
Wolałbym by taka tabelka nigdy nie powstała. Niestety, ale jest. Powołałem do życia POTWORKA pod nazwą PZW. Miał 

być wyczyn warcabowy a jest ... PTWbis w gorszym wydaniu. PZWarc zajmuje się wszystkim tylko nie SPORTEM 

WYCZYNOWYM a do tego właśnie był nam potrzebny związek. 

Może przyjdą czasy, że prezesi klubów zmądrzeją i wyrzucą wreszcie tą wspaniałą siódemkę (zarząd) i powołają Zarząd, 

który naprawdę będzie się troszczył o SPORT WARCABOWY a nie o własne drobne interesiki. Ale to chyba prędko nie 

nastąpi ... niestety .... Zbyt wielu ludziom jest wygodnie tak jak jest. Ich problemy Adamaszków, Chmieli i innych 

czołowych zawodników kompletnie nie obchodzą... 

 

2005 Amsterdam Mistrzostwa Świata Przemek wywalczył w Gnieźnie status 1-go rezerwowego. 

Miał prawo wyjazdu (organizator zapewniał pobyt). 

PZWarc NIE ZGŁOSIŁ Przemka. Zauważyłem to w 

dokumentach FMJD – po mojej interwencji Przemka 

zgłoszono (po terminie). Na moją prośbę włączono go to 

imprezy, ale ... był już drugim rezerwowym. 

2006 Bovec ME kobiet NIKT NIE ZAGRAŁ! Dobry hotel był na koszt 

organizatora dla jednej zawodniczki z Polski. Przejazd z 

Andrzejem Jeszke kosztował 300 zł (miał wolne miejsca, 

zabrał m.in. łotyszki)! 

2006 Dakar Drużynowe 

Mistrzostwa Świata 

NIE JEDZIEMY!!! Koszty to jedynie przelot. Można było 

zrealizować dla całej drużyny za 4000-5000 zł (tyle za 

bilety płacili Litwini). Ale pieniądze które Ministerstwo 

dało na przygotowania i udział w MŚ/ME wydano na 

'szkolenie kadry – metodą startową' przeznaczono na dziką 

kartę dla Urbanka w finale MPolski w Mińsku! Uczestnicy 

finału MPolski nawet nie wiedzieli, że się szkolą!!! Grali w 

turnieju, który w dokumentach dla MSportu był pokazany 

jako … szkolenie. 

2007 Cannes ME blic  

(indywidualne i 

drużynowe) 

Turniej drużynowy i indywidualny. Koszt przelotu z 

Berlina w dwie strony to 80 euro. Pobyt ZA DARMO. 

Nikt nie pojechał, nie poinformowano klubów. 

2007 Jakucja MŚ kobiet Jedno miejsce dla Polki w turnieju kołowym. Przez kilka 

lat w FMJD starałem się by doceniono w ten sposób 

Polskę, która jako jedna z ośmiu państw regularnie 

organizuje swoje m-wa kobiet.  NIKT NIE POJECHAŁ. 

Koszt – dojazd do Moskwy plus wiza. Podróż z Moskwy 

finansowali Jakuci. 

2009 Berlin MŚ - kwalifikacje Nikt nie zagrał!!! Szanse sportowe były spore! Mimo 

udziału wielu tuzów był limit awansu po jednym z kraju. 

Koszt udziału – pobyt, niezbyt drogi (20 euro za dzień za 

wszystko – cena podobna jak w imprezach PZW 

organizowanych w szkołach) 

2009 Rio de Janeiro MŚ64 Mistrz Polski zapłacił za bilet za własne pieniądze – Prezes 

nie ma zamiaru zwrócić. Do zawodnika pisze m.in.  „... za 

ciebie wysłaliśmy zgłoszenie” ... dobry i pracowity to 

człowiek zaiste. Przypomnę, że to ten sam Pan, który za 

kurs „menadżera sportu” zapłacił z pieniędzy związku bez 

decyzji zarządu. 

2010 Wilno ME w grze 

błyskawicznej 

Nie ma nikogo z Polski. Wyjazd można było połączyć albo 

z udziałem w turnieju BaltCup albo z DME w Tallinie. 

Była możliwość noclegów w hotelu wysokiej klasy za cenę 

jaką ... PZW pobiera w organizowanych przez siebie 

turniejach za nocleg w wieloosobowych salach szkolnych. 



2010 Tallinn Drużynowe ME Koszt – wysłania 3 zawodników do Tallina (1000-1500 

max), wpisowe (100 euro), pobyt – całość oceniam na 3-4 

tysiące. Ledwie dwa razy tyle co opłacony ze środków 

PZWarc prywatny kurs menadżera sportu Pana Prezesa. 

Zawodnicy (pierwsza trójka ostatnich MP) SAMI 

zwracają się do prezesa, że chcą jechać (związek nie 

podejmuje sam ŻADNYCH DZIAŁAŃ). Prezes oferuje ... 

1500 złotych, ale w maju.   

2013 Tallinn  Drużynowe ME NIKT NIE ZAGRAŁ! Nawet nikt przed nikim się nie 

usprawiedliwiał!  

….   

2019 Włochy  Drużynowe ME NIKT NIE ZAGRAŁ! Nawet nikt przed nikim się nie 

usprawiedliwiał!  

 


