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DRODZY CZYTELNICY 
Witam was wszystkich w drugim numerze 

Biuletynu PSG - Kiai. Dlaczego Kiai? Ponieważ sam 

tytuł "Biuletyn PSG" byłby zbyt nudny, a słowo 

"Kiai" doskonale oddaje ducha walki całej redakcji. 

W Wakacje wiele się działo, niestety z powodów 

prywatnych nie udało się opublikowad we 

wrześniowym numerze wszystkiego, co było 

planowane. Mimo wszystko, nowy numer ma wiele 

plusów, m.in. "ładna" okładka z  Pawłem 

Celejewskim w roli głównej. Jeżeli już jestem przy 

osobie Pawła, to zachęcam do przeczytania relacji z 

eliminacji do Olimpiady, która jest jednocześnie 

tematem numeru. 

Miałem wielkie problemy z wybraniem 

wrześniowego głównego tematu, ponieważ oprócz 

Olimpiady, goiści w wakacje świętowali 25-lecie 

Wodzisławskiego Klubu Go. Ostatecznie wybrałem 

eliminacje, ponieważ jest to nie tylko wielkie 

wydarzenie w Polsce, ale także dla całegoŚwiata. 

Podczas tegorocznych wakacji Polacy odpoczywali 

bardzo aktywnie (LSG - relacja Dawida Cichuty; EGC 

- relacja Pawła Morawieckiego) i wynikiem tego 

jest wiele nowych awansów na liście PSG. Niestety, 

wakacje się skooczyły i pora wrócid do codziennej 

nudnej pracy. Chociaż nie do kooca nudnej, o czym 

mogłem się dowiedzied parę dni temu, kiedy  

zostałem poproszony o przejęcie obowiązków 

rektora Internetowej Akademii Go.  

Propozycje tę przyjąłem, ponieważ ostatnimi czasy 

IAG ma pewne problemy, a wszyscy wiemy, że gdy 

IAG  dobrze prosperuje, to Polska Scena Go 

również ma się dobrze. W odróżnieniu od 

poprzednich rektorów, którzy wybierali drogę 

ewolucji serwisu, ja zdecydowałem się 

na dośd radykalne kroki, które mają spowodowad, 

że IAG znowu okaże się atrakcyjna dla polskich 

goistów. Co dokładnie to będzie? Jedno jest 

pewne: IAG znowu będzie miejscem, gdzie 

trenowad się będzie przyszłych mistrzów. Więcej 

informacji już wkrótce na stronach Akademii. 

Tymczasem zapraszam do lektury wrześniowego 

wydania.  

Miłego czytania! 

TOMASZ ŚLĄZOK  

REDAKCJA 
 Tomasz Ślązok 

 Paweł Morawiecki 

 Dawid Cichuta 

 Arkadiusz Kindziuk 

 Piotr Wysocki 

 Jan Lubos 

Korekta 

 Małgorzata Palej 

Kontakt 

 biuletyn@go.art.pl
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AWANSE/WERYFIKACJE 
Siła Gracze 

3dan Michał Lagner 

2dan Stanisław Frejlak 

1dan Anna Sośnicka, Jakub Straszewski 

1kyu Cezary Czernecki, Małgorzata Kaczorowska, Michał Hausner  

2kyu Bogdan Pakosz, Dawid Cichuta(KR), Krzysztof Dziołak 

3kyu Katarzyna Bełtowska, Marek Maksimczyk, Rafał Karaś (KR) 

4kyu Grzegorz Nowak, Grzegorz Sobański, Jarosław Bębenek , Joanna Noga, Michał 

Hajduk(KR), Paweł Skrabania, 

5Kyu Artur Barcicki, Artur Iwanowski(KR), Karol Cieślak, Leszek_jr Sołdan, Marek Minias, 

Marcin Sokół(W), Sylwia Długosz (KR) 

6kyu Aleksander Nowiński , Bartosz Surma, Piotr Dyszczyk,  

7kyu Aleksandra Santowska, Tomasz Warchol 

8kyu Jakub Żurek, Łukasz Mistura 

9kyu Dariusz Bednarczyk, Lilia Mularczyk (W) Marcin Zgirski 

10kyu Maciej Mazurek, Wojciech Ślusarczyk 

11kyu Jan Sawicki-Hughes, Marcelina Chojnacka 

12kyu Marek Lichy, Tymoteusz Pyszczek 

13kyu Martyna Kaczkowska 

14kyu Paweł Pierzchala 

15kyu Karolina Byczyk, Krzysztof Ciombor 

16kyu Anna Sowińska 

19kyu Robert Ciombor, Zuzanna Pakosz 

20kyu Maria Tańska 

26kyu Agata Topotek, Maciej Manuszewski 

 
Legenda: 

 

KR – Awans przez Komisje Rankingową 

W – Weryfikacja  
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RELACJA Z BYDGOSKICH TURNIEJÓW GO 
W 2004 roku nauczyłem grad w Go Małgorzatę 

Piekarską, moją byłą nauczycielkę informatyki w VI 

LO w Bydgoszczy. Dzięki Go utrzymaliśmy kontakt. 

Dzięki Gosi udało się uzyskad dostęp do sal 

lekcyjnych w VI LO dla celów turniejowych.  

Organizowane turnieje są turniejami 

handicapowymi klasy C - ich głównym celem jest 

spotkanie się graczy z Bydgoszczy, Torunia, 

Poznania, Gdaoska i okolic i zagranie wielu 

ciekawych gier. Pomimo miłej atmosfery, 

rywalizacja jest zawsze ostra - każdy chce wygrad! 

Liczebnośd turniejów mieści się w granicach od 

kilkunastu do dwudziestu kilku osób. Chęd i zapał 

do gry przyczynia się do organizacji dużej liczby 

turniejów. Po każdym turnieju staramy się w 

przybliżeniu ustalid datę kolejnego - każdy chce się 

zrewanżowad! 

Od 2005 roku w VI LO zorganizowano już 11 

turniejów Go. Dzięki Wojtkowi Szychowiakowi, 

Włodzimierzowi Malinowskiemu i sklepowi e-go.pl, 

którzy sponsorują nagrody, nasze turnieje nie mają 

wpisowego. Jeśli jednak ktoś chciałby sponsorom 

ulżyd - mamy skarbonkę, do której każdy może 

wrzucid, ile uważa. Na każdym turnieju można się 

napid herbaty czy kawy oraz zjeśd kawałek 

domowego ciasta. 

Zwycięzcami kolejnych turniejów bydgoskich byli: 

1. Ireneusz Pryła z Torunia 

2. Łukasz Blek z Torunia 

3. Robert Oczkowski z Torunia 

4. Dominik Blek z Torunia 

5. Tomasz Buczkowski z Wrocławia 

6. Janusz Kudełka z Bydgoszczy 

7. Łukasz Trzciałkowski z Torunia 

8. Karol Cieślak z Koszalina 

9. Marcin Żuchowski z Bydgoszczy 

10. Bruno Wałaszewski z Bydgoszczy 

Jak widad, Bydgoski Klub Go jest gościnny :-) 

Serdecznie zapraszam na kolejne turnieje w 

Bydgoszczy.  Najbliższy odbędzie się na początku 

roku szkolnego.  

Zachęcam również do organizowania wielu małych 

turniejów  – zgodnie z hasłem ,,małe jest piękne''  

:-)  

 

 

 

PIOTR WYSOCKI
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSG 

W dniu 28 czerwca 2008 (sobota) w sali 

konferencyjnej Pałacyku Rektorskiego Politechniki 

Warszawskiej odbyło się Walne Zgromadzenie 

Członków Polskiego Stowarzyszenia Go (PSG). 

Wybrano nowy Zarząd, przeprowadzono wybory 

uzupełniające do Sądu Koleżeoskiego, zmieniono 

wysokośd składek i określono plan działao na 

najbliższą przyszłośd. 

HISTORIA 

Walne Zgromadzenie Członków było zwołane po 

największym kryzysie członkostwa PSG. W czerwcu 

2007 r. w obradach Walnego Zgromadzenia wzięło 

udział zaledwie dziesięciu uczestników, co i tak 

przewyższało liczbą późniejsze jesienne 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, 

poprzedni Zarząd uporządkował listę członków, 

tzn. wykreślił osoby, które od wielu lat nie opłacały 

składek. Spowodowało to, że od poprzedniego 

Walnego Zgromadzenia drastycznie zmniejszyła się 

liczba formalnych członków PSG. Szczęśliwie, jak 

pokazało tegoroczne zebranie, najgorszy okres 

mamy już za sobą – w pracach tegorocznego 

Walnego Zgromadzenia brało udział o wiele więcej 

uczestników. Nie dziwi to, zważywszy, że 

przeglądając uchwały Zarządu widzimy, że co 

pewien czas przybywa formalnych i aktywnych 

członków PSG. 

TRADYCJA 

Tradycyjnie Walne Zgromadzenie Członków PSG 

odbyło się w ostatni weekend czerwca, podczas 

Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Go (w 

tym roku odbyła się już XXXI edycja tego turnieju!). 

Ułatwiło to uczestnikom wymianę opinii w 

kuluarach jeszcze przed Zgromadzeniem. Impreza 

integracyjna zaś, zorganizowana w przeddzieo 

Walnego Zgromadzenia dla uczestników turnieju, 

także stanowiła doskonałą okazję do nieformalnych 

rozmów o przyszłości PSG (przy okazji oczywiście 

niezłej zabawy). Ponadto, zdecydowana większośd 

uczestników Zgromadzenia, jak co roku, połączyła 

przyjemne z pożytecznym i wzięła udział w 

turnieju. Trudno jednak Walne Zgromadzenie 

określid jako trzymające się skostniałych 

schematów. 

Tym razem spotkaliśmy się w sali konferencyjnej 

Pałacyku Rektorskiego PW. Tematów do rozmów 

było tak wiele, że nie brakło nam czasu i obrady 

kontynuowano następnego dnia, w niedzielę 

(warto zauważyd, że do tej pory zwykle się to nie 

zdarzało). Pomimo to, w opinii większości 

uczestników, obrady trwały trochę za krótko. No 

dobrze, ale przejdźmy do konkretów, bo nikt nie 

doczyta tego tekstu do kooca... 

PERSONALIA 

Jednym z głównych celów tego Walnego 

Zgromadzenia Członków były wybory władz 

Stowarzyszenia. Na Walnym aktualny jeszcze 

prezes Michał Parkoła podał Zarząd do dymisji. 

Wybrano nowy Zarząd w składzie: 

- Leszek Sołdan (prezes, na KGS znany jako Malysz) 

- Sławomir Piela 

- Roman Pszonka (był także w poprzednim 

Zarządzie, romanp z KGS) 

Z uczestniczenia we władzach zrezygnował także 

wieloletni przewodniczący Sądu Koleżeoskiego 

Krzysztof Grabowski (powszechnie znany jako 

Grabol). W związku ze spadkiem liczby członków 

Sądu poniżej formalnego minimum, Walne 

Zgromadzenie musiało przeprowadzid wybory 

uzupełniające. Do Sądu Koleżeoskiego zostali 

wybrani dodatkowo: 

- Aleksandra Sontowska (Petraboot z KGS) 

- Marek Kamioski (znany jako Kamyk a także pod 

wieloma innymi nickami na KGS :) 

Sąd Koleżeoski już we własnym zakresie wybrał 

Emilię Karbownik (Dobromila z KSG) jako nową 

przewodniczącą. 

Warto zauważyd, że kadencje władz są dwuletnie. 
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W związku z tym, że członków Komisji Rewizyjnej 

wybrano rok temu, od tego Zgromadzenia mamy 

niepokrywające się kadencje Zarządu i KR. Jeśli nie 

nastąpią niespodziewane komplikacje, nową KR 

będziemy wybierali za rok, Zarząd dopiero za dwa 

lata. Dotychczas kadencje te się pokrywały; nawet 

w 2006 roku, kiedy wybierano dodatkowo 2/3 

Zarządu (w tym prezesa) były to wybory 

uzupełniające, zaś w 2007 wybieraliśmy nową KR i 

znowu głosowaliśmy nad Zarządem. Dobrą stroną 

obecnego stanu rzeczy jest uniknięcie regularnych 

trzęsieo ziemi związanych z symultanicznym 

wygasaniem mandatu wszystkich (łącznie z Sądem 

Koleżeoskim) członkom władz PSG. 

WAŻNE DECYZJE  

Po pierwsze, Walne Zgromadzenie Członków 

obniżyło składki członkowskie płatne od roku 2009. 

Składka będzie wynosid 10 PLN (5 PLN zniżkowa) 

rocznie. Walne Zgromadzenie w ten sposób 

poparło plan nowego Zarządu mający na celu 

dalsze zwiększanie liczby członków PSG. 

Następną ważną decyzją była formalna zgoda 

Zgromadzenia na przystąpienie w roli członka 

założyciela do World Pair Go Association. W tej 

chwili z przyszłej działalności w tej organizacji nie 

mamy jeszcze konkretnych korzyści, ale to w mojej 

opinii dobra "inwestycja".  

Dotychczasowa działalnośd PSG w organizacjach 

międzynarodowych (np. EGF, IGF) otwiera polskim 

graczom w Go spore możliwości, np. wyjazdy 

reprezentantów na Mistrzostwa Świata i 

Mistrzostwa Świata Par w Japonii, na mistrzostwa 

w Korei, a także na eliminacje europejskie do Ozy i 

tegoroczną Olimpiadę Sportów Umysłowych w 

Chinach. Sporą nobilitacją jest możliwośd 

organizowania Kongresu. Pozwala to przewidywad, 

że przynależnośd do WPGA także wiązad się będzie 

z korzyściami dla członków PSG. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚD  

W trakcie Walnego Zgromadzenia dyskusje 

dotyczące ogólnie pojętych planów na przyszłośd 

trwały dwa dni, więc trudno w ramach krótkiego 

artykułu przytoczyd wszystkie pomysły oraz 

argumenty za i przeciw nim. Moim zdaniem warto 

tu wspomnied dwie z poruszanych kwestii. 

Postanowiliśmy starad się o przyznanie Polsce 

(Gdyni) Kongresu 2013. Głosowanie nad tym 

kongresem jest planowane dopiero w przyszłym 

roku, ale liczymy, że rozpoczęcie starao już w tym 

roku zwiększy nasze szanse. Ponadto, Zarząd 

nakreślił ambitny plan bardzo dużego wzrostu 

liczby członków w następnych latach. Celem jest 

uczynienie z Go sportu (według reguł prawnych), a 

potem sportu kwalifikowanego oraz 

przekształcenie PSG w związek sportowy. 

Umożliwid ma to łatwiejsze rozmowy ze 

sponsorami oraz otworzyd możliwośd 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu, czyli np. 

całkowite finansowanie reprezentacji Olimpijskiej (i 

jej zwiększenie) w przyszłości. 

Przydatne linki: 

- PSG: http://http://psg.go.art.pl/ 

- XXXI WTG: http://warsaw.go.art.pl/2008/ 

- WPGA: http://www.worldpairgo.org/ 

ARKADIUSZ KINDZIUK 

 

http://psg.go.art.pl/
http://warsaw.go.art.pl/2008/
http://www.worldpairgo.org/
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LETNIA SZKOŁA GO 2008 
Czwartek. Wróciłem do mieszkania po dziewięciu 

godzinach pracy przy komputerze. Mimo że oczy 

miałem opuchnięte od patrzenia w monitor, 

odpaliłem KSG. Zobaczyłem jakie tam pustki. 

Przypomniało mi się. Letnia Szkoła Go. Przez głowę 

przeszła mi cała masa wspomnieo z poprzednich 

trzech edycji. Westchnąłem i położyłem się, żeby 

odpocząd. Myśl o tym, że to będzie pierwsze LSG, 

na którym mnie nie będzie, nie dawała mi spokoju. 

Leżałem tak przez dobrą godzinę. W koocu nie 

wytrzymałem. Wstałem. Oznajmiłem wspólnikowi, 

że wyjeżdżam; sprawdziłem, o której mam pociąg i 

spakowałem plecak. 

Piątek. Po całonocnej podróży w koocu jestem. 

Gliśno Wielkie. Jeszcze kilka minut piechotą i będę 

na miejscu. Idąc ścieżką czuję podniecenie 

związane z tym miejscem i ludźmi, którzy się w nim 

znajdują. Przystanek  Alaska i LSG. 

Chwilę później siedziałem już na starej ławce zbitej 

z pociętych drzew. Pełno ich tutaj. Właściwie nie 

ma tu innych. Zdecydowana większośd tutejszych 

rzeczy zrobiona została samodzielnie przez 

pracowników pola namiotowego. 

Jest siódma rano. Wczoraj główną atrakcją było 

karaoke. Nic dziwnego więc, że na głównym placu 

pusto. Witam się z pracownikami, którzy od 

wczesnych godzin rannych sprzątają po 

poprzednim wieczorze, przygotowują śniadanie i 

gorącą wodę na poranne prysznice. Cieszę się, że 

tu jestem. Z chaty głównej wychodzi Paweł Noga 

(Benerit). Zaspany przeciera oczy, żeby przekonad 

się, że to naprawdę ja tu siedzę. Przywitanie, 

wymiana kilku słów, dopełnienie formalności 

związanych z uczestnictwem. Paweł włączył Hikaru 

no Go. Czekając na porę, kiedy obozowicze zaczną 

wstawad na śniadanie, siedzę przed telewizorem i 

oglądam znaną dobrze wszystkim anime.  

U Hollinga (główna sala) powoli zbierają się ludzie. 

Seria powitao i uścisków. Śniadanie, a po nim 

zapisy na turnieje, dropowanie się z rund i inne 

sprawy organizacyjne. Paweł wyciągnął wnioski z 

poprzednich obozów. Widad, że wie co i jak 

powinno działad. 

Po wyprawie nad jezioro czas na obiad. Znalazłem 

kilka osób, które tak jak ja nie mają wykupionych 

posiłków. Przygotowania nie trwają długo. W 

dobrze zaopatrzonym sklepiku kupujemy wszystkie 

potrzebne nam produkty. W kuchni wspólnej ogieo 

już rozpalony. Każdy z chcących jeśd pomaga 

podczas gotowania. Gotowe. Obiad zjedzony pod 

ogromną lipą w miłej atmosferze. Czas zagrad w 

Go. Gra turniejowa była dla mnie trudna. Nie 

grałem od kilku dobrych miesięcy. Na szczęście 

udało się.  Zwycięstwo. 

 

Przyłączam się do grupki znajomych leżących w 

cieniu na kocach. Wspólne rozmowy, śmiechy. Za 

chwilę mecz siatkówki. Pograliśmy chwilę i znów 

wyprawa nad jezioro. Po kolacji jestem umówiony 

na partyjkę Munchkina. 

Wieczór. Wykład Merlijna. Po nim każdy już robi na 

co ma ochotę. Zagrałem mecz w ping pinga. Idę 

spad. Trzeba odespad całą noc w pociągach. Podróż 

ze Śląska na Kaszuby jest naprawdę męcząca. 

Letnia Szkoła Go. Dla sceptyków to po prostu zlot 

młodzieży organizowany w środku głuszy, nad 

którym nikt nie ma kontroli. To jednak opinia tych, 

którzy nawet przez chwilę się tam nie pojawili. Ten 

środek głuszy ma swój klimat. Niesamowity klimat. 
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Kilka zabudowao, otoczonych z jednej strony 

polami, a z drugiej niewielkim lasem. Kilka kroków 

do jeziora. Fakt, że Przystanek Alaska znajduje się 

w takim miejscu powoduje automatyczne 

oderwanie od zewnętrznego świata. Człowiek w 

tym miejscu przestaje odczuwad problemy 

związane z codziennym życiem. W LSG uczestniczą 

ludzie w różnym wieku. Najliczniejszą grupę 

stanowi młodzież. Jednak nierzadko przyjeżdżają 

rodziny wraz z dziedmi. Paweł dołożył wszelkich 

starao, żeby zapewnid każdej z grup wiekowych 

oraz siłowych odpowiednie atrakcje. Poza 

wykładami prowadzonymi przez Merlijna Kuina 

(6d) i Vita Brunnera (4d) prowadzone były również 

zajęcia dla graczy o niższej sile. Dla wszystkich 

uczestników dostępne były gry planszowe, lotki, 

stół do ping ponga, stół do piłkarzyków oraz boisko 

do siatkówki. Osoby chętne mogły zapisad się na 

jazdy konno. 

Plan z podziałem na dni z wyszczególnionymi 

zajęciami zawsze wywieszony był na tablicy 

ogłoszeo. Każdy uczestnik mógł wybrad zajęcia, w 

których chce uczestniczyd, jednak przymusu nie 

było. To właśnie dzięki możliwości wybory spośród 

tylu atrakcji LSG jest tak niepowtarzalna. Daje 

możliwośd odpoczynku, jak i powiększenia swojej 

goistycznej wiedzy i umiejętności. 

Organizator oraz pracownicy pola dokładali 

wszelkich starao, żeby wszystko było przygotowane 

jak należy. Wstając rano nie było widad 

pozostałości po wieczornych posiedzeniach. 

Dziennie rano i wieczorem dostępne były prysznice 

z ciepłą wodą. Na miejscu funkcjonował regularnie 

zaopatrywany sklepik, w którym ceny nie przebijały 

tych w mieście. Dla obozowiczów dostępna była 

opalana drewnem kuchnia, naczynia oraz sztudce. 

Własny namiot można było rozbid praktycznie 

wszędzie. 

Dla mnie Letnia Szkoła Go to doskonała okazja do 

wypoczynku. Możliwośd spotkania się ze 

znajomymi goistami, których nie widziałem rok, 

rozegrania kilku partii Go, pogrania w siatkówkę. W 

tym roku mój przyjazd był spontaniczny. Miałem 

zostad tam tylko trzy dni jednak wyjazd stamtąd 

okazał się trudniejszy niż myślałem. W 

ostateczności wyjechałem po pięciu dniach. Mam 

zamiar przyjeżdżad na LSG co roku, jeśli tylko Paweł 

zdecyduje się organizowad kolejne edycje. 

Jestem pewien, że każdy, kto chociaż raz był 

uczestnikiem Letniej Szkoły Go, zgodzi się z 

twierdzeniem, iż obóz ten jest jedyny w swoim 

rodzaju. Uczestnictwo w nim polecam każdemu. W 

szczególności sceptykom. 

DAWID CICHUTA (CICHACZEM) 
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ELIMINACJE DO OLIMPIADY 
3-18 października 2008 w Pekinie (Chiny) odbędzie 

się pierwsza "Olimpiada" Sportów Umysłowych. 

Impreza ta organizowana jest przez 

Międzynarodową Federacje Sportów Umysłowych, 

w której w skład wchodzi m.in. IGF - 

Międzynarodowa Federacja Go. Polskie 

Stowarzyszenie Go jako członek IGF ma prawo do 

wystawienia drużyny na Olimpiadę. W celu jej 

wyłonienia zorganizowano eliminacje w dniach 14-

15 Czerwca 2008 roku w Warszawskiej Szkole 

Reklamy przy ulicy Szolc-Rogozioskiego 3. 

 

Organizatorzy postanowili, że turniej ten będzie 

wyjątkowy pod każdym wyjątkiem. W turnieju 

mogli wziąd udział tylko gracze od siły 1kyu według 

aktualnego rankingu PSG. Wymaganie to było 

jednym z czynników które spowodowało, ze 

eliminacje okazały się najlepiej "obstawionym" 

turniej w tym roku. Kolejną nowością okazało się 

podejście sędziego do parowania. Parowanie 

podczas turnieju było zorganizowane przy pomocy 

programu OpenGotha, który nie jest zbyt 

popularny w Polsce.  

 

Wybranie nietypowego programu nie było jednak 

największym zaskoczeniem. Przed turniejem 

dyskutowano na grupie GO-L na temat sposobu 

parowania i przyznawania punktów. Dyskusja się 

zakooczyła ugodą w postaci Tomasza Grininga, 

który obiecał pokazad się na turnieju jako gracz 

zapasowy. Wszystko tylko po to by na turniej była 

parzysta liczba graczy i nikt nie musiał pauzowad. 

Wszystko pięknie na papierze, jednak w praktyce 

wyglądało to całkowicie inaczej.  

Gdy zakooczyła się wstępna rejestracja przed 

rozpoczęciem turnieju Tomasz Grining został 

wpisany aby liczba graczy była parzysta. Po chwili 

jednak pojawił się nowy gracz i Tomasz zdecydował 

o wypisaniu się z turnieju. Turniej się rozpoczął od 

dośd długiej mowy Leszka Sołdana. Podczas tej 

ważnej i ciekawej mowy przybył ostatni gracz - 

Gererad Szymborski. Oczywiście naturalnym 

continuem było ponowne zapisaniem się Tomka 

Grininga, jednak sędzia mu tego zabronił, ponieważ 

według niego jest to poważny turniej i nie można 

się wypisywad i wpisywad. Wynikiem w turnieju 

grała nieparzysta liczba graczy :(  
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Na szczęście sam turniej przebiegł bardzo płynnie, 

bez żadnych spięd. 21 graczy walczyło między sobą 

o prawo reprezentowania Polski w Pekinie. 

Podczas turnieju miał nawet miejsce rodzinny 

pojedynek między ojcem i synem. Po długiej i 

męczącej walce Jan Frejlak pokonał małego Stasia. 

Warto jednak odnotowad że Stasiu przed turniejem 

został awansowany z 2kyu na  1dan i jego wynik 

2/6 jest bardzo dobrym wynikiem.  

 

 

 

Turniej wygrał Paweł Celejewski 3dan, a za nim 

kolejno: Leszek Sołdan 5dan,  Koichiro Habu 4dan, 

Mateusz Surma 3dan, Krzysztof Giedrojd 4dan, 

Michał Langer 1dan oraz Jakub Zborowski 1dan.Ta 

ósemka otrzymała piękne dyplomy i prawo 

reprezentowania Polski w Pekinie.  

TOMASZ ŚLĄZOK  

 

WYNIKI ELIMINACJI DO OLIMPIADY

Nr Gracz Siła  1 2  3 4 5 6 Pkt SOS-1 EGF 

1 Celejewski Paweł 3d 7+b 14+b 2+w 3-w 6+b 4+w 5 22 2317 

2 Sołdan Leszek 5d 11+w 4+b 1-b 9+w 3+b 5+w 5 21 2499 

3 Habu Koichiro 4d 12+b 99+w 9+b 1+b 2-w 10+b 5 19 2418 

4 Surma Mateusz 3d 8+w 2-w 7+b 11+b 14+w 1-b 4 20 2273 

5 Giedrojć Krzysztof 4d 17+b 9-w 6+w 14+b 10+w 2-b 4 18 2397 

6 Langner Michał 1d 13+w 10+w 5-b 99+!b 1-w 12+b 4 18 2100 

7 Zborowski Jakub 1d 1-w 19+b 4-w 15+b 11+w 8+b 4 18 2091 

8 Frejlak Jan 1d 4-b 12+w 10-b 17+w 9+b 7-w 3 17 2051 

9 Wieczorek Wojciech 2d 19+w 5+b 3-w 2-b 8-w 13+b 3 20 2227 

10 Kamioski Marek 3d 18+w 6-b 8+w 16+b 5-b 3-w 3 18 2301 

11 Lubos Aleksandra 2d 2-b 18+b 13+w 4-w 7-b 16+w 3 18 2198 

12 Ślązok Tomasz 1d 3-w 8-b 15+b 20+w 17+b 6-b 3 17 2115 

13 Rams Michał 3d 6-b 15+w 11-b 18+w 16+b 9-w 3 15 2305 

14 Moś Ewa 2d 16+b 1-w 17+b 5-w 4-b 18+b 3 17 2206 

15 Kindziuk Arkadiusz 1k bye 13-b 12-w 7-w 19+b 20+w 3 12 1939 

16 Kacprzyk Agnieszka 1k 14-w bye 99+b 10-w 13-w 11-b 2 13 1970 

17 Frejlak Stanisław 1d 5-w 20+b 14-w 8-b 12-w 19+b 2 14 2100 

18 Woskresioski Wojciech 1d 10-b 11-w 19+b 13-b 20+w 14-w 2 13 2054 

19 Majer Jędrzej 1k 9-b 7-w 18-w bye 15-w 17-w 1 14 2000 

20 Kopek Jarosław 1d 99-w 17-w bye 12-b 18-b 15-b 1 11 2032 

99 Szymborski Gerard 2d 20+b 3-b 16-w 6-!w --- --- 1  2241 
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RELACJA Z EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

GO 

 

W tym roku po raz pierwszy Europejski Kongres Go 

odbył się w Szwecji. Ponad 700 graczy gościło 

urokliwe miasteczko Leksand. Położone jest ono w 

środkowej Szwecji, w regionie Dalarna, oddalone 

od Sztokholmu 3 godziny jazdy pociągiem. 

Miasteczko zamieszkuje około 16 tysięcy osób. W 

okresie letnim przyjeżdża tu wiele turystów ze 

względu na piękną okolicę i czyste, rozległe jeziora. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej goistów 

przyjechało z Niemiec i Japonii (w sumie około 250 

osób). Polskich graczy było zaledwie dziesięciu, w 

tym tylko kilku grało przez całe dwa tygodnie.  

Głównym turniej wyłaniającym Mistrza Europy był 

10-rundowy turniej Mac-Mahon z 32-osobową 

supergrupą. Zwycięzcą  turnieju został były 

koreaoski insei Park Jong Wook 7d, natomiast 

wśród Europejczyków najlepszy okazał się 

rumuoski zawodowiec - Catalin Taranu 5p. Tym 

samym został on nowym Mistrzem Europy, 

przerywając 8-letnią dominację graczy rosyjskich. 

Pierwsze pięd miejsc ogólnej klasyfikacji zdobyli 

gracze z Azji, w tym czterech Koreaoczyków i jeden 

Tajwaoczyk. W opinii wielu doświadczonych 

goistów był to  najsilniej obsadzony kongres w 

historii. Wśród Europejczyków za Catalinem Taranu 

uplasowali się kolejno: Alexandr Dinerchteyn 3p 

(Rosja), Ilja Shikshin 7d (Rosja) i Pal Balogh 6d 

(Węgry). Z polskich graczy najwyżej został 

sklasyfikowany Leszek Sołdan 5d, zajmując 19 

miejsce z sześcioma wygranymi. 

 

Organizacja Kongresu była dobra. W całym 

miasteczku co krok można było napotkad 

drogowskaz jak dotrzed do głównego miejsca 

rozgrywek. Większośd partii rozgrywanych była w 

lokalnym gimnazjum, a dla najlepszych graczy 

przeznaczony był osobny budynek położony 

niedaleko gimnazjum. Byd może można było 

oczekiwad więcej wykładów po dużej liczbie 

goszczących zawodowców  z Azji.  Większośd z nich 

ograniczyła swoją aktywnośd do komentowania 

gier.  

W porównaniu z ubiegłorocznym kongresem w 

Villach, ten punkt był gorzej zorganizowany. Na 

niewątpliwy plus zasługuje zorganizowanie dni 

japooskich, koreaoskich i chioskich. Można było 

skosztowad orientalnych potraw, posłuchad 



Kiai – Biuletyn PSG Wrzesień 2008 (2) 

 

 

  

13 

 

tradycyjnej japooskiej muzyki, uczestniczyd w 

ceremonii parzenia herbaty i wielu innych 

warsztatach promujących sztuki Dalekiego 

Wschodu. Specjalnym gościem była Yumi Hotta, 

autorka mangi Hikaru no Go. 

 

Catalin Taranu zaprezentował swoją pierwszą 

książkę, która powstała z inicjatywy Jany Hricovej z 

Czech. Książka nosi tytuł „Top European Players 

Training” i zawiera kilkanaście skomentowanych 

partii rozegranych między czołowymi europejskimi 

graczami. Autor obiecuje, że oprócz suchych 

komentarzy, książka zawiera coś więcej – sposób 

myślenia i odczucia podczas rozgrywania partii. 

Inną ciekawą inicjatywę przedstawiła 

nowopowstająca koreaoska szkoła Kings Baduk. 

Oferuje ona między innymi dziesięd kilkuletnich 

stypendiów dla najzdolniejszych młodych graczy. 

Więcej szczegółów można znaleźd na stronie 

http://www.eurogofed.org/kingsbaduk.pdf.  

Z informacji szczególnie istotnych dla Polaków 

należy wymienid, że Polskie Stowarzyszenie Go 

przedstawiło kandydaturę Gdyni jako miasta, w 

którym miałby się odbyd Kongres w 2013 roku. 

Decyzja będzie podjęta w przyszłym roku. 

Natomiast najbliższy kongres odbędzie się już za 

rok w Holandii. Do zobaczenia. 

 

PAWEŁ MORAWIECKI  

POLSKIE STOWARZYSZENIE GO 
Polskie  Stowarzyszenie  Go  wspiera najrozmaitsze inicjatywy mające na celu rozwój Go w Polsce. 

Współorganizujemy turnieje, prowadzimy działalnośd wydawniczą i popularyzatorską, fundujemy nagrody, 

granty i stypendia dla zdolnych graczy, współuczestniczymy w organizacjach między-narodowych. Mamy 

bogatą historię oraz wielkie plany.   

Stowarzyszenie to wspólna sprawa i tylko dzięki  Waszej aktywnej pomocy będziemy mogli większośd z tych 

planów zrealizowad. Nie zapominamy, ze główną  siłą każdego społeczeostwa są ludzie.  Tak  więc, wszystkich 

którzy chcieliby przystąpid do naszej społeczności zapraszamy. Jeżeli Go jest Twoja pasją - PSG jest dla Ciebie. 

Jeśli jesteś społecznikiem i chcesz  pomóc w realizacji planów przyjdź koniecznie, a jeśli jesteś graczem i lubisz 

współzawodnictwo, chcesz rozwinąd swoje umiejętności lub chcesz po prostu grad w Go z ludźmi należącymi do 

niebanalnego środowiska - zapisz sie do  stowarzyszenia  na  stronie  WWW:  

Deklaracja Członkowska 

http://www.eurogofed.org/kingsbaduk.pdf
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25-LECIE WODZISŁAWSKIEGO KLUBU GO 
Wodzisławski Klub Go wkrótce obchodził będzie 

swoje dwierdwiecze. To ewenement w skali kraju. 

Poniżej krótka historia WKG. 

 

Wkrótce po rozpoczęciu się roku szkolnego 

1983/84 duża grupa uczniów zapaliła się do nowo 

poznanej gry - go. Waldek Borek, Mariusz Ferenc, 

Adam Gajda, Adam Kałuża, Tomek Kołeczko, Artur 

Kosiba i Marcin Wójcik (kolejnośd alfabetyczna) 

stanowili czołówkę ponad trzydziestoosobowej 

grupy wykorzystującej w szkole każdą wolną chwilę 

na grę. Dzięki ich pasji powstał z całą pewnością 

pierwszy w Europie dziecięcy klub go. W 1984 roku 

zajęcia z nimi prowadził mój brat Adam Lubos, z 

nim też pojechali na swój pierwszy poważny turniej 

- maj 1984, Budapeszt.  

W tamtych latach było trochę trudniej niż dzisiaj 

pograd turniejowo, ale ogromna chęd gry i trochę 

zabiegów organizacyjnych pozwalały na grupowy 

udział w najpoważniejszych wówczas "pobliskich" 

imprezach. W Pradze (słynne swojego czasu lutowe 

"praskie turnaje"), Budapeszcie (węgierskie 1-

majowe ;) ) czy Berlinie (grudniowe Berliner 

Kranich). Z czasem ta grupa zmalała do kilku 

najwytrwalszych i najsilniejszych. Co pewien czas 

jednak pojawiali się w klubie nowi gracze. 

Najczęściej falami: po seriach prelekcji w szkołach, 

po artykułach w lokalnej prasie. Najważniejsi 

przedstawiciele takich kolejnych grup to Janusz 

Chłodek i Wojtek Surma; Tomek Kniaziewicz i 

Darek Targosz; Agnieszka Śmigowska i Andrzej 

Zyzak; Jonasz Wojtylak i  Błażej Przybyła. 

 

W sumie, w wodzisławskim klubie bardziej lub 

mniej regularnie grało łącznie ponad 300 osób, 

turniejowo około 150, a w kilkudziesięciu 

prelekcjach, pokazach czy warsztatach 

praktycznych (szkoły, przedszkola, dom dziecka, 

ośrodki specjalne, domy kultury, inne) go lub Atari-

go poznało kilka tysięcy osób. W latach 1983 - 1986 

w Szkole Podstawowej nr 5, a w latach 1998 - 2001 

w SP nr 6 prowadzone były ujęte w planach 

lekcyjnych zajęcia go, a w poźniejszych latach w 

przedszkolach nr 5 i 6 zajęcia Atari-go. Klub 

wielokrotnie odwiedzali zawodowi gracze go: 

Tozawa Akinobu (9p), Yasuda Yasutoshi (9p), 

Shigeno Yuki (2p). 

WKG był organizatorem licznych imprez. W 

pierwszej połowie lat '90 zorganizowaliśmy trzy 

spore turnieje, w tym jeden międzynarodowy - "O 

Puchar Prezydenta Wodzisławia". 
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Mający najdłuższą historię w Polsce cykl turniejowy 

"Puchar Śląska - Turniej o Czarny Kamieo" (od 1996 

r.) grany początkowo tylko w Wodzisławiu, w 

następnych latach rozgrywany był i jest także w 

wielu innych miejscowościach: Andrychów, 

Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Łaziska Górne, 

Zabrze. Zaplanowany jako comiesięczny, tani dla 

uczestników lokalny turniej, gromadził on 

kilkakrotnie w swojej historii nawet ponad 60 osób 

(całkiem niezły rezultat w porównaniu z ambitnymi 

i kosztownymi turniejami międzynarodowymi). W 

1996 roku w czerwcowym CK grał zawodowy goista 

- Tozawa Akinobu, 9p. 

 

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY 

OGÓLNOPOLSKIE CZY EUROPEJSKIE 

ZORGANIZOWANE SIŁAMI  WKG: 

-Mistrzostwa Śląska 2000, 

-Mistrzostwa Polski 1995, 1997, 1998, 1999 
(półfinał), 

-wyjazdy na Mistrzostwa Europy Juniorów 2002 
(Praga), 2003 (Cannes) i 2004 (Koeln). 

-Mistrzostwa Polski Juniorów 2006, 

-Mistrzostwa Europy Juniorów 2001 w Ustroniu, 
przez organizatorów kilku następnych MEJ 
traktowany jako wzorcowy pod względem 
organizacyjnym, 

-Mistrzostwa Europy Par 2003 w Wodzisławiu 
Śląskim. 

Sporo też było charakterystycznych dla WKG 

klubowych imprez plenerowych: jednodniowe 

wypady z deskami do Wisły lub Ustronia, nad zalew 

Rybnicki, nad Olzę, późniejsze majówki goistyczne 

w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co ciekawe, 

wiele imprez nie związanych z Wodzisławiem 

wymyślono w WKG: Letnia Szkoła Go, Turniej o 

Bursztynowy Kamieo, Turniej o Wieczne Sente 

(Poznao - Wrocław - Chocianów), czy mecz Północ - 

Południe w Krakowie (odkrycie dla go krakowskiej 

Mangghi i przy okazji Koichiro ;) ). 

STOPIEO MISTRZOWSKI W WKG: 

5dan - Jan Lubos; 

4dan - Janusz Chłodek, Mariusz Ferenc, Aleksandra 

Lubos, Andrzej Zyzak; 

3dan - Mateusz Surma; 

2dan - Wojciech Surma, Dariusz Targosz; 

1dan - Sebastian Pawlaczyk; 

Przez pewien czas gościnnie swoje umiejętności w 

Wodzisławiu doskonalili: 

Petr Valasek, 4d; Wojtek Wieczorek, 3d; Adam 

Lubos, 2d (o Adamie trudno mówid "gośd"... 

przecież przez pewien czas prowadził WKG) 

Honorowym członkiem klubu jest Tozawa Akinobu, 

9p; 

JAN LUBOS 

 


