PROMOCJA NOWEJ KSIĄŻKI
WŁADYSŁAWA PIASKOWSKIEGO
W ostatnich dniach kwietnia br. w Kościanie odbyła się promocja książki p. Władysława Piaskowskiego
zatytułowanej "Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie". Zaproszony osobiście przez Autora, nie mogłem nie
zjawić się na tej imprezie, bo nieczęsto się zdarza u nas w Polsce, że życie szachowe w mniejszym ośrodku zostaje
uwiecznione w osobnym opracowaniu książkowym.
Promocja odbyła się w scenerii dość nietypowej, a mianowicie na terenie kościańskiego klubu "Nenufar" - Wioska
Piracka.

Po przekroczeniu bramy wejściowej gości wita donośnym rykiem sporych rozmiarów krokodyl - na szczęście
plastikowy.

Impreza odbyła się w takim oto gustownym pawilonie:

Gdy wszedłem na salę, zdolną pomieścić ponad setkę gości, trwały jeszcze przygotowania.

Na promocję przybyli przedstawiciele władz miejskich Kościana, miejscowi i zamiejscowi szachiści oraz znajomi,
przyjaciele i członkowie rodziny p. Władysława Piaskowskiego, autora.

Od lewej stoją: p. Michał Jurga - burmistrz Kościana, Autor, p. Zdzisław Witkowski - prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej i p. Piotr Ruszkiewicz - przewodniczący Rady Miejskiej

Otwarcia imprezy dokonał p. Zdzisław Witkowski (na poniższej fotografii - drugi od lewej). Po nim historię
powstania książki przedstawił Autor.

Autor sprawozdania notuje, na prawo od niego słucha wykładu mistrz Ignacy Nowak z Poznania, były trener kadry
kobiet.

Następnie Burmistrz Kościana w swoim wystąpieniu podziękował p. Piaskowskiemu za mierzony
dziesięcioleciami trud opiekowania się (wraz z innymi miejscowymi działaczami) ruchem szachowym w mieście i
okolicach.
Przemawiał też p. Kazimierz Krawiarz, kierownik znakomicie rozwijającego się muzeum w Bninie, a zarazem
działacz poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Był też podany słodki poczęstunek, m. in. tort
udekorowany jak czarno biała szachownica.

Autor w towarzystwie swego wnuka, p. Wojciecha Szymanowskiego

Dedykacja dla czytelnika

"Przyczynek" otwiera krótki rozdział poświęcony historii gry szachowej na ziemiach polskich, począwszy od XIX
wieku. Następnie Autor omawia początki szachów w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli
środowiska poznańskiego. Podaje noty biograficzne wybitnych poznańskich zawodniczek, zawodników i
działaczy: Hanna Ereńska - Barlo, Włodzimierz Schmidt, Ignacy Nowak, Ryszard Bernard, Klaudiusz Urban.
W rozdziale czwarty czytamy o "prehistorii" sportu w Kościanie i dowiadujemy się, że w założonym w 1912 r.
klubie "Fervor" Kościan istniała, obok piłkarskiej, lekkoatletycznej i jeszcze innych, również sekcja szachowa. Po
zakończeniu I wojny światowej duże zasługi dla popularyzacji szachów miał Klub Sportowy "Sarmacja".
Począwszy od lata dwudziestych XX w. były w Kościanie rozgrywane szachowe mistrzostwa miasta i turnieje dla
gimnazjalistów.
Lepiej zachowane źródła powojenne pozwoliły Autorowi opisać - w wielkim skrócie oczywiście - historie szachów
kościańskich aż do czasów najnowszych. W dalszej części książki znajdujemy małą kolekcję partii miejscowych
graczy. Po niej następuje rozdział nazwany skromnie "Wstęp do słownika kościańskich szachistów" - i
rzeczywiście aż się prosi, by szachiści Kościana szerzej zaprezentowali swoje osiągnięcia, nie tylko te sportowe;
na pewno okazałoby się, że wiele ciekawych historii nie zostało opowiedzianych.
Ponieważ "Przyczynek" został zadedykowany pamięci dobrze zapowiadającego się szachisty Dariusza Walenciaka,
tragicznie zmarłego w 2001 roku, dwójka jego przyjaciół z młodości poświęciła mu sympatyczne teksty mówiące o
minionych "latach durnych i chmurnych".
W "Zakończeniu" Autor wymienia osoby, dzięki którym jego praca stała się bogatsza w materiały, a druk (bardzo
staranny, co jest zasługą firmy "Madruk 2" ze Starych Obodrzysk) doszedł do skutku. Na koniec widzimy ciekawą
kolekcję fotografii starszych i nowszych.
Książka Władysława Piaskowskiego stanowi rozwinięcie i kontynuację poprzedniej jego pracy z 2009 roku, która
poświęcona była klubowi szachowemu "Tęcza" w Kościanie.
Brawa dla Autora, brawa dla Wydawcy: Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (ma na koncie grubo ponad
sto publikacji książkowych!) oraz dla władz Miasta, Gminy i Powiatu, które książkę współfinansowały.

Po zakończeniu imprezy jeszcze jeden rzut oka na kościańską "Wioskę Piratów":

Z Kościana wszystkie drogi do Wrocławia, gdzie miałem wykonać drugą część swojej misji szachowohistorycznej, prowadzą przez miasto Śmigiel. W tym oto Ratuszu swój urząd pełni Pani Burmistrz Małgorzata
Adamczak, była szachistka (pod panieńskim nazwisku Rabiega), posłanka na Sejm i senator R. P. (była obecna w
Kościanie na promocji książki).

Tomasz Lissowski
przewodniczący Komisji Historycznej PZSzach
W sprawozdaniu, prócz swoich własnych, wykorzystałem fotografie wykonane przez panów: Bartosz
Przydróżny, Wojciech Szymanowski i Dariusz Borowski (wszyscy - Kościan).

