed poprzednim Walnym Zgromadzeniem powstał pierwszy drukowany numer Magazynu 

PSG. Stworzono warunki organizacyjne (opracowanie layout’u, korekta, skład, druk) i finansowanie 

(sponsor) potrzebne do prowadzenia cyklicznej pracy ale zabrakło wsparcia środowiska 

(odpowiedniej liczby autorów i tekstów) dla wypełnienia kolejnego numeru. Projekt prowadzi Leszek 

Sołdan (Leszek.Soldan@go.art.pl) i w każdej chwili, po pojawieniu się odpowiedniej liczby materiałów 

może go uruchomid.  

Wsparcie 

Oprócz wymienionych wyżej działao PSG wsparło merytoryczni lub materialnie następujące 

inicjatywy: 

 Promocja GO na targach gier Poznao Game Arena 

 Turniej Liga Młodych Mistrzów 

 Internetowa Liga Młodych Mistrzów 

 Miejskie warsztaty promujące GO w ramach The Knot 

Pozostałe 

Pod koniec roku 2009 dotychczasowy rektor (niezależnej od PSG) Internetowej Akademii Go 

zrezygnował z pełnienia swojej funkcji i jednostronnie przekazał IAG pod opiekę Stowarzyszenia.  

Przez pewien czas (3-wydania, druga połowa 2009) powstawał mini-Biuletyn publikowany na 

Go.Art.PL, relacjonujący bieżące wydarzenia i dający wgląd w charakter bieżących działao Zarządu w 

wybranych miesiącach. 

mailto:Leszek.Soldan@go.art.pl


Wykonane zostało zalecenie Komisji Rankingowej i stworzony został Preliminarz Budżetowy na rok 

2010 zawierający szacunkowe wydatki na najważniejsze cele. 

Wykonana została uchwała WZC i stworzony został Regulamin Pracy Zarządu. 

 

 


