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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

za okres 11 czerwca 2018 roku do 16 czerwca 2019 roku  

na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 

Warszawa, 16 czerwca 2019 roku 

 

 

Władze PZSzach 

Władze PZSzach zostały wybrane przez Walne  Sprawozdawczo - Wyborcze 

Zgromadzenie Delegatów w dniu 18 czerwca 2017 roku. Kadencja władz zgodnie ze 

Statutem PZSzach powinna upłynąć w dniu 18 czerwca 2021 roku. Z uwagi na rezygnację 

Prezesa Adama Dzwonkowskiego złożoną w dniu 18 czerwca 2018 r, na dzień 16 września 

2018 r zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach W trakcie 

nadzwyczajnego zgromadzenia kolejni członkowie zarządu złożyli rezygnację, wskutek 

czego dokonano wyboru nowego zarządu w całości. 

 

 

Od dnia 16 września 2018 r. zarząd działał w następującym składzie: 

 

1. Radosław Jedynak – Prezes  

2. Artur Jakubiec – Wiceprezes ds. sportu wyczynowego  

3. Paweł Zaskalski – Wiceprezes ds. sportu powszechnego 

4. Maciej Cybulski – Wiceprezes ds. marketingu i promocji 

5. Aleksander Sokólski – skarbnik  

6. Paweł Dudziński – członek zarządu 

7. Krzysztof Góra – członek zarządu 

8. Kamila Kałużna – członek zarządu 

9. Robert Siekanka – członek zarządu 

10. Łukasz Turlej – członek zarządu 

 

 

Liczba zebrań Zarządu w okresie sprawozdawczym: 

− 2018: 15.09; 18.11  

− 2019: 17.03; 15.06  

 

Sprawozdanie składa się z dwóch oddzielnych części, niniejszego sprawozdania 

merytorycznego oraz zatwierdzonego przez biegłego rewidenta sprawozdania 

finansowego obejmującego bilans za rok 2018, rachunek zysków i strat za rok 2018 oraz 

informację dodatkową za rok 2018. 
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Działalność Zarządu oparta jest na uchwalonym 20 lipca 2017 i znowelizowanym 3 

marca 2018 oraz 18 listopada 2018 r.  Regulaminie Zarządu a sprawozdanie 

merytoryczne będzie odzwierciedleniem struktury zarządzania rozróżniającej trzy piony: 

1. Pion Zarządzania Związkiem kierowany bezpośrednio Prezesa 

2. Pion Sportu Wyczynowego 

3. Pion Sportu Powszechnego 

 

 

Sprawozdanie Pionu Zarządzania Związkiem 

Z uwagi na krótki czas jaki upłynął od wyborów Zarząd PZSzach skoncentrował się na 

stopniowej transformacji niektórych obszarów zarządzania, usprawnieniu procesu 

podejmowania decyzji bez radykalnych zmian, które mogły zakłócić funkcjonowanie wielu 

obszarów. 

Kadencja nowego Zarządu rozpoczęła się od spektakularnego występu męskiej 

reprezentacji na Olimpiadzie szachowej. Chwilę później Jan Krzysztof Duda zdobył tytuł 

wicemistrza świata w szachach błyskawicznych. To ogromy sukces wielu pokoleń 

zawodników, trenerów, rodziców i działaczy oraz klarowny sygnał, że należy kontynuować 

sprawdzone metody, wypracowane przez poprzedników. Mamy nadzieję, że świetna passa 

sportowa naszych reprezentacji będzie kontynuowana w najbliższych latach. 

Warto podkreślić, że sukcesy naszych reprezentacji dostrzegli przedstawiciele 

najwyższych władz kraju z premierem Morawieckim na czele, który docenił naszą 

dyscyplinę, wyrażając opinię, że swoimi sukcesami nawiązujemy do przedwojennych 

mistrzów. Oczywiście zachowujemy należyte proporcje, ale taka opinia bardzo cieszy  

i zapewne dzięki temu majowe Mistrzostwa Polski odbyły się pod honorowym patronatem 

Premiera RP. Swoją drogą, zorganizowanie mistrzostw na poziomie wyznaczonym przez 

władze PZSzach poprzednich dwóch kadencji, stanowiło nie lada wyzwanie dla nowego 

zarządu. Oczywiście ocena należy do uczestników i kibiców ale mamy poczucie, że turniej 

nie odbiegał od tych z lat poprzednich, a już na pewno udało się zachować fundusz 

nagród oraz prestiżowe miejsce, jakim jest Sala Notowań Giełdy Papierów 

Wartościowych. 

Pula nagród, jedna z najwyższych w Europie, także wśród wszystkich dyscyplin 

sportowych w kraju, to pokłosie ciężkiej pracy poprzedników ale także pochodna dobrej 

kondycji finansowej związku. Udało się powstrzymać trend spadkowy i pierwszy raz od 

czterech lat wynik finansowy jest dodatni, wręcz imponujący. Teraz istotnym jest by 

uniknąć pokusy szybkiego zagospodarowania nadwyżki, tym bardziej, że w roku ubiegłym 

związek odnotował bardzo poważny deficyt. 

 

Sukcesem dyplomatycznym zakończył się również kongres FIDE, podczas którego aż 

trzech naszych przedstawicieli znalazło się w gronie członków władz światowej federacji. 

Łukasz Turlej został Wiceprezydentem FIDE, Adam Dzwonkowski Prezydentem Strefy 

Wschodnioeuropejskiej a Radosław Jedynak członkiem władz. Pokłosiem sukcesów 

dyplomatycznych było także powierzenie funkcji Przewodniczącego Komisji Systemów  

Kojarzeń i Programów Maciejowi Cybulskiemu, co w połączeniu z funkcją Tomasza Delegi 

w ECU oraz sędziowanych przez niego zawodów najwyższej rangi, bardzo dobrze 

świadczy o kondycji środowiska sędziowskiego w naszej organizacji. 

 

Realizując oczekiwania zapisy ustawy o sporcie, stanowisko MSiT oraz wolę środowiska, 

począwszy od roku 2019 PZSzach przejął obsługę sportu wyczynowego osób 

niewidomych i słabowidzących. Sytuacja ta wywołała poważny konflikt z dotychczasowym 

liderem, stowarzyszeniem CROS, nieprzebierającym w środkach by uniemożliwić 

powyższe działania. Mając życzliwość i wsparcie ze strony MSiT a także biorąc pod uwagę 

ogromne zadowolenie uczestników dwóch, odbytych już imprez centralnych, wierzymy, że 

wkrótce opadną emocje a każda z organizacji będzie prowadziła swoje działania, zgodnie 

z porządkiem prawnym obowiązującym w sporcie. 
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Istotną zmianą w sferze organizacyjnej było stworzenie odrębnego pionu promocji  

i marketingu oraz powierzenie go wiceprezesowi Maciejowi Cybulskiemu. O znaczeniu 

pionu w dzisiejszej rzeczywistości, nie trzeba nikogo przekonywać a pierwsze efekty są 

już widoczne. Zwiększono liczbę partnerów zarówno medialnych jaki biznesowych oraz 

poszerzono zakres współpracy z nimi. Coraz większą rolę odgrywają social media,  

a nowopowstały pion znakomicie to rozumie, czego przejawem są, choćby tweety 

Premiera RP, dotyczące sukcesów naszych szachistów. Bardzo dobrze wygląda także 

współpraca z przedstawicielami władz państwowych, co jest niezmiernie istotne i pomaga 

budować dobry wizerunek szachów. W pionie tym podjęto też działania porządkujące 

kwestię patronatów honorowych PZSzach, wprowadzono nowe, sformalizowane reguły. 

Doceniając wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, w sferze promocji i marketingu, 

spodziewamy się, że wszystko co najlepsze dopiero przed nami. 

 

W codziennej działalności niezwykle istotną rolę spełnia biuro. Nowo wybrane władze 

postawiły na stabilizację kadrową w biurze związku zwłaszcza, że większość osób pełni 

swoje funkcje od niedawna. Nawet pracownicy z większym stażem posiadają inne od 

dotychczasowych zakresy obowiązków i trzeba im dać czas by nabrali niezbędnej 

praktyki. Znana z lat poprzednich duża rotacja kadr nie sprzyjała sprawnemu 

funkcjonowaniu i często bywało tak, że pracownik po zdobyciu niezbędnego 

doświadczenia odchodził do innej, nie ukrywajmy, lepiej płatnej pracy. Duża 

powtarzalność zadań, jaka występuje w cyklu rocznym powoduje, że praktyka  

i doświadczenie to wartości szczególnie cenne. Oczywiście zaprezentowane wyżej 

podejście nie wyklucza zmian personalnych, o ile te okażą się niezbędne i przyczynią się 

do usprawnienia pracy związku. 

 

 

Współpracownicy przy projektach 

 

Liczne projekty realizowane przez Zarząd oraz biuro PZSzach w roku 

sprawozdawczym wspierane były przez osoby z zewnątrz na podstawie umów cywilno-

prawnych. 

Lista najważniejszych projektów PZSzach do których zaprosiliśmy do współpracy osoby 

spoza zarządu: 

• Młodzieżowa Akademia Szachowa – Marek Matlak (koordynator) 

• IMP & IMPK 2018 i 2019, ekstraliga 2018 – Ewa Przeździecka (funkcja Dyrektora) 

• Trenerzy Kadry Narodowej 2018 – Bartosz Soćko (mężczyźni) i Bartłomiej Heberla 

(kobiety) 

• Ewidencja, Klasyfikacja i Rankingu w 2018 – Zenon Chojnicki i Michał Wejsig a od 

stycznia 2019 r. Ryszard Królikowski i Michał Wejsig 

• Nadzór nad systemem komputerowym biura PZSzach, administracja strony  

PZSzach, modernizacja sprzętu biurowego – Michał Sokalski 

• Mat – Tomasz Makowski (redaktor naczelny) i Marcin Szafran (obsługa graficzna) 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Komisja Klasyfikacji Ewidencji i Rankingu 

W okresie sprawozdawczym 06.2018 – 06.2019 zarejestrowano 17 klubów, zakończyło 

działalność 4. 11 klubów otrzymało wezwania do uregulowania zaległości – ostateczne 

upomnienia przed wnioskiem o skreślenie. 
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Nadane zostały tytuły międzynarodowe i kategorie centralne: 

 

1) GM : Nasuta Grzegorz, Matuszewski Michał,  

(Wieczorek Oskar  - aplikacja na II kwartał 2019) 

2) IM :  Piesik, Piotr, Teclaf Paweł,  

(Kulon Klaudia - aplikacja na II kwartał 2019) 

3) WIM : Śliwicka Alicja,  

(Antolak Julia - aplikacja na II kwartał 2019)  

4) CM : Zapolski Krzysztof, Krzywda Andrzej, Kumala Aleksander, Ilczuk Jacek,  

5) WCM : Harazińska Magdalena,  

6) FM : Ogłaza Oskar, Dubiński Mateusz, Nowak Łukasz, Czerw Dawid, Tomaszewski 

Kacper, Baum Jonasz, Godzwon Iwo, Fus Jakub, Kujawski Adam, Lewtak Damian, 

Dzierżak Radosław, Marczuk Dominik, Łopusiewicz Piotr, Walter Szymon, Dowgird 

Filip, Gęsicki Jacek, Piotrowski Przemysław. 

7) WFM : Parol Pola, Rudzińska Michalina, Leks Maria, Sowa Wiktoria 

8) m : 4 

9) km : 30 

10) I kat: 197 

11) IA : Dzikowski Michał, Judek Magdalena, Suwarski Paweł,  

(Wejsig Michał -  aplikacja na II kwartał 2019) 

12) FA : Turzyńska Grażyna, Stoppel Mariusz   

(Flak Paweł - aplikacja na II kwartał 2019) 

 

 Uchwałą Zarządu PZSzach 32/04/2019  z dn. 13.04.2019 zaakceptowano nowe wzory 

formularzy ewidencyjnych zaproponowane przez KEKiR, dostosowane do aktualnych 

wymogów prawa i Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach. 

 

W okresie od czerwca 2018 do czerwca 2019 została policzona do rankingu FIDE 

następująca ilość turniejów: 

Miesiąc Ilość  Uwagi 

czerwiec 2018 156 zatwierdzone i policzone 

lipiec 2018 87 zatwierdzone i policzone 

sierpień 2018 80 zatwierdzone i policzone 

wrzesień 2018 58 zatwierdzone i policzone 

październik 2018 146 zatwierdzone i policzone 

listopad 2018 104 zatwierdzone i policzone 

grudzień 2018 97 zatwierdzone i policzone 

styczeń 2019 83 zatwierdzone i policzone 

luty 2019 68 zatwierdzone i policzone 

marzec 2019 89 zatwierdzone i policzone 

kwiecień 2019 100 zatwierdzone i policzone 

maj 2019 107 zatwierdzone i policzone 

czerwiec 2019 167 zgłoszone przez organizatorów 

 

https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1141686&title=GM&pb=53&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1129775&title=GM&pb=55&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1136194&title=IM&pb=55&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1150677&title=WIM&pb=53&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1121324&title=IA&pb=53&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1170651&title=IA&pb=53&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1105337&title=IA&pb=55&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1138430&title=FA&pb=52&reff=0
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml?details=1&id=1111108&title=FA&pb=55&reff=0
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Na listach FIDE na dzień 30.04.2018 r. zarejestrowanych jest 25973 zawodników pod 

flagą POL z czego 10092 zawodników posiada ranking FIDE. 

10093 - ranking FIDE w szachach Klasycznych 

8767 - ranking FIDE w szachach Szybkich 

5751 - ranking FIDE w szacha Błyskawicznych 

W Centralnym Rejestrze zarejestrowanych mamy 84 706 zawodników 
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Artur Jakubiec 

Sprawozdanie Pionu Sportu Wyczynowego 

Sprawozdanie Sportowe od 11.06.2018 do 07.06.2019 

 

Ostatnie lata są dla szachów wyjątkowe, Polscy szachiści odnoszą znaczące sukcesy 

zarówno indywidualnie jak i drużynowo. 

MŚ Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Praga 21-30.06.2018 

W 2018 PZSzach, dzięki uzyskaniu dodatkowych środków w MSiT, wsparł sportowców 

niepełnosprawnych fizycznie i umożliwił start w MŚ w Pradze. Fantastyczna gra dała 

brązowy medal Łukaszowi Nowakowi (KSz Polonia Warszawa) 

 

Ponadto wystartowało 4 zawodników ze stowarzyszenia Idea w Świebodzinie. PZSzach 

kontynuuje i rozwija pomoc osobom niepełnosprawnym i w tym roku sfinansuje udział 

Łukasza w Mistrzostwach, które odbędą się na Słowacji. 

W maju 2018 PZSzach zatrudnił Bartosza Soćko na stanowisko Trenera Kadry, który 

rozpoczął proces przygotowań do Olimpiady Szachowej.  



[6] 

 

 

 

 

W lipcu i sierpniu odbyły się dwie imprezy noszące rangę Mistrzostw Unii 

Europejskiej (Czechy – pod Egidą Ecu oraz w Austrii)  

W Koutach Polacy zdobyli 4 medale W kategorii chłopców dla lat 8 – Wiktor Zmarzły, W 

kategorii dziewcząt to lat 10 – Zosia Łaźniewska, W kategorii chłopców do lat 12 – Maciej 

Jeda, W kategorii dziewcząt do 14 – Monika Marcińczyk  

 

W Murecku w Grupie O-12  Zuzanna Rejniak zdobyła I miejsce w całym turnieju open do 

lat 12 i Tytuł Mistrza Unii Europejskiej w tej grupie wiekowej. W  Grupie O-14 Hanna 

Trzaskowska zdobyła III miejsce i brązowy medal w klasyfikacji dziewcząt w grupie do lat 

14. 
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Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów – Złoty medal Polek! 

W dniach 11-19.07.2018 w Bad Blankenburg (Niemcy) odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 

Europy Juniorów. Polskę reprezentowały dwa zespoły. Polki w składzie Julia 

Antolak i Oliwia Kiołbasa zdobyły złoty medal. 

 

Panowie w składzie: Igor Janik, Szymon Gumularz, Paweł Teclaf i Antoni Szustakowski po 

pechowej ostatniej rundzie zajęli V miejsce.  

 

Trenerami ekipy byli Waldemar Kozłowski i Jędrzej Długosz 
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Akademickie Mistrzostwa Świata – srebrny medal Nasuty 

W dniach 12-18 września w Aracuju (Brazylia) odbyły się Akademickie Mistrzostwa 

Świata. PZSzach razem z AZS skutecznie ubiegał się o środki w MSiT i do Brazylii 

pojechała silna ekipa Grzegorz Nasuta, Daniel Sadzikowski, Oskar Wieczorek, Marcin 

Krzyżanowski, Marcin Molenda, Maria Leks, Aleksandra Lach i Mariola Woźniak pod 

kierownictwem Łukasza Turleja. 

 

Wspaniale wystąpił Grzegorz Nasuta, który zdobył srebrny medal. 

Ten rok był wspaniały dla zawodnika MUKS Stoczek 45 Białystok, gdyż na Kongresie w 

Batumi uzyskał tytuł arcymistrza (49 GM w Polsce) 

MEJ Ryga– Medal Oliwii Kiołbasy 

W dniach 19-30.08.2018 w Rydze (Łotwa) odbyły się Mistrzostwa Europy 

Juniorów. Oliwia Kiołbasa została Wicemistrzynią Europy Juniorów do lat 18! 
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MŚ Solving, złoty medal P. Murdzi i drużyny! 

W dniach 1-8 września 2018 w Ohrid (Macedonia) odbyły się Mistrzostwa Świata w Solvingu Piotr 

Murdzia zdobył złoty medal w klasyfikacji indywidualnej (8-my raz w historii!) Kacper Piorun zdobył 

srebrny medal w klasyfikacji indywidualnej. Polska drużyna w składzie Piotr Murdzia, Kacper Piorun, 

Aleksander Miśta zdobyła po raz 10 z rzędu złoty medal. 
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Olimpiada Szachowa BATUMI 2018 – Rewelacyjne 4 miejsce Polaków 

Polscy szachiści w składzie Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Kacper Piorun, Jacek Tomczak, 

Kamil Dragun zajęli wysokie 4 miejsce, pokonując mistrzów Olimpijskich USA czy po raz pierwszy w 

historii Rosję. Trenerami reprezentacji byli Bartosz Soćko, Daniel Sadzikowski oraz Kamil Mitoń. 

 

 

Za wynik indywidualny na III szachownicy brązowy medal zdobył Kacper Piorun. Warto wspomnieć 

o cennych wygranych Polaków w kluczowych meczach Kacper pokonał Hikaru Nakamurę, a Polska 

pokonała 2,5-1,5 mistrzów olimpijskich USA, a Jacek Tomczak pokonał Władimira Kramnika 
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Polskie szachistki zajęły 16 miejsce i wystąpiła w składzie Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Karina 

Szczepkowska, Anna Warakomska, Klaudia Kulon. Trenerami byli Marek Matlak i Bartłomiej Heberla. 

 

Funkcje kierowników spełniali Łukasz Turlej oraz Agnieszka Fornal. 
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Mistrzostwa Świata Juniorów Porto Carras -  3 medale Polaków 

Na Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 14-18, Polacy zdobyli trzy medale: 

Honorata Kucharska – srebro w grupie dziewcząt do lat 16, Igor Janik – srebro w grupie chłopców do 

lat 18 + norma arcymistrzowska, Szymon Gumularz – brąz w grupie chłopców do lat 18 + norma 

arcymistrzowska. 3 medale to najlepszy dorobek od kilku lat na mistrzostwach. 

 
Klubowy Puchar Europy – medale Polaków 

W październiku w Porto Carras odbył się Klubowy Puchar Europy. Tradycyjnie żadna Polska drużyna 

nie wystąpiła w tych zawodach, jednak nie zabrakło polskich akcentów. 

Wicemistrzem Europy została drużyna AVE Novy Bor (Czechy), w którym wystąpili Radosław 

Wojtaszek i Mateusz Bartel. Radosław wystąpił na 1 szachownicy, zdobył 4 punkty z 6 partii i 

indywidualnie zajął 2 miejsce, przed mistrzem świata Magnusem Carlsenem. 
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Klubowym Mistrzem Europy Kobiet została drużyna Cercle d’Echecs de Monte-Carlo  (Monako). Na 3 

szachownicy  bardzo dobrze wystąpiła Monika Soćko, która zdobyła 5 punktów z 7 partii i 

indywidualnie zajęła 2 miejsce na  III szachownicy. 

 

Isle of Man – Sukces Wojtaszka 

Zaraz po KPE Radosław Wojtaszek udał się na Isle of Man i wystąpił w jednym z najsilniejszych 

turniejów Open  w historii. Radosław wspaniale zaprezentował się i po emocjonującej dogrywce z 

Arkadijem Najdiczem zajął I miejsce. Wrażenie robi główna wygrana 37.500 Funtów. Warto 

wspomnieć, że żona Radosława – Alina Kaszlińska zajęła I miejsce w kategorii Pań. 
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Memoriał K. Hołuj-Radzikowskiej Wrocław 

Polski Związek Szachowy we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym oraz Wojciechem i 

Jolantą Zawadzkimi przeprowadził kolejną edycję memoriału. Tym razem format obejmował mecz 

Polska vs Reszta Świata. Mecz był bardzo wyrównany, ostatecznie lepsze okazały się zawodniczki 

zagraniczne. Polki grały w składzie olimpijskim: Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Karina 

Szczepkowska, Klaudia Kulon i Anna Warakomska  
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Mistrzostwa Świata Petersburg – Srebrny medal JK Dudy w Szachach 

Błyskawicznych! 

Rok 2018 zakończył się największym sukcesem indywidualnym w historii polskich szachów i srebrnym 

medalem Jana Krzysztofa Dudy w Mistrzostwach Świata w Szachach Błyskawicznych.  
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Tata Steel 2019 – 10 miejsce Dudy 

Jan Krzysztof Duda wziął udział w legendarnym turnieju Tata Steel w Wijk Ann Zee. Jan 

zajął 10 miejsce, w pokonanym polu zostawił Władimira Kramnika. 

 

Mistrzostwa Europy, Skopje 2019 – brązowy medal Pioruna! 

W dniach 17-30 marca w Skopje (Macedonia) odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 

Europy. Fantastycznie wystąpił Kacper Piorun, który zdobył brązowy medal. Warto 

wspomnieć, że awans do Pucharu Świata wywalczył także Mateusz Bartel (wysokie 22 

miejsce) 
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Mistrzostwa Europy Kobiet Antalya – awans Zawadzkiej i Soćko do PŚ. 

W dniach 10-23.04.2019 roku w Antalyi (Turcja) odyły się Indywidualne Mistrzostwa 

Europy Kobiet. Do Mistrzostw Świata Kobiet awansowały dwie Polki: Jolanta 

Zawadzka (11 miejsce) oraz Monika Soćko (14 miejsce) 

 

Brązowy Medal Marcina Tazbira na MŚ Osób Niewidomych i Słabowidzących 

Cagliari 2019! 

W dniach 5-15.04.2019 w Cagliari (Włochy) odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Świata 

Osób Niewidomych i Słabowidzących. 

 

ME Solving Ateny – 2 srebrne medale 

W dniach 3-5 maja 2019 w Atenach odbyły się Mistrzostwa Europy w Solvingu. 

Polskę reprezentowało 4 zawodników: Piotr Murdzia, Kacper Piorun, Piotr Górski oraz 

Ryszard Królikowski. W klasyfikacji indywidualnej srebrny medal zdobył Piotr Murdzia. 

Polska w kwalifikacji drużynowej także zdobyła srebro. 
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Grand Prix FIDE Moskwa – Wojtaszek 3-4 miejsce! 

 

W dniach 17-30 maja w Moskwie odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix FIDE. 

Znakomicie wypadł Radosław Wojtaszek, który dotarł do ½ finału pierwszego turnieju z 

cyklu GP i zdobył 5 punktów do cyklu GP. W pierwszej rundzie po emocjonującym meczu 

odpadł Jan Krzysztof Duda. 

 

 

LOTTO IMP MOKATE IMPK Warszawa – Dragun i Rajlich Mistrzami! 

W dniach 10-20.05.2019 na sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w odbyły się 

LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski oraz MOKATE Indywidualne Mistrzostwa Polski 

Kobiet w Szachach. Mistrzostwa jak co roku stały na najwyższym poziomie 

organizacyjnym, a emocjonujące partie wyłoniły mistrzów.  

Mistrzem Polski został Kamil Dragun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) Srebrny medal 

zdobył Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), a brąz Bartosz Soćko (KSz Hetman 

Katowice) 
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Mistrzynią Polski została Iweta Rajlich (KSz Polonia Wrocław) srebrny medal 

zdobyła Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice), a brązowy Jolanta 

Zawadzka (KSz Polonia Wrocław).  
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Waldemar Taboła 

 

Sport Młodzieżowy 

 

Działalność Pionu Młodzieżowego opiera się na ścisłej współpracy Wiceprezesa ds. Sportu 

Wyczynowego GM Artura Jakubca, Szefa Wyszkolenia FM Michała Bartla oraz członków 

Komisji Młodzieżowej: Waldemara Taboły, Anny Mrozińskiej i Mariana Sadzikowskiego, 

wspieranych przez: Trenera-koordynatora MASz IM Marka Matlaka.  

 

W pracach pionu młodzieżowego w nowym składzie personalnym dominuje przekonanie, 

że nie należy dokonywać żadnych rewolucyjnych zmian w systemie współzawodnictwa 

sportowego, zwłaszcza we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Niemniej 

jednak pewne zmiany były niezbędne. Dlatego też w ramach swych prac Komisja 

Młodzieżowa zmodyfikowała większość regulaminów młodzieżowych z zamysłem 

uczynienia ich wieloletnimi. Regulaminy konsultowane były ze środowiskiem sędziowskim 

oraz organizatorami imprez, mającymi niezbędne doświadczenie. Ponadto uzupełniono 

System Krajowego Współzawodnictwa Sportowego by zachować spójność systemu. 

Podjęto decyzje o reaktywowaniu Mistrzostw Polski do lat 20, które po wielu latach 

przerwy, odbędą się w listopadzie 2019 r.. Trudno przesądzać o powodzeniu 

przedsięwzięcia, ale próba powinna dać odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska. 

Ostateczna formuła zostanie wkrótce zaprezentowana ale mamy świadomość, że 

pozostaje w sferze eksperymentów. 

 

Wprowadzono do praktyki, zapowiadane przez Prezesa, spotkania przedstawicieli władz 

PZSzach i pionu młodzieżowego z trenerami oraz rodzicami, przy okazji centralnych 

imprez młodzieżowych rangi mistrzowskiej. Spotkania takie dobrze służą wymianie 

informacji, wyartykułowaniu oczekiwać oraz co najważniejsze, do wyjaśnienia wielu spraw 

wywołujących emocje, których przyczyną bywają zaledwie nieporozumienie lub 

niewłaściwy przepływ informacji. 

 

Istotnym elementem szachów młodzieżowych jest funkcjonowanie Młodzieżowej Akademii 

Szachowej. Funkcjonowanie akademii będzie kontynuowane, gdyż jej osiągnięcia są 

ogromne a osiągnięcia niepodważalne, czego dowodzą choćby ostatnie sukcesy 

reprezentacji. Niemniej jednak wprowadzane są zmiany, prowadzące w kierunku 

zintensyfikowania szkolenia kosztem liczby dni spędzanych na zgrupowaniach, oraz 

zwiększenia elitarności uczestników. Kolejnym krokiem ma być powołanie akademii bis, 

współfinansowanej przez PZSzach i uczestników, której zadaniem będzie szkolenie 

zaplecza i stworzenie szansy doskonalenia swych umiejętności, większej liczbie 

uczestników. Niektóre z planów już zostały zrealizowane np. podniesiono kwoty na starty 

kontrolne dla słuchaczy oraz zwiększono stawkę dzienną dla trenerów co ma umożliwić 

poszerzenie kadry szkoleniowej. Poniżej sprawozdanie z dotychczasowej działalności 

akademii. 

 

Marek Matlak 

 

Młodzieżowa Akademia Szachowa 

Sprawozdanie od 10.06.2018 do 1.06.2019 

 

Okres 10.06-31.12.2018 r. 

  

1. Ilość szkolonych zawodników i podział na grupy szkoleniowe 

W 2018 roku w Młodzieżowej Akademii Szachowej objęto szkoleniem 40 słuchaczy w 

wieku 8-18 lat. Słuchacze w zależności od poziomu sportowego szkoleni byli w 5 

grupach: 

–    grupa pilotażowa,      

–    grupa młodych talentów,      
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–    grupa absolwentów,   

–    grupa intensywnego szkolenia,       

–    grupa mistrzów       

2. Formy szkolenia  

W okresie sprawozdawczym 44 Słuchaczy Młodzieżowej Akademii Szachowej 

uczestniczyło w dwóch szkoleniowych sesjach stacjonarnych w Rymanowie Zdroju (14-

21.06.2018) i Drzonkowie (2-9.12.2018). Podczas sesji przeprowadzono specjalistyczne 

testy szachowe. Po każdej sesji wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. 

Ponadto każdy słuchacz uzyskał wpis do indeksu z uwagami szkoleniowymi i zadaniami 

do wykonania. Słuchacze objęci byli indywidualnymi konsultacjami szkoleniowymi w 

ramach przygotowań do mistrzostw Europy i świata juniorów. Prowadzono uzupełniające 

szkolenie wirtualne. Każdy zawodnik otrzymywał drogą elektroniczną raz w miesiącu 

specjalne zestawy zadań przygotowane przez trenerów Akademii (FM Ryszard Bernard, 

IM Marek Matlak, GM Jacek Tomczak). Słuchacze uczestniczyli w wielu startach 

kontrolnych w kraju i za granicą. 

  

3. Strona internetowa Akademii 

Strona poświęcona działalności Akademii (http://akademiapzszach.pl/) została 

uruchomiona 7 lat temu. Na stronie znajdują się między innymi regulaminy, informacje 

na temat słuchaczy i absolwentów, kierownictwa i kadry szkoleniowej, terminów sesji i 

grup szkoleniowych oraz historii i sukcesów sportowych szkoły. Strona stała się istotnym 

narzędziem, które podniosło efektywność treningu oraz usprawniło komunikację  
i współpracę między słuchaczami a trenerami. Na dzień 30 maja 2019 roku liczba 

odwiedzin wyniosła 129410. 

  

4. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych słuchaczy Akademii  

Najważniejsze sukcesy sportowe juniorów w 2018 roku: 

• złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorek do lat 18 w Bad 

Blankenburg (Niemcy): Oliwia Kiołbasa i Julia Antolak,  
• srebrny medal w Indywidualnych Mistrzostwach Europy juniorów w Rydze 

(Łotwa): Oliwia Kiołbasa do lat 18,  
• trzy medale w Indywidualnych Mistrzostwach Świata juniorów  

w Porto Carras (Grecja): Honorata Kucharska – srebro do lat 16, Igor Janik - 

srebro do lat 18 i Szymon Gumularz - brąz do lat 16,  
• medale w MŚJ w szachach szybkich: 

- MŚ do lat 8 – srebro Wiktoria Śmietańska 

- MŚ do lat 18 – srebro Alicja Śliwicka 

- MŚ do lat 18 – srebro Igor Janik 

• medale w MEJ w szachach błyskawicznych i szybkich: 
- ME do lat 14 – srebro (blitz) Martyna Wikar 

- ME do lat 14 – srebro (rapid) Jonasz Baum 

Ponadto medale zdobyli juniorzy 

- ME do lat 14 – srebro (blitz) Michał Koziorowicz 

- ME do lat 16 – brąz (rapid) Radosław Psyk 

W rozgrywkach drużynowych w szachach szybkich 

- DME do lat 18 – brąz Martyna Wikar i Monika Marcińczyk 

- DME do lat 18 – brąz Igor Janik, Michał Karpus, Jonasz Baum i Michał 

Koziorowicz. 
• tytuły międzynarodowe: mistrza międzynarodowego Paweł Teclaf oraz mistrzyni 

międzynarodowej Alicja Śliwicka. 
• norma na tytuł arcymistrza Igor Janik i Szymon Gumularz    

 

5. Kierownictwo i kadra szkoleniowa 

http://akademiapzszach.pl/
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Organizacją i koordynowaniem zadań w ramach Młodzieżowej Akademii Szachowej w 

roku 2018 zajmowali się Agnieszka Fornal-Urban oraz Marek Matlak. W 2018 roku z 

Młodzieżową Akademią Szachową współpracowało 26 trenerów i instruktorów. 

  

6. Akademia w roku 2019 

Z dniem 1.01.2019 roku przestała pełnić funkcję Dyrektora Akademii dr Agnieszka 

Fornal-Urban, której za wzorowy 10-letni trud prowadzenia Akademii należą się 

serdeczne podziękowania i gratulacje!  

Po rozegraniu wszystkich tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów szkoleniem w Akademii 

objętych zostało 37 słuchaczy. 

W dniach 13-17 maja odbyła się pierwsza sesja w Drzonkowie, w której uczestniczyło 17 

słuchaczy Akademii i 5 trenerów (M. Matlak, A. Jakubiec, M. Tazbir, M. Krzyżanowski 
i A. Domaradzka-Żyła). W okresie czerwiec – grudzień zaplanowano jeszcze 3 sesje 

stacjonarne, najbliższa sesja odbędzie się w Poroninie w dniach 19-23 czerwca. 

Trenerzy Akademii (FM Ryszard Bernard, IM Marek Matlak) prowadzą również 

uzupełniające szkolenie wirtualne; szkoleniem tym objęto 26 słuchaczy.  

Słuchacze będą uczestniczyć w startach kontrolnych w kraju i za granicą oraz objęci 

zostaną indywidualnymi konsultacjami szkoleniowymi w ramach przygotowań do 

tegorocznych mistrzostw Europy i świata juniorów. 

Główne imprezy (IMŚJ, IMEJ, DME-18 i DME-12) odbędą się w drugiej połowie roku. 

Organizacją i koordynowaniem zadań w ramach Młodzieżowej Akademii Szachowej 

zajmują Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego Artur Jakubiec, Trener - 

koordynator Marek Matlak oraz Szef Wyszkolenia Michał Bartel 

       

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Paweł Zaskalski 

 

SPRAWOZDANIE PIONU SPORTU POWSZECHNEGO  

 

„Edukacja przez Szachy w Szkole”  

Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” rozwija się bardzo dynamicznie. Polski Związek 

Szachowy poprzez ciągłą pracę nad „EpSwS” systematycznie poszerza zasięg projektu. 

Na koniec maja 2019 przekroczyliśmy liczbę 1300 szkół w Projekcie. Każda szkoła, która 

przeszkoli dwóch nauczycieli i zgłosi się do Projektu „EpSwS” otrzymuje od nas 15 

kompletów szachów oraz szachy demonstracyjne. Dzięki tegorocznemu wsparciu MSiT 

zakupimy 2400 kolejnych kompletów szachów, które przekażemy 160 nowym szkołom  

w projekcie. W zeszłym roku rozdaliśmy 127 zestawów. Staramy się promować nasze 

podręczniki autorstwa Magdaleny Zielińskiej „Grajmy w szachy” których w 2018 roku 

sprzedaliśmy za 161 tys. Od września 2018 do czerwca 2019 przeprowadzone zostały 24 

kursy dla nauczycieli oraz 5 kursów doszkalających. Kursy dla nauczycieli zawierają 72 

godziny lekcyjne szkoleń. Na każdym kursie robimy turniej szachowy dla nauczycieli, 

gdzie mogą zdobyć do IV kategorii włącznie oraz tytuł „Instruktora Szkolnego”. Każdy 

nauczyciel otrzymuje certyfikat „Edukacji przez Szachy w Szkole”, który upoważnia go do 

prowadzenia zajęć w szkołach. Warto tutaj podkreślić świetną współpracę z Mazowieckim 

Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dla tej jednostki przeprowadziliśmy 6 

kursów, w których uprawnienia do nauki gry w szachy otrzymało 110 pedagogów.  
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W 2018 roku zorganizowaliśmy 130 kółek szachowych w szkołach w całej Polsce. Wybrani 

nauczyciele przeprowadzili po 30 godzin zajęć. W roku 2019 planujemy kontynuować te 

zajęcia. Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole otrzymał dofinansowanie 250.000.  

 

„Program Klub w szkole”  

Pierwszy raz w historii poszerzyliśmy naszą ofertę dla szkół poprzez wprowadzenie 

programu „Klub w Szkole” Założeniem projektu jest pomoc najlepszym uczniom  

w szachowym rozwoju oraz zachęcenie ich do wstąpienia na ścieżkę „klubową”. W 2018 

roku 30 klubów szachowych wysłało swoich instruktorów do 63 szkół, gdzie najbardziej 

utalentowane dzieci uczęszczały na zajęcia. Każda z grup miała 44 godziny zajęć 

lekcyjnych, a wiele z uczęszczających dzieci zapisało się do klubów szachowych. W 2019 

roku ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie na ten projekt i znów będziemy go 

realizować w kilkudziesięciu polskich szkołach.  

Wydawnictwa 

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi książkami w listopadzie dodrukowaliśmy 

podręczniki „Grajmy w szachy”Od maja 2019 ponownie dodajemy piątą książkę do 

zestawu dla początkujących nauczycieli „Poradnik Metodyczny”. Mogliśmy tak postąpić 

dzięki dodrukowi 1000 sztuk Poradnika. Wartość sprzedaży książek Grajmy w szachy  

w 2018 roku wyniosła 161 tysięcy złotych. 

Na dzień 1.01.2019 posiadaliśmy: 

Grajmy w szachy cz.1 – 5235 sztuk. 

Grajmy w szachy cz 2 – 2744 sztuk. 

Grajmy w szachy cz. 3 – 2720 sztuk. 

 

Szkolenia 

Od września 2018 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy kolejnych 420 nauczycieli.  

Zrealizowaliśmy 24 szkolenia dla nauczycieli oraz 5 kursów doszkalających (środki MSiT). 

Kolejne szkolenia zaczną się jeszcze przed wakacjami. 

PLANOWANE DZIAŁANIA w EDUKACJI 

1. Turniej Finałowy – 9 czerwca 2019 r.  

2. Kursy podstawowe dla nauczycieli.  

3. Kursy doszkalające dla nauczycieli. 

4. Kółka szkolne w „EpSwS” i „Programie Klub” 

5. Próba wdrożenia Szachów do przedszkoli. (od 2020) 

Inne projekty 
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           100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

W projekcie 100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez cały 2018 rok 

szukaliśmy turniejów które upamiętnią ten wielki dzień zapisany w kartach historii Polski. 

Do projektu zgłoszono 244 turnieje. Setną rocznicą uczciło kilkadziesiąt tysięcy 

szachistów, grając w tych imprezach. W ramach projektu najbardziej zaangażowane 

kluby otrzymały wsparcie z PZSzachu. 

Igrzyska szkolne 

W dniach 21-28.10.2018 w Pokrzywnej odbyły się III Igrzyska Szkolne w których wzięło 

udział 110 osób. Zawodnicy oprócz tygodniowego szkolenia rozegrali dwa turnieje 

szachowe. Impreza została sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zagraj z arcymistrzem 

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli zorganizowaliśmy 6 spotkań w 6 siedzibach MSCDNu ze świetnymi 

szachistami. Mistrzowie zagrali symultanę, przedstawili szachowe dykteryjki oraz 

propagowali szachy. W jednym z oddziałów zajęcia poprowadził Arcymistrz – Prezes 

PZSzach Radosław Jedynak. W 2019 roku przeprowadzimy podobne spotkania. 

 

„Polonijne Wakacje z Szachami” 

29.07 – 08.08.2018 r. 

 
Uczestnicy „Polonijnych Wakacji z Szachami” Dobryszyce 2018 
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Zespół Klasztorny Paulinów na Jasnej Górze - jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymów w Polsce 

       

    
Wycieczka do Łodzi: Centrum Nauki Eksperymentarium i Muzeum Fabryki 
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Zawitaliśmy do najbogatszej gminy w Polsce – Kleszczów 

 

 

 
Zajęcia dydaktyczne 

 

Szeroka galeria zdjęć na Facebook: Wakacje z Szachami Dobryszyce 2018 

(https://www.facebook.com/groups/1534765946744947/) 

Autor zdjęć: Kamila Kałużna 

https://www.facebook.com/groups/1534765946744947/

