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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GIER UMYSŁOWYCH 
SOCIETY OF INTELLECTUAL GAMES LOVERS 

 

Siedziba: 02-101 Warszawa, ul. Grójecka 99/16 (adres do korespondencji Poczty Polskiej) 

Klub i Biuro: 02-380 Warszawa, ul. Białobrzeska 4a 

Prezes: Cezary Domińczak, tel.: 600 727 357,  e-mail: cezary-dominczak@wp.pl 

Sekretarz: Piotr Zawiasa, tel.: 600 615 152, e-mail: zawiasa7@tlen.pl 
 

Konto: PKO BP V o/Warszawa Nr: 66 1020 1055 0000 9002 0094 0163  

KRS: 0000033969, NIP: 5262844345, Regon: 017298443 

Rok założenia 1992 

Warszawa, 25.11.2013 r. 

 

 

Szanowni Państwo,     

Bibliotekarze, bibliofile, kolekcjonerzy,  

Związki Sportów Intelektualnych,   

Stowarzyszenia i kluby gier logicznych,  

Zwolennicy gier     

Dotyczy: 

Biblioteka z zakresu gier, 

zabaw i rozrywek umysłowych. 

Archiwum wszystkiego o grach logicznych. 

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż Towarzystwo Miłośników Gier Logicznych przyjęło uchwałą o podjęciu 

próby utworzenia „Biblioteki i archiwum, specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu 

gier, zabaw i rozrywek umysłowych”. 

 

Biblioteka ma łączyć tradycje i nowoczesność, gromadzić, przechowywać i udostępniać 

piśmiennictwo w formie drukowanej i cyfrowej. Ma pełnić funkcję ośrodka informacji, 

edukacji i kultury. 

Cel bardzo ambitny, trudny do realizacji, ale niezwykle ważny i społecznie potrzebny. Dlatego 

też zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w gromadzeniu zbioru. Jestem głęboko 

przekonany, iż w Państwa zasobach znajdują się „niepotrzebne” pozycje lub brakuje miejsca 

na najnowsze wydawnictwa. Te starsze często utraciły aktualność, ale są cennym źródłem dla 

studentów, publicystów i badaczy. Apelujemy do wydawców i klubów sportowych o 

przekazanie dubletów. Dziś nie posiadamy środków finansowych na ten projekt, ale już, po 

przeprowadzeniu wstępnych rozmów napływają wydawnictwa od osób prywatnych. Z czasem 

pozyskamy środki finansowe z różnych źródeł. Zasoby biblioteki będą katalogowane i 

publikowane średnio raz w roku. Podstawę biblioteki będzie tworzyć zbiór archiwum Groteki 

liczący 5 metrów bieżących dokumentów oraz ponad 1200 pozycji książkowych ze zbiorów 

Cezarego Domińczaka.  

 

Wg naszego rozpoznania w Polsce działają liczne Związki sportów umysłowych, kluby i 

stowarzyszenia, odbywają się imprezy współzawodnictwa sportowego, zajęcia hobbistyczne i 

towarzyskie, konferencje naukowe, szkolenia, konwenty itp. 

 

Dla celów biblioteki przyjęliśmy wstępny podział na następujące działy: 

- Dział I. - Archiwum Groteki i Krajowej Rady Upowszechniania Gier 1976 – 1990, 

- Dział II. - Archiwum Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych od 1992 r., 

- Dział III. - Szachy, wszystko o… W tym m.in.: 
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- historia i rozwój gry 

- działalność Polskiego Związku Szachowego 

- działalność Wojewódzkich Związków Szachowych 

- działalność profesjonalnych, uczniowskich i amatorskich klubów szachowych 

- szachy a współzawodnictwo sportowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 

wojewódzkim 

- szachy jako zjawisko socjologiczne, kulturowe i edukacyjne  

- szachy a konferencje i prace naukowe 

- szachy i ludzie. Gracze, trenerzy i instruktorzy, sędziowie, działacze, publicyści i badacze 

- szachy a zbiory muzealne, kolekcji prywatne, gadżety 

- Dział IV. - Brydż sportowy, Polski Związek Brydża Sportowego, 

- Dział V. - Warcaby, Polski Związek Warcabowy, 

- Dział VI. - Polskie Towarzystwo Badania Gier – publikacje naukowe towarzystwa, 

- Dział VII. - Polska Federacja Klubów Szaradziarskich, 

- Dział VIII. - Skat. Polski Związek Skata, 

- Dział IX. - Scrabble. Polska Federacja Scrabble, 

- Dział X. - GO. Polskie Stowarzyszenie GO, 

- Dział XI. - Othello. Polska Federacja Othello, 

- Dział XII. - Shogi. Polski Związek Shogi, 

- Dział XIII. - Nowa Groteka. Dokumenty od 2012 r. 

- Inne działy na dzień dzisiejszy nierozpoznane. 

Każdy dział będzie posiadał podział wg roczników. Gromadzeniu podlegać będą wydawnictwa 

drukowane i cyfrowe. 

 

Wstępnie planujemy uruchomienie w perspektywie kilku lat następujące działy: 

 Dział gromadzenia i wymiany wydawnictw, 

 Wypożyczalnia i czytelnia, 

 Dział wystaw, 

 Wydawnictwa własne, 

 Powielarnia i digitalizacja, 

 Antykwariat. 

Z czasem planujemy rozszerzenie biblioteki o zbiory muzealne gier i wszystkiego, co ich dotyczy. 

 

Prosimy o przesyłanie darów na adres: 

Cezary Domińczak 

Ul. Grójecka 99/16 

02-101 Warszawa 

 

Będę wdzięczny za nawiązanie każdej współpracy. 

 

 

Cezary Domińczak 

 

Prezes Zarządu TMGU 

 


