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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 
za okres 2013 roku oraz do 14 czerwca 2014 roku  

na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach 
Warszawa, 15 czerwca 2014 roku 

 
I. Władze PZSzach 

 
Obecne władze PZSzach zostały wybrane przez wyborcze Walne Zebranie 
Delegatów w dniu 16 czerwca 2013 roku. Kadencja władz upływa w czerwcu 
2017 roku. 
 
W okresie sprawozdawczym, zarząd działał w następującym składzie: 
 

• Tomasz Delega – Prezes 
• Włodzimierz Schmidt - Wiceprezes ds. Sportowych 
• Andrzej Modzelan -  Wiceprezes ds. Młodzieżowych 
• Andrzej Matusiak – Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego 
• Adam Dzwonkowski – Wiceprezes ds. Międzynarodowych i Komunikacji 
• Małgorzata Wojciechowska – Wiceprezes ds. Promocji i Organizacji 
• Bogdan Jeżak - Skarbnik 
• Jan Kusina – Przewodniczący Komisji Sportu Powszechnego 
• Krzysztof Góra – Przewodniczący Komisji ds. Szachów w Szkole 
• Aleksander Sokólski – Przewodniczący Komisji Technicznej 
• Anna Mrozińska – Członek Zarządu 

 
Liczba zebrań Zarządu w okresie sprawozdawczym: 

− 2013 (sześć zebrań): 19.01.2013, 20.04.2013 (Chorzów), 15.06.2013 
(pierwsze trzy zebranie dotyczą poprzednich władz), 16.06.1013 
(konstytucyjne po WZD), 8.09.2013, 8.12.2013 

− 2014 (trzy zebrania): 2.02.2014, 29.03.2014 i 14.05.2014 r. 

Zarząd uchwalił Regulamin Działania Zarządu z następującym podziałem 
kompetencji: 
 
A) Pion Promocji i Organizacji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Promocji i 
Organizacji (pracownicy biura: Specjalista ds. Promocji i Specjalista ds. 
Organizacyjnych) 
 
• Komisja Organizacyjna, 
• Komisja Ofertowa, 
• Komisja Promocji, 
• Komisja d/s Sponsorów i Sprzedaży, 
• Komisja Wyróżnień i Dyscypliny. 
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B) Pion Sportowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportowych 
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Szef Wyszkolenia, Specjalista ds. 
Organizacyjnch) 
 
• Trenerzy Kadry Narodowej Kobiet i Mężczyzn, 
• Komisja Sportowa, 
• Rada Zawodników, 
• Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej, 
• Komisja Kompozycji Szachowej, 
• Komisja Rozwiązywania Zadań Szachowych. 
 
C) Pion Młodzieżowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Młodzieżowych 
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Szef Wyszkolenia, Specjalista ds. 
Organizacyjnch) 
 
• Młodzieżowa Akademia Szachowa PZSzach, 
• Trenerzy Kadry Narodowej Juniorów, 
• Kadra Narodowa Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, 
• Komisja Młodzieżowa, 
• Kadry wojewódzkie. 
 
D) Pion Powszechny – odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego 
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Specjalista ds. Promocji) 
 
• Edukacja przez Szachy w Szkole, współpraca z ministrem właściwym do spraw 
oświaty i wychowania, 
• Współpraca z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi, 
• Turnieje i Mistrzostwa Branżowe, Amatorów, Weteranów, Niepełnosprawnych, 
• Inicjatywy w zakresie Pożytku Publicznego, 
• Odpowiada za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. 
 
E) Pion spraw zagranicznych i komunikacji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. 
Międzynarodowych i Komunikacji 
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Specjalista ds. Promocji) 
 
• Współpraca z FIDE i ECU, 
• Współpraca z PKOl, 
• Rzecznik prasowy, współpraca z mediami, 
• Komisja Historyczna i nadzór nad Archiwum, 
• nadzór nad wydawnictwami PZSzach, 
• nadzór nad stroną internetową PZSzach. 
 
F) Pion Finansów i Rankingu – odpowiedzialny: Skarbnik 
(pracownicy biura: Główna Księgowa, Księgowa, Referent ds. Administracyjnych) 
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• Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, 
• Komisja Techniczna, 
• Chess Arbiter Team, 
• Współpraca z audytorem PZSzach oraz Komisją Rewizyjną. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podczas WZD Zarząd 
przedstawia sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy, w tym przypadku rok 
2013, dlatego też warto zwrócić uwagę, że niektóre informacje dotyczą kadencji 
poprzednich władz.  
 
 W formie informacyjnej przedstawiono również sprawozdanie z działań 
pierwszego półrocza 2014 roku (do 14 czerwca 2014 r.), jednakże formalnie 
sprawozdanie z roku 2014 będzie przedmiotem oceny kolejnego WZD już w roku 
2015. 
 
 Sprawozdanie składa się z dwóch oddzielnych części, niniejszego 
sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego przez biegłego 
rewidenta sprawozdania finansowego obejmującego bilans za rok 2013, 
rachunek zysków i strat za rok 2013 oraz informację dodatkową za rok 
2013. 

Biuro PZSzach 

 W 2013 roku obowiązki Dyrektora biura pełni Piotr Murdzia, któremu 16 
czerwca 2013 r. nowo wybrany Zarząd powierzył również funkcję Sekretarza 
Generalnego. 
 
Podział zadań w biurze w 2013 i 2014 roku: 
 

1. księgowość, płatności, faktury, rozliczenia - BARBARA SZENBORN-
DAŃCZAK - Główna Księgowa, Ela Dulkowska - księgowa (księgowanie 
wyciągów, wystawianie faktur, rozliczenia z WZSzachami). 

2. kadry seniorów i juniorów, szkolenie, trenerzy - PIOTR MURDZIA 
3. organizacja wyjazdów i turniejów, konkursy ofert, wysyłka prenumeraty 

Mata - MICHAŁ BARTEL 
4. licencje, ewidencja klubów, centralny rejestr, wypożyczenia sprzętu - 

PIOTR WAJSZCZYK 
5. sponsoring, projekty, partnerzy, sprzedaż prenumeraty i stoiska Mata - 

JOANNA MAJDAN-GAJEWSKA – na urlopie macierzyńskim 
6. promocja, współpraca z mediami, odznaczenia, Newsletter, imprezy 

branżowe - DOROTA RZEPECKA 
7. szef biura - Piotr Murdzia 

 
Biuro związku jest regularnie doposażane w sprzęt komputerowy oraz urządzenia 
biurowe, także dzięki środkom publicznym z MSiT. 
 

WSPÓŁPRACOWNICY przy projektach 
 
Liczne projekty realizowane przez Zarząd oraz biuro PZSzach w okresie 2013 i 
2014 wspierane są przez osoby z zewnątrz na podstawie umów o dzieło bądź na 
zlecenie. 
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Lista najważniejszych projektów PZSzach do których zaprosiliśmy do współpracy 
osoby z zewnątrz: 
 

1. Młodzieżowa Akademia Szachowa – Agnieszka Fornal Urban (dyrektor), 
Marek Matlak (koordynator) 

2. IMP & IMPK 2013 – Łukasz Turlej (funkcja Dyrektora) 
3. Ekstraliga 2013 – Andrzej Modzelan (funkcja Dyrektora) 
4. DME 2013 – Agnieszka Fornal Urban (funkcja Dyrektora, Anna 

Przeździecka (funkcja koordynatora),  Miłosz Rudnicki (zarządzanie stroną) 
5. IMP & IMPK 2014 – Anna Przeździecka (funkcja Dyrektora) 
6. Ekstraliga 2014 – Anna Przeździecka (funkcja Dyrektora) 
7. Edukacja przez Szachy w szkole 2013/2014 – Magdalena Zielińska 

(koordynator projektu), a od maja 2014 pomaga jej Michał Luch 
8. ChessArbiter Team – w 2013 roku oparty na osobach: Adam Curyło, Jacek 

Małolepszy, Mateusz Łuksik, a od 2014 roku skład zespołu uległ zmianie 
na: Adam Curyło, Aleksander Sokólski, Tomasz Żyźniewski. 

9. Trenerzy Kadry Narodowej – Michał Krasenkow (mężczyźni), Marek Matlak 
(kobiety) 

10. Ewidencja, Klasyfikacja i Ranking 2013 i 2014 – Zenon Chojnicki 
11. Nadzór nad systemem komputerowym biura PZSzach, administracja 

strony PZSzach, modernizacja sprzętu biurowego – Michał Sokalski 
12. Opracowywanie projektów graficznych , banerów – Tomasz Maniewski 
13. Obsługa fotograficzna eventów PZSzach – Sylwia Rudolf, Marek 

Skrzypczak 
14. Mat – Piotr Kaim (redakcja), Marcin Szafran (obłsuga graficzna) 
15. Sprzątanie biura – Danuta Krzywonos 

Piotr Murdzia 
 

Sport wyczynowy 

 Najważniejszą imprezą sportową, której głównym organizatorem był Polski 
Związek szachowy, były Drużynowe Mistrzostwa Europy rozegrane w 
Warszawie w dniach 8-17 listopada 2013.  
 
 W kategorii open startowało 38 drużyn, oraz 32 w kategorii kobiet, z 36 
federacji narodowych. Mistrzostwa były znakomicie zorganizowane i Prezydent 
Europejskiej Unii Szachowej Silvio Danaiłow powiedział, że były to najlepiej 
zorganizowane drużynowe mistrzostwa Europy w historii ECU.   
Dzięki zorganizowaniu DME w Polsce mogliśmy wystawić aż po trzy drużyny w 
obydwu kategoriach. Celem sportowym pierwszych reprezentacji było zajęcie jak 
najwyższego miejsca. Start drugich reprezentacji miał głównie cel przyszłościowo 
– szkoleniowy.  
 

Polski Związek Szachowy wystawił cztery reprezentacje w składzie: 

I reprezentacja kobiet: 
Monika Soćko GM 
Jolanta Zawadzka WGM 
Joanna Majdan-Gajewska WGM 
Iweta Rajlich IM 
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Karina Szczepkowska-Horowska WGM 
 
I reprezentacja mężczyzn: 
Bartosz Soćko GM 
Dariusz Świercz GM 
Grzegorz Gajewski GM 
Mateusz Bartel GM 
Kamil Mitoń GM 
 
Reprezentacja kobiet nadziei olimpijskich: 
Klaudia Kulon WIM 
Anna Iwanow WIM 
Klaudia Wiśniowska WFM 
Mariola Woźniak 
Oliwia Kiołbasa WFM 
 
Reprezentacja mężczyzn nadziei olimpijskich: 
Jan-Krzysztof Duda GM 
Kamil Dragun GM 
Jacek Tomczak GM 
Kacper Piorun GM 

Wyniki sportowe. 
 
 Znakomicie wypadła reprezentacja kobieca, pewnie zdobywając brązowy 
medal, za Ukrainą i Rosją. Znakomicie zagrała Karina Szczepkowska-Horowska 
7p/9 – srebrny medal na 5 szachownicy i Monika Soćko 4p/9 (na trudnej I 
szachownicy). 
 
 Bardzo dobrze wypadła reprezentacja kobiet nadziei olimpijskiej zajmując 
13 miejsce (przy 25 numerze startowym). Dobrze zagrała na I szachownicy 
Klaudia Kulon 5p/8 i Oliwia Kiołbasa 4p/6. 
 
 Reprezentacja mężczyzn zagrała bardzo słabo, zajmując 16 miejsce (przy 
12 numerze startowym). Indywidualnie rewelacyjnie zagrał Mateusz Bartel 
7,5p/9 zdobywając złoty medal na 4 szachownicy. 
 
 Reprezentacja mężczyzn nadziei olimpijskich zajęła 22 miejsce (przy 23 
numerze startowym). Rewelacyjnie zagrał na I szachownicy, 15 letni!, Jan-
Krzysztof Duda 5,5p/9 osiągając Rp=2661. 
 
 W dniach 13-15 grudnia 2013 rozegrane zostały w Warszawie Mistrzostwa 
Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Zorganizowane zostały w ramach 
Międzynarodowych Turniejów Szachowych MetLife Amplico i Memoriału 
Stanisława Gawlikowskiego. Mistrzostwa na zlecenie Europejskiej Unii Szachowej 
zorganizowała Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 
Dyrektorem turnieju była Maria Macieja. 
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 W Mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych startowało 432, a w 
szachach szybkich 737 zawodników. Na podium Mistrzostw Europy w Szachach 
Błyskawicznych stanął GM Bartosz Soćko 17p/22, który zdobył brązowy medal. 
VIII miejsce z 16p/22 zajął GM Radosław Wojtaszek. 
Bartosz Soćko (9p/11) był również najlepszym z Polaków w szachach szybkich, w 
których zajął VII lokatę. X miejsce zajął GM Michał Krasenkow (9p/11). W 
obydwu turniejach w klasyfikacji kobiet zwyciężyła GM Monika Soćko. 
 
 W dniach 23.07-03.08 br w Belgradzie zostały rozegrane Indywidualne 
Mistrzostwa Europy Kobiet. W zawodach wystartowało 168 zawodniczek 
reprezentujących 35 federacji. Polskę reprezentowały GM Monika Soćko (22 
numer startowy), WGM Jolanta Zawadzka (34), WGM Joanna Majdan-
Gajewska (41). Nominowaną do udziału w Mistrzostwach Europy była również 
Karina Szczepkowska-Horowska, jednak ze względów zdrowotnych zawodniczka 
musiała zrezygnować z udziału. Wszystkie reprezentantki startowały w zawodach 
na koszt PZSzach. 
 
 Z Polek najlepiej wypadła Monika Soćko, która podzieliła 2-7 miejsce, z 
uwagi na słabsze wartościowanie pomocnicze sklasyfikowana została na 7 
miejscu. Monika blisko była medalu, niestety w dwóch ostatnich rundach 
zanotowała dwa remisy mimo, iż w obu była bliska zwycięstwa.  W ostatniej 
rundzie Monika pokazała hart ducha i niesamowitą wolę walki próbując wygrać 
remisową końcówkę przez 150 ruchów, niestety przeciwniczka dobrze się broniła 
i nie udało się powtórzyć Monice sukcesu z 2010 (brązowego medalu z MEK w 
Rijeki). Na pocieszenie Moniki pozostał awans do Mistrzostw Świata Kobiet. 
 
 Zgodnie z regulaminem Mistrzostw tylko zawodniczki, które uplasują się na 
miejscach 1-14 uzyskają awans do Mistrzostw Świata Kobiet.  
 
 Puchar Świata z udziałem Polaków niestety dobiegł końca na drugiej 
rundzie. Dariusz Świercz zmierzył się z rozstawionych z numerem 4 Aleksandrem 
Griszczukiem (2780 ELO!). W pierwszej partii Dariusz czarnym kolorem 
niedokładnie rozegrał debiut co przeciwnik bezlitośnie wykorzystał. W drugiej 
partii Dariusz uzyskał przewagę, której niestety nie udało się zamienić w cały 
punkt. Niemniej jednak z tego remisu Dariusz może być zadowolony, mimo 
odpadnięcia z Pucharu. 
 
 Miłą niespodziankę na Letniej Uniwersjadzie w Kazaniu (Rosja) sprawiła 
polska drużyna zdobywając brązowy medal. Drużyna grała w składzie: Klaudia 
Kulon, Marta Przeździecka, Jacek Tomczak, Marcin Tazbir, Wojciech Moranda oraz 
Krzysztof Bulski. Do klasyfikacji drużynowej brano pod uwagę wyniki trzech 
najlepszych zawodników, a w naszej drużynie byli to: Jacek Tomczak 6,5/9 
(dzielone pierwsze miejsce, ostateczne 8), Klaudia Kulon 6/9 (11 miejsce) oraz 
Wojciech Moranda 5,5/9 (18 miejsce). 
Gratulacje dla całej ekipy! Chińczycy oraz Rosjanie byli poza konkurencją, lecz 
walka o trzecie miejsca była niezwykle zacięta : 
 
1 Chiny 21 
2 Rosja 19,5 
3 Polska 18 
4 Gruzja 17,5 
5 Mongolia 17,5 
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6 Azerbejdżan 17 
7 Ukraina 16,5 
8 Rumunia 16,5 
 
 Uniwersjada trwała od 6 do 17 lipca, a rozgrywki szachowe rozgrywano w 
dniach 9-15 lipca. Wyjazd nie byłby możliwy gdyby nie bardzo dobra współpraca 
na linii PZSzach - AZS, który sfinansował udział naszych zawodników (oraz 
sędziego) na Uniwersjadzie. 

Warto zaznaczyć, że już za rok w Katowicach odbędą się Akademickie 
Mistrzostwa Świata. 

SKŁAD POLSKIEJ REPREZENTACJI 
 
1. WGM Marta Przeździecka  
2. WIM Klaudia Kulon 
3. GM Wojciech Moranda 
4. GM Jacek Tomczak 
5. GM Krzysztof Bulski  
6. IM Marcin Tazbir 
 
Rezerwowi: 
1. GM Michał Olszewski 
2. WIM Anna Gasik 
 
Dodatkowo ekipie towarzyszył sędzia Łukasz Brożek. 

 W dniach 26.10-03.11 w Bad Wiessee odbyły się 17. Mistrzostwa Bawarii z 
udziałem jedynego Polaka - Roberta Kempińskiego. 
 
 Robert z 7,5 punktami (9 rund) podzielił 2-7 miejsce ostatecznie zajmując 
5 miejsce. 
 
 W dniach 1-3 listopada w Meksykańskiej miejscowości Villahermosa odbył 
się festiwal szachowy z udziałem polskiego arcymistrza Bartłomieja Maciei. Nasz 
zawodnik podzielił pierwsze miejsce, ostatecznie zajmując drugie. 
 
 W dniach 29.08-02.09 w Greensboro w Północnej Karolinie odbył się US 
Masters. W turnieju tym grał Bartłomiej Macieja, który podzielił 2-5 miejsce. 
 
 Kacper Piorun z wynikiem 7,5 punktu z 9 partii zwyciężył w turnieju A 
tegorocznego (Warszawa 5-13.08.2013) Międzynarodowego Festiwalu 
Szachowego im. Mieczysława Najdorfa w Warszawie. Rozstawiony z numerem 1 
zawodnik grał jako faworyt i potwierdził swoją wyższość, wygrywając z przewagą 
pełnego punktu nad następnym w tabeli zawodnikiem. Za nim uplasowali się 
arcymistrzowie Oleg Romaniszyn i Krzysztof Jakubowski oraz mistrz 
międzynarodowy Marcek Kanarek (wszyscy po 6,6 punktu). Wśród kobiet 
zwyciężyła również grająca z najwyższym rankingiem Joanna Dworakowska. 
Pierwszy wśród juniorów był Bartosz Nowicki przed Łukaszem Nowakiem i 
Ryszardem Egginkiem. W turnieju A wzięło udział 50, a w turnieju B - 125, a w 
turnieju C - 34 zawodników. 
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 Michał Krasenkow z dorobkiem 7,5 pkt z 9 partii został zwycięzcą turnieju 
otwartego w Vlissingen (Holandia). Taką samą ilość punktów miało jeszcze 3 
innych zawodników, ale punktacja pomocnicza okazała się sprzyjająca dla 
naszego reprezentanta.  

 W dniach 16-25.08 w Polanicy Zdroju odbył się 49. Międzynarodowy 
Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina, w ramach którego rozegrano turniej 
arcymistrzowski oraz kilka openów. 
 
 Najwyżej notowanymi zawodnikami turnieju arcymistrzowskiego byli: GM 
Robert Kempiński, GM Aleksander Miśta oraz GM Wojciech Moranda i zgodnie z 
oczekiwaniami zajęli pierwsze trzy miejsca. 

 W dniach 5-11 sierpnia w Rydze odbył się Riga Technical University Open 
2013. Zgodnie z oczekiwaniami zwycięzcą turnieju został Bartosz Soćko, który 
miał najwyższe ranking w turnieju. 13 miejsce zajął Kamil Dragun, a Monika 
Soćko 45. 
 
 W dniach 20.07-02.08.2013 w Biel/Bienne odbył się tradycyjny, 46 
Festiwal Szachowy. W turnieju arcymistrzowskim doszło do niecodziennej 
sytuacji, w której doszło do dogrywki między 4 zawodnikami. Zwycięstwo odniósł 
Maximi Vachier Lagrave przed aktualnym Mistrzem Europy Aleksander 
Mojsejenko, Etiennem Bacrot oraz Dingiem Lirenem, 5-6 miejsca podzielili Jan 
Niepomniaszczyj oraz Richard Rapport. 
 
 W głównym Openie drugie miejsce zajął Mateusz Bartel, który przez cały 
turniej znajdował się w ścisłej czołówce. Mateusz bliski był zwycięstwa w całym 
turnieju, jednak remisy w dwóch ostatnich rundach, w pozycjach z wielkimi 
szansami na zwycięstwo, dały zawodnikowi wrocławskiej Polonii drugie miejsce. 
 
 Warto podkreślić, że już tradycyjnie reprezentanci Polski zdobywali 
najwyższe laury w solvingu: 
 
2013 MŚ w Batumi – złoto drużynowo (Piotr Murdzia, Aleksander Miśta, Kacper 
Piorun), indywidualnie złoto – Piotr Murdzia oraz brąz – Kacper Piorun 
 
2013 ME w Vilnie – złoto drużynowo, złoto indywidualnie - Piotr Murdzia 
 
2013 ME w Igalo – złoto drużynowo, złoto indywidualnie - Piotr Murdzia 
 

Włodzimierz Schmidt 
 

Sport Młodzieżowy 
 

Działalność pionu opiera się na pracy Andrzeja Modzelana (Wiceprezesa), 
Marka Matlaka (Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej) oraz pozostałych 
członków KM (Wojciech Moranda, Aleksander Miśta, Paweł Dudziński, Winicjusz 
Drozdowski, Łukasz Brożek i Waldemar Gałażewski) z ważnym wsparciem Piotra 
Murdzi – szefa wyszkolenia PZSzach. Nie można pominąć milczeniem wkładu 
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pracy dyrektor Młodzieżowej Akademii Szachowej – Agnieszki Fornal, której 
wieloletnie starania związane z funkcjonowaniem MASz przyczyniają się do 
wzrostu poziomu sportowego najzdolniejszych młodych zawodników w naszym 
kraju.  

Tylko ten kto miał do czynienia z ambitnymi rodzicami genialnych dzieci 
doceni pracę pionu młodzieżowego i problemów przed którymi staje. Stabilność i 
konsekwencja Pionu Młodzieżowego pozwala uniknąć wielu nieuchronnych 
wydawałoby się konfliktów przy pojawiających się czasem sprzecznych interesach 
i subiektywnych spojrzeniach. 

 
Podtrzymano bardzo dobre wyniki sportowe polskiej młodzieży. Od 10 lat 

polskie szachy młodzieżowe są w ścisłej czołówce Europy i Świata.  

W 2013 podczas MEJ w Budvie wywalczyliśmy dwa medale: złoty – Laura 
Czernikowska w gronie dziewcząt do 8 lat, oraz srebrny Mariola Woźniak w grupie 
dziewcząt do lat 16. Natomiast brązowy medal z MŚJ do lat 10, rozegranych z 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przywiózł Paweł Teclaf. 

Do najzdolniejszych młodych zawodników zaliczyć można z pewnością 
takie osoby jak: Jan Krzysztof Duda, Kacper Drozdowski, Mariola Woźniak, Oliwia 
Kiołbasa, Ewa Harazińska, Paweł Teclaf, Alicja Śliwicka, Laura Czernikowska, 
Tymon Czernek. Oprócz nich jest jeszcze kilkoro zawodników, którzy mogą w 
najbliższym czasie walczyć o medale imprez światowych. 

Tą pracę wspiera prawidłowo ułożona piramida szkoleniowa: 

- grupy Młodzieżowej Akademii Szachowej PZSzach, Kadra Narodowa Juniorów, 

- szkolenie wojewódzkie w ramach Kadr Młodzików, 

- efektywne szkolenie młodych talentów w kilkunastu klubach, 

- coraz bardziej masowy zasięg naszej dyscypliny w szkołach, „moda na 
szachy”. 

 
Elita naszych najzdolniejszych juniorów ma okazję realizować projekt 

„Wojtaszek Comarch Team”, elitarny zespół szkoleniowy. 
 

 Szachy szkolne wspieramy dofinansowując turnieje młodzieżowe, 
organizując coroczne konferencje metodyczno – szkoleniowe „Szachy w szkole”. 
Wydany przez PZSzach podręcznik dla najmłodszych dzieci stał się najlepiej 
sprzedawanym wydawnictwem Związku. Zaangażowaliśmy się we wsparcie 
projektu ECU i Garriego Kasparowa „Szachy w szkole” co zaowocowało uchwałą 
Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2012 roku, przy ogromnym poparciu 
polskich europarlamentarzystów.  Na przełomie 2012 i 2013 roku powstał projekt 
„Edukacja przez Szachy w Szkole” organizowany przez Polski Związek Szachowy, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pilotażowy 
projekt ruszył we wrześniu 2013 w trzech województwach: Dolnośląskim, 
Mazowieckim i Podlaskim. W 2014 pilotaż objął województwo Śląskie i 
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Warmińsko-Mazurskie. Z uwagi na ogromne zainteresowanie do projektu na 
zasadzie wyjątku dołączyło kilkanaście szkół z innych województw. Osobnym 
problem z którym PZSzach musiał się uporać było przeszkolenie setek nauczycieli 
i zapewnienie sprzętu szachowego dla szkół. Nie do przecenienia jest wkład jaki 
wnieśli koordynatorzy projektu: Magdalena Zielińska i Piotr Zieliński oraz 
partnerzy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych, 
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W 2013 odbyły się dwie duże 
konferencje poświęcone Edukacji Przez Szachy w Szkole. Jedna we Wrocławiu, 
dzięki zaangażowaniu europosła Piotra Borysa, a druga w Warszawie.  Na coraz 
lepszym poziomie są organizowane młodzieżowe imprezy centralne. Część z nich 
PZSzach organizuje bezpośrednio. 

 Szczególnie istotne w minionych dwóch latach były kontakty i współpraca z 
Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Federacją Sportu Młodzieżowego. 
Jesteśmy postrzegani jako kompetentny, sprawny i uczciwy partner.  

 Niestety rok 2014 przyniósł również negatywne zmiany. MSiT zabroniło 
szkolenia w ramach Kadr Wojewódzkich Młodzików roczników juniora młodszego, 
tj. zawodników w wieku 11-14 lat. W połączeniu z zaprzestaniem szkolenia w 
grupach juniora (15-18 lat), które to grupy mogą być szkolne jedynie poprzez 
szkolenie centralne w sportach olimpijskich, rysuje się bardzo ponury obraz 
braku ciągłości szkolenia na poziomie wojewódzkim. Doprawdy trudno zrozumieć 
taką politykę. Jeżeli nic w tym względzie się nie zmieni, to polskie szachy 
młodzieżowe na poziomie wojewódzkim zaczną po prostu umierać. Pion 
młodzieżowy PZSzach wyraża głębokie zaniepokojenie takim stanem rzeczy i 
wnosi do MSiT o ponowne przemyślenie celowości takich rozwiązań. Rozwój 
intelektualny młodych ludzi jest rzeczą nie do przecenienia i mamy nadzieję, że 
MSiT zweryfikuje kierunek polityki, jaki w 2014 wprowadziło w życie. Na 
problemy z dalszym finansowaniem swojej działalności napotkała również 
Młodzieżowa Akademia Szachowa, przy Polskim Związku Szachowym. 

 Na przeciwległym biegunie stoją dokonania sportowe naszych młodych 
zawodników. O medalach w indywidualnych MEJ i MŚJ już wspomnieliśmy. Nie 
można natomiast pominąć złotego medalu (chłopcy: Kamil Dragun, Jan Krzysztof 
Duda, Kacper Drozdowski i Łukasz Licznerski) i srebrnego (dziewczęta: Anna 
Iwanow, Maria Leks) w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 18, 
które odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2013 w Mariborze. Wydarzeniem 
bez precedensu były bez wątpienia rozegrane w listopadzie w Warszawie 
Drużynowe ME mężczyzn i kobiet. W zawodach tych wystąpiły dwie reprezentacje 
– męska i żeńska -  „Polskich nadziei szachowych” w składzie których byli 
najzdolniejsi i najlepsi młodzi gracze w naszym kraju. Wspaniały wynik na I 
szachownicy odnotował najmłodszy arcymistrz w Europie J.K. Duda, który w 
pokonanym polu pozostawił wielu uznanych arcymistrzów. Normę 
arcymistrzowską wywalczyła natomiast Klaudia Kulon, a pierwsze szlify mistrzyni 
międzynarodowej odnotowała na swoim koncie Klaudia Wiśniowska. Furorę robiła 
natomiast postawa 13 letniej Oliwii Kiołbasy. Ta dziewczynka ma niebywały talent 
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i w przeciągu kilku najbliższych lat powinna stać się pełnoprawną zawodniczką 
reprezentacji Polski kobiet, podobnie zresztą jak Mariola Woźniak. 

 Pion młodzieżowy przeprowadził również zmiany w systemie 
współzawodnictwa w poszczególnych grupach wiekowych. Głównym sensem tych 
zmian, było zmniejszenie liczby startujących zawodników i zawodniczek w dwóch 
najstarszych grupach wiekowych, tj. do lat 16 i 18. Zabieg ten ma na celu 
wzmocnienie rozgrywek finałowych w tych grupach i stoi w zgodzie z tworzeniem 
modelu piramidy współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Grupy najmłodsze są 
bardzo liczne, natomiast na samym szczycie mają pozostać tylko najlepsi.  

Ponadto nowe władze młodzieżowe dokonały całego szeregu zmian i 
poprawek w regulaminach poszczególnych imprez młodzieżowych, co powinno 
usprawnić dotychczasowe funkcjonowanie systemu i przyczynić się do wzrostu 
poziomu sportowego wśród najmłodszych. 

Andrzej Modzelan 

Młodzieżowa Akademia Szachowej 

1. Ilość szkolonych zawodników i podział na grupy szkoleniowe 

Młodzieżowa Akademia Szachowa w roku 2013 objęła szkoleniem 44 słuchaczy z 
31 klubów i 13 województw w wieku 9-23 lat. 

Słuchacze w zależności od poziomu sportowego szkoleni byli w 6 grupach: 

– grupa pilotażowa,  

– grupa młodych talentów,  

– grupa absolwentów,  

– grupa intensywnego szkolenia,  

– grupa mistrzów,  

– grupa nadziei olimpijskich. 

2. Formy szkolenia  

• Słuchacze Młodzieżowej Akademii Szachowej uczestniczyli w ośmiu 
szkoleniowych sesjach stacjonarnych, trwających od 5 do 8 dni. Siedem sesji 
zorganizowano w COS w Spale i jedną w COS w Wałczu, w których łącznie 
wzięło udział 79 słuchaczy. Warto podkreślić, że frekwencja na sesjach była 
zbliżona do 100%, co może świadczyć o tym, że dobór metod i program 
szkoleniowy są wysoko oceniane przez słuchaczy jak również ich trenerów i 
rodziców. 
Po każdej sesji wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe na 
płytkach dvd. Ponadto każdy słuchacz uzyskał wpis do indeksu z uwagami 
szkoleniowymi i zadaniami do wykonania. Podczas sesji przeprowadzono 
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specjalistyczne testy szachowe: "Oceń ruch", "Gra pozycyjna", "Ofiara 
intuicyjna", z końcówek elementarnych, ze zmysłu kombinacyjnego oraz test 
końcowy i egzamin międzysesyjny (ustny i pisemny). Wykonano również próby 
i pomiary w ramach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. 

• Słuchacze objęci byli indywidualnymi konsultacjami szkoleniowymi w ramach 
przygotowań do mistrzostw Europy i świata juniorów. Łącznie zrealizowano 80 
akcji. 

• W okresie od marca do grudnia 2013 roku prowadzono uzupełniające szkolenie 
wirtualne. Każdy zawodnik otrzymywał drogą elektroniczną raz w miesiącu 
specjalne zestawy zadań przygotowane przez trenerów Akademii.  

• Słuchacze uczestniczyli w 50 startach kontrolnych w kraju i za granicą. 
• Ponadto słuchaczom zakupiono sprzęt szachowy, literaturę specjalistyczną oraz 

szachowe programy komputerowe do samodzielnej pracy. 
 
3. Strona internetowa Akademii 

Już prawie 2 lata funkcjonuje strona poświęcona działalności Akademii 
http://www.akademia.pzszach.pl/. 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 okazała się niezwykle przydatna w treningu oraz 
usprawnieniu współpracy między słuchaczami a trenerami. 

Na dzień 31 marca 2014 roku liczba odwiedzin wyniosła 43770. 

4. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych słuchaczy Akademii  

Rok 2013 był bardzo udany dla Młodzieżowej Akademii Szachowej. Osiągnięcia 
słuchaczy Młodzieżowej Akademii Szachowej: 

a) zdobyli medale w mistrzostwach świata i Europy: złoty medal w Drużynowych 
Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 18 w Mariborze (Jan-Krzysztof Duda, Kamil 
Dragun, Kacper Drozdowski, Łukasz Licznerski), srebrny medal w Drużynowych 
Mistrzostwach Europy Juniorek do lat 18 w Mariborze (Anna Iwanow, Maria Leks), 
brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Świata - Uniwersjadzie w Kazaniu 
(Klaudia Kulon, Jacek Tomczak), srebrny medal w Indywidualnych Mistrzostwach 
Europy juniorek do lat 16 w Budvie (Mariola Woźniak), brązowy medal w 
Indywidualnych Mistrzostwach Świata do lat 10 w Al-Ain (Paweł Teclaf), srebrny 
medal w Mistrzostwach Unii Europejskiej do lat 14 w Malenovicach (Mikołaj 
Tomczak),  

b) Dariusz Świercz został powołany do pierwszej reprezentacji narodowej i z 
powodzeniem wystąpił na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Warszawie, 
gdzie zagrał na wysokiej drugiej szachownicy,   

c) po raz pierwszy w historii Drużynowych Mistrzostw Europy gospodarz, tj. 
Polski Związek Szachowy miał prawo wystawić dwie drużyny młodzieżowe, w 
których zagrało 8 słuchaczy Akademii (Klaudia Kulon, Anna Iwanow, Mariola 
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Woźniak, Oliwia Kiołbasa, Jan Krzysztof Duda, Kamil Dragun, Jacek Tomczak, 
Kacper Piorun),  

d) zdobyli tytuły międzynarodowe arcymistrza: Jan Krzysztof Duda i Kamil 
Dragun, mistrzyni międzynarodowej: Klaudia Kulon oraz mistrza 
międzynarodowego: Kacper Drozdowski,  

e) zdobyli medale w mistrzostwach Polski seniorów: złoty medal w MP mężczyzn 
w szachach błyskawicznych - Kacper Piorun, srebrny medal w MP Kobiet w 
szachach błyskawicznych - Klaudia Kulon,   

f) Kacper Piorun zdobył 2 medale w mistrzostwach świata w solvingu w Batumi - 
złoty w drużynie i srebrny w klasyfikacji indywidualnej.  

Warto również podkreślić, że po raz pierwszy w historii aż dwóch słuchaczy 
Akademii: Dariusz Świercz i Jan Krzysztof Duda zadebiutowało w prestiżowym 
Pucharze Świata w Tromso, w którym startowało 128 najlepszych szachistów 
świata. D. Świercz podzielił 33-64 miejsce, a J.K. Duda 65-128. 

Ponadto wielu słuchaczy Akademii reprezentowało nasz kraj w imprezach rangi 
mistrzowskiej: w mistrzostwach Europy juniorów w Budvie startowało 21 
zawodników, w mistrzostwach świata juniorów w Al-Ain - 13 zawodników oraz w 
mistrzostwach świata do lat 20 - 4 zawodników. 

Słuchacze Akademii wywalczyli również punkty w klasyfikacji olimpijskiej: w MEJ 
10-18 lat - 16 punktów, MŚJ 10-18 lat - 21 punktów, a w MŚ do lat 20 - 1 punkt.  

Na uwagę zasługuje fakt, że Polska została sklasyfikowana jako najlepsza 
reprezentacja w Europie podczas Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów i 
Juniorek do lat 18 w Mariborze i jako druga reprezentacja, tuż po Rosji, w 
Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów 8-18 lat w Budvie. 

5. Kierownictwo i kadra szkoleniowa 

Organizacją i koordynowaniem zadań w ramach Młodzieżowej Akademii 
Szachowej zajmują się Agnieszka Fornal-Urban oraz Marek Matlak.  
Z Młodzieżową Akademią Szachową w roku 2013 współpracowało 24 trenerów i 
instruktorów. 

6. Inne informacje 

• 5 słuchaczy Akademii wzięło udział w projekcie pod nazwą „Wojtaszek 
Comarch Team”, w ramach którego objęto szkoleniem najbardziej 
utalentowanych zawodników młodego pokolenia. W roku 2013 w projekcie 
uczestniczyli następujący słuchacze: Dariusz Świercz, Jan Krzysztof Duda, 
Kamil Dragun, Kacper Drozdowski i Oliwia Kiołbasa. 

• Wszyscy słuchacze otrzymali stroje reprezentacyjne. 
• Opracowano nowy „Regulamin działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej”, 

który został zatwierdzony przez Zarząd PZSzach 19 stycznia 2013 roku.  
Agnieszka Fornal-Urban 
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Stopnie Instruktorskie i trenerskie 
 
 19 kwietnia 2013 roku Sejm RP uchwalił ustawę „deregulacyjną”. Znalazło 
to również swoje przełożenie na znowelizowaną w tym zakresie ustawę o sporcie 
poprzez zmianę brzmienia art. 41 ustawy o sporcie, który regulował tytułowy 
zawodowe trenera i instruktora sportu, a także poprzez uchylenie w całości art. 
42 ustawy o sporcie, regulującego uznawanie kwalifikacji uzyskanych przez 
trenerów i instruktorów sportu za granicą. 
 
 Polski Związek Szachowy chcąc zadbać o jakość pracy trenerskiej i 
umożliwić zdobywanie tytułów oraz podnoszenia kwalifikacji wyszedł z propozycją 
Zasad regulujących Kwalifikacje szkoleniowe w Polskim Związku Szachowym, 
które zostały uchwalone przez Zarząd PZSzach 17 kwietnia 2014 r. System 
PZSzach jest nieobowiązkowy i może do niego przystąpić każdy, kto chce. Jak 
pokazuje praktyka środowisko szachowe jest mocno zainteresowane 
uzyskiwaniem stopni instruktorskich oraz trenerskich firmowanych przez 
Związek. 

Piotr Murdzia 

 

Sport Powszechny 
 

 
1) Zarząd PZSzach powołał Jana Kusinę na stanowisko przewodniczącego 

komisji ds. sportu powszechnego. 
2) Zarząd PZSzach wprowadził do kalendarza MP Przedszkolaków na 2014 rok 
3) Zarząd PZSzach powołał na koordynatora „Wakacji z szachami” na rok 

2014 Krzysztofa Górę. 
4) Zarząd PZSzach powołał na kierownika „Wakacji z szachami” na rok 2014 

Krzysztofa Górę. 
5) Obecni byliśmy na kilku imprezach.  Były to m.in. gala AZS w Katowicach 

oraz turniej inauguracyjny Grand Prix Krakowa, rozegrany jako 
charytatywna akcja „Szachiści grają dla Ani Bukowskiej”. 

6) Podjęto decyzję o rozszerzeniu projektu Edukacja przez Szachy w szkole w 
woj. Warmińsko-Mazurskim, Śląskim i Lubuskim 

Andrzej Matusiak 

Szachy w Szkole 

 W 2013 r. PZSzach uruchomił pierwszą, pilotażową edycję Ogólnopolskiego 
Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Już teraz korzysta z niego ok. 4,5 
tys. uczniów pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej, a niebawem ich 
liczba ulegnie zwiększeniu.  

 W 2012 r. przeprowadzono międzynarodowe badania PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study) i TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) dotyczące dziesięciolatków. Zasadniczym celem 
tych badań było sprawdzenie kompetencji matematycznych i znajomości 
zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych. Polscy uczniowie wypadli w tych 



 15 

badaniach najgorzej w Europie. Tak słaby wynik był jednym z powodów 
opracowania przez Polski Związek Szachowy Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja 
przez Szachy w Szkole”. Jego pierwsza, pilotażowa edycja została uruchomiona w 
2013 roku i objęła województwa: mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie (w 
województwie dolnośląskim projekt jest nadal w fazie przygotowań). 

 Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie u polskich uczniów 
kompetencji matematycznych i pokrewnych, szczególnie w zakresie logiki, 
orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. 
Idzie także o kształtowanie ważnych cech osobowości, takich jak 
odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga. Efekty te PZSzach pragnie 
osiągnąć poprzez nauczenie szerokiej grupy dzieci podstaw gry w szachy w 
ramach programu pilotażowego w edukacji wczesnoszkolnej. 

 Zgodnie z założeniami projektu, nauka gry w szachy należy do zajęć 
obowiązkowych w całych klasach edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły 
podstawowej) w wymiarze co najmniej jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, 
przez co najmniej 2 lata. Kluczową zasadą jest to, że dzieci nie są i nie będą w 
żaden sposób selekcjonowane. Dzięki obligatoryjności zajęć korzystają z nich 
uczniowie, którzy w „normalnych” warunkach nie mieliby na to szans ze 
względów finansowych, z obawy o to, że ich predyspozycje są niewystarczające, 
czy też z jakichkolwiek innych powodów. 

 Trzeba też podkreślić, że ogólna opisowa ocena uczniów na koniec roku ma 
zawierać opisową ocenę z zajęć szachowych (szachy na świadectwie!). Inną 
fundamentalną zasadą jest to, że zajęcia są prowadzone przez nauczyciela danej 
szkoły, przeszkolonego przez PZSzach lub związek wojewódzki. Może to być 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WF-u, matematyki lub dowolnego innego 
przedmiotu. Dziecko w wieku sześciu lub siedmiu lat – a więc uczęszczające do 
pierwszej lub drugiej klasy szkoły podstawowej – jest na takim etapie 
rozwojowym, wychowawczym i intelektualnym, że nikt nie zna go lepiej i nie 
potrafi z nim lepiej pracować niż „jego pani” lub „jego pan”. Ponadto nauczyciel 
ma gotowy warsztat pedagogiczny, więc jedyna trudność polega na wypełnieniu 
go nową, szachową treścią. Poza tym pedagog potrafi doskonale pracować z całą 
klasą, liczącą 20 – 30 uczniów, wykazujących zróżnicowany poziom 
zaawansowania i rozwoju, a także zróżnicowane zdolności, a o taką właśnie pracę 
chodzi w projekcie „Edukacja, przez Szachy w Szkole”. Trening sportowy ma 
znaczenie drugorzędne – kluczowa jest edukacja.  

 Niemniej jednak projekt zakłada udział uczniów w cyklu imprez 
szachowych o charakterze zabawy sportowej. Wspomniane imprezy powinny 
zachęcić najzdolniejsze dzieci do sportowej rywalizacji. Poza tym – w ramach 
tego samego przedsięwzięcia – PZSzach promuje szachy jako sport poprzez 
organizowanie wycieczek na ważne i ciekawe turnieje. Jednym z nich były 
Drużynowe Mistrzostwa Europy, jakie odbyły się w Warszawie w listopadzie 
2013r. 
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 Bardzo ważnym elementem programu będą badania nad wpływem zajęć 
szachowych na rozwój ogólny i osiągnięcia edukacyjne uczniów. Badania zostaną 
przeprowadzone przez pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego i 
innych placówek badawczych. Fakt, że królewska gra pozytywnie oddziałuje na 
swoich adeptów jest powszechnie znany. Mimo to brakuje na ten temat 
poważnych badań naukowych. 

 Dysponujemy tylko wynikami badań Andrzeja Modzelana z Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz pojedynczych badań przeprowadzonych w Stanach 
Zjednoczonych. To za mało, by mówić o reprezentatywnej próbie statystycznej. 
Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” pozwoli to zmienić. 

 Aby całe przedsięwzięcie miało szansę powodzenia, niezbędna jest zasada 
trójstronności, czyli współpraca Polskiego Związku Szachowego i związków 
wojewódzkich (pierwszy filar programu), władz samorządowych, które są 
organami prowadzącymi szkoły (filar drugi) i samych szkół, a więc nauczycieli, 
uczniów i rodziców (filar trzeci). Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma 
akceptację Ministra Edukacji Narodowej. Spotkanie grupy roboczej – pod 
przewodnictwem wiceministra Mirosława Sielatyckiego – odbyło się w MEN już w 
październiku 2012 r. Do omawianego projektu odnosi się również pismo Ministra 
Edukacji Narodowej do Ministra Sportu i Turystyki nr DKOW-WOKO-WD-043-
17/13 z dnia 4 kwietnia 2013r., którego tekst publikujemy na internetowej 
stronie projektu pod adresem www.szachywszkole.pl 

 Ważnym impulsem do uruchomienia przedsięwzięcia było też Oświadczenie 
Pisemne Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2012 r. (sygnatura 0050/2011) w 
sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu 
„Szachy w szkole”. We wspomnianym oświadczeniu czytamy: „Parlament 
Europejski (…) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej 
grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i 
realizacji celów politycznych, takich jak integracja społeczna, zwalczanie 
dyskryminacji, zmniejszanie wskaźnika przestępczości czy nawet zwalczanie 
różnych rodzajów uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek 
dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i 
wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności 
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w 
szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa 
Komisję[Europejską] i państwa członkowskie, by dążyły do 
wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu 
«Szachy w szkole»(...)”. Pełny tekst oświadczenia również jest dostępny na 
wskazanej powyżej stronie. Jak już wspomniałam, do tej pory uruchomiona 
została pierwsza pilotażowa edycja projektu, a druga właśnie rusza. 

 W 2013 r. projekt został wprowadzony w trzech województwach: 
mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim oraz w kilku ośrodkach poza ich 
terenem (Elbląg, Działdowo, Leszno, Włoszakowice). W czwartym województwie 
– dolnośląskim – nadal jest w fazie przygotowań. Pozyskany został pierwszy 
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partner odpowiedzialny za przeprowadzenie badań naukowych nad projektem, 
czyli Akademia Leona Koźmińskiego.  

 PZSzach opracował program szkoleń doskonalących (szachowych i 
metodycznych) dla czynnych zawodowo nauczycieli, dostosowany do 
proponowanych przez Związek podręczników i programu nauczania. W ramach 
projektu przeszkolonych zostało już ponad 300 nauczycieli. Począwszy od 
września 2013 r. zajęcia szachowe prowadzone są w 152 polskich szkołach i 
korzysta z nich ok. 4500 uczniów klas pierwszych i drugich. 

 W Warszawie projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Biurem 
Edukacji i Biurem Sportu Urzędu miasta stołecznego Warszawy i nosi lokalną 
nazwę „Wars i Sawa grają w szachy”. Przy okazji wpisuje się w miejski system 
wspierania szkół w zakresie podnoszenia rozwoju uzdolnień uczniów. 

 Niedawno Zarząd PZSzach podjął decyzję, zgodnie z którą Ogólnopolski 
Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” został rozszerzony o trzy kolejne 
województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. 

 W dalszej perspektywie planowana jest kontynuacja projektu w ośrodkach, 
które zostały nim już objęte, jak i rozszerzenie go o kolejne województwa. 

 W różnych miastach Polski odbywają się turnieje organizowane w ramach 
akcji wspierającej program „Edukacja przez szachy w szkole”. Partnerami akcji są 
Polski Związek Szachowy oraz firma Egmont, która zapewniła nagrody w postaci 
licznych egzemplarzy swojej gry planszowej – Szachy solo. Jest to logiczna 
łamigłówka oparta na zasadach gry w szachy. 

Magdalena Zielińska 

Wakacje z szachami 
 

 Letni obóz dla dzieci “Wakacje z szachami” 2013 odbył się w Puławach. 
Podczas obozu młodzież z całej Polski spędzała czas pod opieką kadry kolonijnej. 
Dni wypełnione były zabawami na świeżym powietrzu, treningami szachowymi i 
ciekawymi partiami. Uczestnicy mogli zarówno podnieść swój poziom gry, jak i 
nawiązać przyjaźnie z rówieśnikami o wspólnych zainteresowaniach i wypocząć w 
pięknym otoczeniu. Wakacje zostały dofinansowane ze środków pozyskanych z 
tytułu 1% podatku, przekazanych przez miłośników szachów w łącznej kwocie 
5903 złote 50 groszy. 

Grand Prix Amatorów 

 Grand Prix Amatorów to seria turniejów, mających na celu popularyzację 
szachów i animację regionalnego środowiska szachowego. Uczestnicy Grand Prix 
walczą o tytuł Mistrza Polski Amatorów. Zdobędzie go zawodnik, który w czterech 
turniejach zdobędzie największą liczbę punktów. Do tej pory został rozegrany 
turniej w Krynicy (w ramach Krynica Open, 6-13.04) i w Lublinie (w ramach 
Memoriału Johanessa Zukertorta, 17-22.06). Kolejne zawody odbędą się w 
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sierpniu w Krakowie i w Rewalu, w listopadzie w Lublinie oraz w grudniu w 
Krakowie.  

Szachiści grają dla Polonii 

W 2014 roku szachiści ponownie zagrali dla Polonii. Finałowy turniej odbył się w 
Senacie RP z udziałem dzieci, które na przełomie roku uczestniczyły w Turniejach 
Mikołajkowych w całym kraju oraz członków Parlamentarnego Zespołu 
Szachowego. Specjalnym gościem zawodów był Minister Sportu i Turystyki 
Andrzej Biernat. Pomiędzy rundami pojawili się też m.in. znany przed laty 
dziennikarz, a obecnie senator RP Andrzej Person oraz Wicepremier i Minister 
Finansów Jacek Rostowski. Wśród parlamentarzystów zwyciężył senator Grzegorz 
Czelej, a wśród dzieci Igor Kowalski, którzy rozegrali finałowy pojedynek.  

Sprawy Międzynarodowe i Komunikacja 

Pion spraw zagranicznych i komunikacji, za który odpowiada Wiceprezes ds. 
Międzynarodowych i Komunikacji Adam Dzwonkowski zajmuje się następującymi 
obszarami: 
 
• Współpraca z FIDE i ECU, 

• Współpraca z PKOl, 

• Rzecznik prasowy, współpraca z mediami, 

• Komisja Historyczna i nadzór nad Archiwum, 

• nadzór nad wydawnictwami PZSzach, 

• nadzór nad stroną internetową PZSzach. 

 W ramach współpracy z FIDE Wiceprezes ds. Międzynarodowych oraz 
Komunikacji uczestniczył w Kongresie FIDE oraz ECU oraz reprezentował PZSzach 
podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Warszawie. Powołano Komisję ds. 
Międzynarodowych w składzie: 

1. Łukasz Turlej – przewodniczący powołany decyzją Zarządu PZSzach 

2. Jacek Gdański 

3. Tomasz Malinowski 

4. Andrzej Matusiak 

 Komisja na bieżąco konsultuje stanowisko związane z relacjami 
międzynarodowymi Polskiego Związku Szachowego. Wiceprezes na bieżąco 
współpracuje z Biurem PZSzach w obszarze organizacji imprez 
międzynarodowych. Reprezentował Związek podczas meczu Polska – Ukraina w 
Lublinie. 
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 W ramach współpracy z PKOl wiceprezes ds. Międzynarodowych regularnie 
odbywa konsultacje dotyczące współpracy Związku z Komitetem Olimpijskim z 
jego członkami oraz osobami odpowiedzialnymi za ten obszar w FIDE. 

 Współpraca z mediami układa się poprawnie, choć na pewno oczekiwania 
są większe. Najważniejsze imprezy pojawiają się w większości mediów głównego 
nurtu, takich jak TVP, TVP Sport, PAP, kanały radiowe, najważniejsze gazety 
codzienne. Bardzo dobrze rozpropagowane były Drużynowe Mistrzostwa Europy 
oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski. Także pojawiały się materiały dotyczące 
czołowych zawodników. 

 Powołano Komisję ds. Komunikacji w składzie: 

1. Artur Czyż – przewodniczący decyzją Zarządu Pzszach 

2. Mateusz Bartel – podkomisja ds. MAT-a 

3. Piotr Kaim – podkomisja ds. MAT-a 

4. Aleksander Sokólski – ds. mediów elektronicznych 

 Czasopismo „MAT” wydawane jest regularnie i dociera do coraz szerszej 
grupy czytelników.  

 PZSzach prowadzi działalność wydawniczą. W ramach współpracy z 
projektem „Edukacja przez szachy w szkole” wznowiono podręcznik do tego 
projektu. Także regularnie ukazuje się czasopismo szachowe „MAT”, które 
ostatnio zmieniło szatę graficzną. 

 Strona Internetowa działa prawidłowo, jednak planowane są jej zmiany 
oraz migracja do nowego środowiska. 

W ramach Pionu działa też Komisja Historyczna powołana w składzie: 

1. Tomasz Lissowski – przewodniczący decyzją Zarządu Pzszach 

2. Mirosława Litmanowicz 

3. Prof. Tadeusz Wolsza 

4. Prof. Krzysztof T. Witczak 

5. Wojciech Zawadzki 

6. Jerzy Moraś 

7. Paweł Dudziński 

8. Andrzej Olszowski 

9. Henryk Konaszczuk 

10. Paweł Kerntopf 

 Komisja Historyczna działa prężnie, spotyka się regularnie, w tym 
organizując Konferencję Międzynarodową w Ostrowie Wielkopolskim, związaną z 
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promocją książki Pawła Dudzińskiego „Szachy wojenne 1935-45 War Chess”. Na 
potrzeby tej konferencji nawiązano współpracę z magazynem „Focus – Historia”, 
a uczestniczyli w niej także goście zagraniczni. 

Adam Dzwonkowski 

Promocja i Organizacja 

 Komisja Organizacji i Promocji powołana została w połowie października 
2013 r. Komisja działa pod nadzorem Wiceprezes Zarządu d/s. promocji i 
organizacji w następującym składzie:  

I. Magdalena Judek – przewodnicząca, 

II. Krzysztof Gosławski – członek, 

III. Kamila Kałużna – członek, 

IV. Kamila Nieśpielak – członek. 

 W okresie sprawozdawczym, tj. październik-grudzień ’2013 komisja odbyła 
2 spotkania, w których uczestniczyły również: 

- Małgorzata Wojciechowska - Wiceprezes Zarządu d/s. promocji i organizacji, 

- Dorota Rzepecka – specjalista d/s. promocji. 

 Do najważniejszych działań podjętych przez Komisję zaliczyć można: 

• rozpoznanie potrzeb Polskiego Związku Szachowego – w trakcie pierwszych 
prac stworzono listę najważniejszych, stałych potrzeb Związku a także 
zapoznano się z planami i zapotrzebowaniem okolicznościowym na 
pierwszą połowę 2014 r. Lista jest podstawą do ukierunkowania działań 
promocyjnych i sponsorskich.  

• zapoczątkowanie prac nad poszukiwaniem nowych sponsorów m.in. 
poprzez stworzenie bazy osób zainteresowanych szachami i obecnych w 
świecie biznesu. Ustalono również podstawowe produkty, które PZSzach 
może zaoferować sponsorom. 

• Radę Przyjaciół Szachów – Komisja w sposób aktywny uczestniczyła w 
spotkaniach opracowujących koncepcję działania Rady, co zaowocowało 
opracowaniem regulaminu Rady i powołaniem Przewodniczącego. 
Stworzono również prototyp bazy docelowo zawierającej szczegółowe 
informacje o zaproszonych do Rady osobach  ze świata biznesu, sportu, 
polityki i nauki. 

• promocję projektów prowadzonych przez Polski Związek Szachowy w 
środowisku biznesowym. Na uwagę zasługuje spotkanie z p. Henryką 
Bochniarz - Prezydentem Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
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oraz obecność na Konferencji organizowanej przez Lewiatan. W trakcie 
spotkania nakreślono działania projektu „Edukacja przez szachy w szkole” 
oraz poruszono kwestię wsparcia Kadry Narodowej. 

 Komisja planuje kontynuować w 2014 r. prace nad rozszerzaniem baz 
danych oraz zaktywizować działanie Rady Przyjaciół Szachów. Po otrzymaniu 
konkretnych zapotrzebowań, komisja jest również gotowa pomóc w 
przygotowaniu wniosków o dofinansowania. 

 Pion Organizacji i Promocji kontynuował rozpoczętą przez poprzedni Zarząd 
procedurę związaną z wyłanianiem organizatorów imprez mistrzowskich poprzez 
konkurs ofert. Dokumentacja konkursowa jak co roku została dopracowana 
poprzez dostosowanie jej do zmieniających się przepisów, sugestii organizatorów 
i zawodników. W opinii wielu uczestników, trenerów, opiekunów i działaczy 
poziom organizacji imprez mistrzowskich co roku wzrasta, co zostało 
odzwierciedlone w przeprowadzanych wizytacjach imprez oraz pozytywnych 
opiniach w ankietach przeprowadzonych na turniejach. Dobre warunki 
mieszkaniowe, przestronna sala gry, wysokie nagrody, transmisja on-line, bufet 
kawowy w trakcie rund, imprezy towarzyszące spotykane są na wszystkich 
imprezach, a organizatorzy co roku poprawiają swoje oferty by pokonać coraz 
liczniejszą i aktywną konkurencję – w 2013 roku do konkursu przystąpiła 
rekordowa ilość 19 różnych oferentów. W kalendarzu imprez na 2014 roku 
pojawiły się nowe imprezy: Mistrzostwa Polski (Przedszkolaków) do lat 6 – 
zmiany w systemie edukacji i włączenie 7 latków do szkół spowodowały naturalny 
koniec imprezy pod nazwą mistrzostwa Polski Przedszkolaków do lat 7. Zmiany w 
systemie sportu młodzieżowego spowodowały likwidację Turnieju „Pierwszej 
Szansy” oraz zamianę Turnieju „Ostatniej Szansy” na półfinały Mistrzostw Polski.  

 Wyzwania związane z organizacją Drużynowych Mistrzostw Europy 
spowodowały, że w 2013 po raz pierwszy od kilku lat Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Mężczyzn i Kobiet oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i 
Błyskawicznych włączono do konkursu ofert. Współorganizacji Mistrzostw Polski 
podjął się Śląski Związek Szachowy. PZSzach gwarantował wysoki fundusz 
nagród, a współorganizator zapewnił znakomite warunki do gry oraz  imprezy 
towarzyszące, relacje telewizyjne i komentarze na żywo.  

 Pion Promocji i Organizacji, podobnie jak w ubiegłych latach, nadzorował 
również coroczne wyróżnienia Polskiego Związku Szachowego – Hetmany, 
nagradzające szczególne zasługi dla rozwoju i popularyzacji sportu szachowego. 
Uroczyste wręczenie statuetek  odbyło się podczas ceremonii rozpoczęcia 
Mistrzostw Polski w szachach na rok 2014 w Warszawie. 

 Nagrody „Hetmany” za 2013 r. przyznano w 10 kategoriach, a wśród 
laureatów znaleźli się: 

1. Zawodnik Roku – Mateusz Bartel 

2. Zawodniczka Roku - Karina Szczepkowska-Horowska 



 22 

3. Sponsor Roku – Sygnity SA 

4. Organizator Roku - Agnieszka Fornal-Urban 

5. Klub Roku - KSz Stilon Gorzów Wlkp. 

6. Dziennikarz Roku - Katarzyna Kopeć-Ziemczyk 

7. Sędzia Roku - Andrzej Filipowicz 

8. Trener Roku - Marek Matlak 

9. Całokształt Działalności - Piotr Bobrowski 

10. Nagroda Specjalna - Tomasz Sielicki 

 Ponadto, Pion Promocji i Organizacji wprowadził zmianę Regulaminu 
przyznawania Hetmanów. Począwszy od przyszłego roku, Hetmany przyznawać 
będzie Kapituła, w skład której wejdą członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
PZSzach, Przewodniczący kolegium Sędziów, Przewodniczący Kolegium Trenerów, 
Przewodniczący Rady Zawodniczej oraz laureaci Hetmanów w kategorii 
Całokształt Działalności. 

Małgorzata Wojciechowska 

Finanse i Ranking 

 W 2013 roku PZSzach podpisał ze wszystkimi szesnastoma wojewódzkimi 
związkami szachowymi, umowy które upoważniają WZSzachy do działania w 
imieniu PZSZach na swoim terenie, a w szczególności do pobierania opłat 
określonych przez Komunikat Organizacyjno-Finansowy – składek, opłat 
licencyjnych, sędziowskich itp. Umowy określają sposób i terminy rozliczeń opłat 
wpływających zarówno do PZSzach jak i do WZszach. 

 Większość wojewódzkich związków rozliczyła rok 2013 do 31.12.2013 r. i 
na początku 2014 r., a ostatni uczynił to w czerwcu br. 

 Windykacja należności – w 2013 r. rozesłane zostały wezwania do zapłaty 
do organizatorów zalegających z opłatami za turnieje. W wyniku windykacji 
uzyskaliśmy wpłaty na kwotę 4723,00 zł. 

 Ponieważ nie wszystkie zaległości zostały zapłacone, wezwania 
wysłane zostały również w roku bieżącym. 

Przeprowadzona w poprzedniej kadencji akcja kontrolująco-windykacyjna 
spowodowała znaczną poprawę w terminowym dokonywaniu płatności. Niestety 
ponownie pojawiają się opóźnienia w opłatach lub brak opłat, będzie to 
systematycznie sprawdzane i dłużnikom będą wysyłane upomnienia i wezwania 
do zapłaty. Spore zaległości pojawiły się przy nowej opłacie za rejestrację 
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turnieju w CR, należy podjąć działania by to poprawić i ściągnąć zaległości 
(wysokość opłaty to 5 zł).  

W rozliczeniach z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi wprowadzono tzw. 
„ubruttowienie” kwot , obecnie wymagane jest wystawienie faktur/rachunków w 
obie strony. Ma to na celu większą przejrzystość budżetu związku, nie wszyscy 
jeszcze w całości stosują nowe zasady, ale jest z tym stopniowo coraz lepiej. 

Wiele emocji wzbudził regulamin ewidencyjny, który w krótkim czasie 
modyfikowano dwukrotnie. Główną zmianą jest możliwość zdobywania norm na 
tytuły i kategorie szachowe w coraz popularniejszych turniejach 5 rundowych co 
wydaje się być krokiem we właściwym kierunku.  Trwają pracę nad modyfikacją 
regulaminu ewidencyjnego. 

          Bogdan Jeżak 

Chess Arbiter Team, Komisja Techniczna 

 W 2013 roku nastąpiły zmiany funkcjonowania oraz personalne w 
ChessArbiter Team - zespołu zajmującego się rozwojem ChessArbitra oraz 
technicznymi aspektami Centralnego Rejestru. W październiku ubiegłego roku 
dobiegła końca współpraca z dotychczasowym zespołem działającym od początku 
2013 roku. Obecnie ChessArbiter Team działa w składzie trzyosobowym - Adam 
Curyło, Tomasz Żyźniewski (od stycznia 2014) oraz Aleksander Sokólski 
(koordynujący prace z ramienia Zarządu PZSzach).  Zespół wydał dotychczas trzy 
poprawki do programu Chess Arbiter Pro, przede wszystkim dostosowujące 
program do wymogów kolejno obowiązujących regulaminów - kwalifikacyjnego 
(styczeń 2014) i klasyfikacyjnych (marzec 2014), ale także naprawiające drobne 
błędy zgłaszane przez użytkowników.  

Aleksander Sokólski 

Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu 

 
W PZSzach na dzień 31.12.2013 zarejestrowanych było 421 klubów. W 

2013 roku PZSzach przyjął 16 nowych klubów, a wykluczył 25 klubów z 
członkostwa Polskiego Związku Szachowego ze względu na zaprzestanie 
działalności. W PZSzach zarejestrowanych jest  50 946 zawodników, a w FIDE 
12686, w tym: 
- 10566 mężczyzn w tym 5621 posiada ranking FIDE – najniższy 1030, 
najwyższy 2711, 
- 2120 kobiet w tym 919 posiada ranking FIDE – najniższy 1032, najwyższy 
2440. 

Komisja w tym okresie sprawdziła i oceniła: 

- 1005 sprawozdań rozegranych w Polsce w tym 457 do oceny rankingowej 
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Komisja wnioskowała do FIDE o nadanie 29 tytułów międzynarodowych dla 
naszych zawodników i działaczy 

- 3 GM – Dragun Kamil, Duda Jan-Krzysztof, Tazbir Marcin 

- 4 IM – Drozdowski Kacper, Frączek Daniel, Matuszewski Michał, Wieczorek 
Oskar, 

- 3 FM – Stachańczyk Jacek, Gajek Radosław, Nasuta Grzegorz 

- 2 CM – Klimaszewski Dariusz, Delega, Tomasz 

- 1 WGM – Worek Joanna,  

- 1 WIM – Kulon Klaudia 

- 1 WFM – Wiśniowska Klaudia 

- 1 IA – Sokólski Aleksander 

- 12 FA – Kozubal Kazimierz, Polkowski Zdzisław, Sowa Tomasz, Stefaniak 
Tomasz, Brożek Łukasz, Jaroch Paweł, Parol Krzysztof, Wąsik Roman, Heba 
Krzysztof, Owczarek Przemysław, Piwowarczyk Piotr, Judek Magdalena 

Komisja zatwierdziła:  

w 2013 roku 197 kategorii i tytułów, w tym 

- I kategoria szachowa  - 171  
- Kandydat na mistrza -   22  
- Mistrz   -    4 

 
Komisja zatwierdziła 1445 klas sportowych uzyskanych w 2013 roku i ważnych 
do 31.12.2014 r. w tym: 

 -     MM   32 (11 kobiet) 
 -     M   38 (8 kobiet) 
 -     I   76 (21 kobiet) 
 -     II   323 (48 kobiet) 
 -     III  976 (218 kobiet) 
 

Na podstawie przesłanych sprawozdań komisja stwierdziła, że najczęściej 
pojawiają się w sprawozdaniach następujące błędy: 

- błędy w kodach zawodników; 
- błędy w rankingach; 
- błędy w imionach; 
- błędy w federacjach  
- nazwiska i imiona pisane po polsku. 

 
Zenon Chojnicki i Piotr Wajszczyk 
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