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Zarząd Polskiego Związku Warcabowego nominuje Jacka Pawlickiego jako kandydata 

na stanowisko Prezydenta Światowej Federacji Warcabowej (FMJD) w nadchodzących 

wyborach, zaplanowanych na 3 lipca 2021 roku w Tallinie podczas Mistrzostw Świata  

w warcabach 2021. 

Warcaby w Polsce i na świecie stoją przed ogromną szansą stania się sportem 

szanowanym, rozpoznawalnym i popularnym. Zasięgi uzyskane podczas promocji i transmisji 

Meczu o Mistrzostwo Świata Kobiet rozegranego w Warszawie w dniach 23.04 – 03.05.2021 

roku pokazały warcabowemu światu jaki należy obrać kierunek. 

Czas pandemii Covid-19 to trudny okres, w którym nie było możliwości rozegrania 

wielu warcabowych zawodów. Z drugiej jednak strony światowy lockdown był i wciąż jest 

ogromną szansą dla sportów umysłowych, które z powodzeniem mogą szeroko zaistnieć  

w Internecie. Wirtualna przestrzeń wymaga jednak odpowiednich narzędzi  

oraz przemyślanych działań i programów, którymi kierować powinna FMJD. Ogromna część 

tego potencjału już została zmarnowana przez niepodejmowanie jakichkolwiek działań  

w tym kierunku. 

Polski Związek Warcabowy ma aspiracje zostać wzorem dobrze zarządzanej krajowej 

organizacji warcabowej. W realizacji założonego przez PZWarc planu niezbędna jest dobra 

komunikacja oraz przepływ informacji na linii PZWarc – FMJD. Niestety incydent z WADA, który 

miał miejsce podczas warszawskiego meczu uwydatnił wewnętrzne słabości FMJD. Damian 

Reszka, Prezes PZWarc, po rozmowach odbytych podczas meczu z Jankiem Maggim, obecnie 

urzędującym Prezydentem FMJD, w modelu pracy zarządu praktykowanym przez Janka  

nie widzi szans na uniknięcie podobnych incydentów w przyszłości. 

Jacek Pawlicki to człowiek, którego zasługi dla warcabów zna każdy, kto starł się  

z polską lub międzynarodową sceną warcabową. Jacek między innymi: 

• założył i był pierwszym Prezydentem EDC w latach 1998 – 2007; 

• pełnił funkcję Dyrektora Turniejów FMJD w latach 2009 – 2020; 

• był Członkiem Komisji Technicznej FMJD w latach 2001 – 2020; 

• od 2002 roku obsługuje system rankingowy FMJD. 

 A jeśli niedojrzałej wiosny słotna pora 

Lub skwar nas w domu zamknie albo chłód wieczora, 

Czyż to piękną zabawkę wynaleźć zabroni? 

Niechaj się czasem umysł i do gry nakłoni. 

(...) 

Ale czyj duch wznioślejszy, pojętność niesłaba, 

Takim lepiej rozmyślna przystoi Warcaba. 

  

Adam Mickiewicz "WARCABY" 
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W grudniu 2020 roku Jacek zrezygnował z pełnienia funkcji w FMJD. W ciągu kilku 

miesięcy od tego wydarzenia wielu zawodników i działaczy głośno mówi o tym  

jak zauważalny jest jego brak w szeregach FMJD.  

Dzisiaj Jacek deklaruje, że chce poprowadzić Światową Federację Warcabową  

i doprowadzić ją to stanu, w jakim nowoczesna organizacja tego typu powinna 

funkcjonować. Szczegóły znajdziecie w jego programie. 

Polski Związek Warcabowy uważa Jacka Pawlickiego za najlepszego z możliwych 

kandydatów do stworzenia partnerskiej atmosfery pomiędzy krajowymi federacjami 

warcabowymi a FMJD. Jacek rozumie konieczność określania transparentnych zasad, 

komunikacji i podziału obowiązków. Jako pasjonat, a także osoba związana zawodowo 

z informatyką i nowymi technologiami, Jacek jest gwarantem technologicznego 

rozwoju nie tylko Federacji, ale też warcabów ogólnie. 

Po 13 czerwca Damian Reszka nagra i opublikuje rozmowę z Jackiem Pawlickim, 

kandydatem na Prezydenta Światowej Federacji Warcabowej, w której zostaną 

poruszone najważniejsze dla przyszłości warcabów kwestie. Jeśli chcesz zadać pytanie 

kandydatowi, napisz na damian.reszka@warcaby.pl  

 

        

       Zarząd Polskiego Związku Warcabowego 

                 Warszawa, 14 maja 2021 roku 
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