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“Rozwiń skrzydła I lataj wyżej” 

 

Nadszedł czas, by zmienić FMJD radyklanie.  

Sądzę, że jestem tą osobą, która może tego dokonać. 

 

Nie jestem i nie będę politykiem i jest to sfera mi obca. Być może uznacie to za wadę. Jestem 

jednak człowiekiem, który lubi realnie działać, któremu nie brakuje pomysłów i który ma 

w sobie determinację do wprowadzania ich w życie. Jestem też człowiekiem, który jest 

gotów poświęcić i poświęca dla warcabów to, czego nie można kupić za żadne pieniądze, 

czyli czas. 

To, czym się zajmuję zawodowo jest zbieżne z moim wykształceniem. Studiowałem 

Cybernetykę Informatyczną i Informatykę ze specjalnością „organizacja przetwarzania 

danych”. To również zawsze starałem się robić w warcabach. Interesowała mnie struktura 

poszczególnych procesów i ich dobra organizacja.  

Gdy tworzyłem i kierowałem organizacją taką jak EDC miałem nad tym kontrolę jako lider 

organizacji. Najpierw była idea, do której trzeba było przekonać ludzi, a później idea 

przybierała realne kształty. Teraz to brzmi jak anegdota, ale w 1997 roku musiałem 

przekonywać do idei szerokiego systemu rozgrywek młodzieżowych.   

Jako dyrektor turniejów w ostatnich latach czułem się często jak ptak wsadzony do klatki, 

któremu nie pozwala się rozwinąć skrzydeł. Więcej o tym piszę w swoim raporcie TD dla 

Kongresu. 

Muszę wyjść z tej klatki, by faktycznie móc zrobić to co zrobić jestem w stanie.  

Nie chcę zbytnio analizować przeszłości, lecz iść do przodu w nowoczesny sposób. 

Trudno nie odnieść się do tego co się stało w Warszawie. Najpierw milczenie ze strony FMJD, 

później brak reakcji na liczne prośby o oficjalną decyzję FMJD. Na koniec oświadczenie 

z kłamstwem w treści na stronach FMJD. Oświadczenie w końcu wycofane. Nie widomo czy 

po proteście Polskiej Federacji czy WADA. 

Takie rzeczy nie mogą się dziać. Jesteśmy (chcemy być) częścią światowego sportu i musimy 

być poważną organizacją. 

Jeżeli zostanę Prezydentem FMJD, to gwarantuję skuteczną realizację następujących planów.  

Sprawy administracyjne 

− Organizacja biura FMJD  

− Wdrożenie rozwiązań informatycznych do obsługi wszelkich procesów związanych 

z przyznawaniem tytułów, ubieganiem się o organizację imprez, rejestracją 

i zgłoszeniami do turniejów 

− Jasny i obiektywny system przyznawania imprez  
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− Wdrożenie standardowych umów, które będą zawierane z organizatorami oficjalnych 

imprez  

− Rzeczowy i wspierający kontakt z federacjami i organizatorami  

− Jasny system podejmowania decyzji 

− Czytelna publikacja podejmowanych decyzji (data i treść decyzji) 

− Maksymalne wykorzystanie współczesnych technologii w codziennej pracy, wszystkie 

sprawy i dokumenty w chmurze 

Promocja 

− Będę rozmawiać i wspierać Aleksandra Presmana, który z własnej inicjatywy 

i z ogromnym nakładem pracy prowadzi nasze strony od 20 lat(!), nie mi się do tej 

pory namówić Prezydentów FMJD na taką rozmowę, 

− „Socialmedia”,  Youtube, etc … po prostu zaczniemy systematycznie nad tym 

pracować, będziemy wspierać wszelkimi sposobami streamerów wprowadzających 

nowoczesne formy nauki i promocji warcabów, 

− Tak zwany „company profile”  i wszystko co się z tym wiąże wymaga generalnego 

remontu 

Rozgrywki 

− Stabilność, brak zmian na ostatnią chwilę  

− Będę kierował się zasadą, lepiej mniej imprez, ale organizowanych przez solidnych 

organizatorów   

− Samodzielna organizacja niektórych imprez, która będzie przynosić dochody FMJD 

(nam wszystkim) a nie jedynie jej bezpośredniemu organizatorowi 

− Zdecydowana zmiana w sposobie prezentacji rankingów i tytułów 

− Znacznie szersze wykorzystanie turniejów on-line 

Zawodnicy 

− Obecność przedstawiciela Komisji Zawodniczej na naszych zebraniach, to będzie 

norma 

− Za każdy zdobyty tytuł zawodnik będzie otrzymywał dyplom natychmiast po 

wypełnieniu wymaganych norm 

− Stabilność zasad i zaufanie do tego, że nikt ich nie będzie próbował zmienić 

 

Warcaby 64 

To jest temat wymagający oddzielnego omówienia. Ostatnie dekady przyciągnęły wielu ludzi, 

którzy jak ognia unikali czystych przezroczystych zasad. Szybciej pojawiają się turnieje niż 

regulaminy do nich. Ci ludzi bronią swoich pozycji jak niepodległości i jedynie pozorują 

działania zmierzające do transparentności. Dla wielu federacji jest tak po prostu wygodnie, 

dla krajów, w których warcaby 64 praktycznie nie istnieją są to sprawy, od których naturalnie 

się odsuwają widzą te wszystkie ciągnące się dekadami konflikty.  
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Ja chcę się skupić na warcabach. Wiem z doświadczeń polskich, że warcaby 64polowe są 

niezwykle ważne. Tak działamy w Polsce. Nasza największa gwiazda Natalia Sadowska też 

zaczynała na małej desce.  

W przypadku zasad międzynarodowych (brazylijskich) uważam, że nie jest potrzebna sekcja 

warcabów 64polowych. To musi być jedność. Znacznie trudniej wdrażać warcaby tam gdzie 

ich jeszcze nie ma mówiąc tylko o 10x10. W Polsce pokazujemy to jak golf lub piłkę nożną. 

Grasz  na małym boisku. Uczysz się techniki. Być może zostaniesz tu. Ale być może zechcesz 

grać na dużym boisku gdzie pojawiają się nowe strategiczne możliwości. Zasady są takie 

same. To naprawdę działa i działać też musi w FMJD. 

Wersja rosyjska jest już innym zagadnieniem. Dokładnie tak samo jak wszystkie inne 

regionalne, których przecież nie brakuje. Rzecz jasna warcaby rosyjskie mają zupełnie inny 

zasięg i tradycje w FMJD niż na przykład włoskie. Sekcja warcabów rosyjskich może działać 

niezależnie jak obecnie ale musi działać zupełnie inaczej. Sprowadził bym to do trzech 

podstawowych punktów: 

− Główne idee i systemy rozgrywek są zatwierdzane przez kongres FMJD co 

zagwarantuje, że najpierw poznamy zasady a później zaczniemy grać 

− Kalendarz, rozstrzyganie o tym komu przyznajemy imprezy odbywać się musi na 

identycznych zasadach jak w 100 

− Nie ma obrotu gotówkowego – wszystkie finanse sekcji (oczywiście z prawem do 

dysponowania nimi) przechodzą przez konto FMJD.  

Rzecz jasna sekcje korzystają z dobrze zorganizowanego biura FMJD.  

Z kim to wszystko zrobić? 

Robert Misans kandyduje razem ze mną na funkcję Sekretarza Generalnego – to niezwykle 

ważna funkcja. Dobry Sekretarz gwarantuje w FMJD konsekwencję i dyscyplinę w naszej 

pracy. Roberts na tej funkcji jest w stanie wnieść całkiem nową jakość.  

Nowy Dyrektor Turniejów będzie mógł liczyć na moje autentyczne wsparcie w swoich 

działaniach i z pewnością będzie twardszy w negocjacjach, niż ja byłem w ostatnim czasie. 

Rozmawiałem już z kilkoma osobami, które gotowe są stworzyć silny zespół zajmujący się 

w FMJD IT i PR. Nie będę prosił komisji on-line o kolejne sprawozdanie z działalności (tak jak 

to jest obecnie). Zapytam jak my (Zarząd FMJD) możemy was wesprzeć w działaniu. 

Sprawny zarząd statutowego to jedno. Ale kluczowi moi partnerzy to wszystkie Konfederacje 

i Komisja Zawodnicza. Regularne spotkania online w tym gronie to styl pracy który nas zbliży, 

pozwoli lepiej wzajemnie się zrozumieć i minimalizować problemy na etapie tworzenia 

decyzji.  

Proszę o zaufanie i powierzenie mi kierowania FMJD na najbliższe 4 lata.  

Jacek Pawlicki (jacek@4draughts.com)  

Maj 2021 
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