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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

za okres od 18 czerwca 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku  

na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 

Warszawa, 10 czerwca 2018 roku 

 

 

Władze PZSzach 

 

Władze PZSzach zostały wybrane przez Walne  Sprawozdawczo - Wyborcze 

Zgromadzenie Delegatów w dniu 18 czerwca 2017 roku. Kadencja władz upływa 18 czerwca 

2021 roku. 

 

W okresie sprawozdawczym, zarząd działał w następującym składzie: 

 

1. Adam Dzwonkowski – Prezes 

2. Jacek Gdański - Wiceprezes ds. sportu wyczynowego (do 5 lutego 2018 r.) 

3. Łukasz Turlej - Wiceprezes ds. sportu powszechnego (do 3.03.2018) a od 

3.03.2018 r. wiceprezes ds. spotu wyczynowego. 

4. Waldemar Taboła - Sekretarz generalny 

5. Waldemar Cieślak - Skarbnik (do 2.02.2018 r.) 

6. Andrzej Ciesiński – członek zarządu 

7. Michał Parzydeł - członek zarządu 

8. Kamila Kałużna - członek zarządu 

9. Paweł Dudziński – członek zarządu 

10. Anna Mrozińska - członek zarządu 

11. Krzysztof Góra - Wiceprezes ds. sportu powszechnego od 3.03.2018 r. 

 

 

 

Liczba zebrań Zarządu w okresie sprawozdawczym: 

 2017: 18.06; 23.09; 26.11  

 2018: 03.03; 09.06  

 

Sprawozdanie składa się z dwóch oddzielnych części, niniejszego sprawozdania 

merytorycznego oraz zatwierdzonego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego 

obejmującego bilans za rok 2017, rachunek zysków i strat za rok 2017 oraz informację 

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

marca 2018,  Regulaminie Zarządu a sprawozdanie merytoryczne będzie 

odzwierciedleniem nowej struktury zarządzania. Regulamin wprowadza trzy piony: 

1. Pion Zarządzania Związkiem kierowany bezpośrednio Prezesa 

2. Pion Sportu Wyczynowego 

3. Pion Sportu Powszechnego 

 

Regulamin Zarzadu dzieli kompetencje pomiędzy każdego członka Zarządu, który jest 

indywidualnie odpowiedzialny za przypisany zakres. Ułatwia to określenie osoby, do której 

należy się zwracać w konkretnych sprawach.  

 

Niezależnie od kwartalnych zebrań zarządu odbywały się także tele i wideokonferencje oraz 

spotkania pionów lub innych grup roboczych w konkretnych sprawach lub konsultacje 

poszczególnych pionów w określonej tematyce co ułatwiało kontakt członków zarządu oraz 

wspólne wypracowanie decyzji. 

 

W ciągu pierwszego roku kadencji Zarząd PZSzach skoncentrował się na reorganizacji 

Biura, automatyzacji procesów zarządzania, transformacji niektórych obszarów Związku, 

usprawnieniu procesu zarządzania finansami, w tym uszczelnieniu obszaru realizacji KOF, 

a jednym z ważniejszych i pracochłonnych zadań była nieoczekiwana zmiana biura 

PZSzach, która pociągnęła za sobą nieplanowane koszty mające odzwierciedlenie w wyniku 

finansowym za 2017 rok. Z tego też powodu w roku rozliczeniowym skoncentrowano się 

na poszukiwaniu oszczędności w kosztach Związku, co skutkowało brakiem realizacji lub 

opóźnieniem niektórych zadań. Jednocześnie Zarząd zauważył strukturalny wzrost kosztów 

ogólnych Związku wynikających głównie z faktu, że wzrosły ceny - szczególnie usług, co 

rzutuje na znaczący wzrost kosztów bezosobowych. Mimo tego Zarząd starał się 

konsekwentnie realizować pozycje kosztowe z budżetu poprzedniego Zarządu, co także 

miało wpływ na końcową sytuację finansową Związku w roku 2017. 

  

 

Sprawozdanie Pionu Zarządzania Związkiem 

 

Biuro PZSzach 

 

 Biuro począwszy od nowej kadencji przeszło znaczące przeobrażenia 

zarówno zewnętrzne (zmiana siedziby) jak i wewnętrzne, w tym personalne. Wraz z 

końcem roku nastąpiła zmiana siedziby biura, które zostało przeniesione na ul. 

Marszałkowską 84/92 i jakkolwiek była to zmiana trochę wymuszona okolicznościami to 

nowy lokal stwarza dużo lepsze warunki do codziennego funkcjonowania. Pracownicy biura, 

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisje Związku oraz Rada Prezesów zostali wyposażeni w 

nowoczesne i praktyczne środowisko do komunikacji wewnętrznej, które pozwalało na 

wdrożenie zintegrowanych mechanizmów pracy grupowej oraz automatyzację i 

uproszczenie pracy poszczególnych jednostek Związku. W istotny sposób zmieniła się też 

wewnętrzna struktura organizacyjna biura oparta o przyjęty w dniu 17 października 2017 

nowy Regulamin Pracy Biura.  Zlikwidowany został podział na piony a całością pracy kieruje 

Sekretarz Generalny natomiast dotychczasowa dyrektor biura  została dyrektorem ds. 

administracyjnych. W dniu 30 września zakończył pracę w biurze wieloletni Szef 

Wyszkolenia w jego obowiązki przejął inny pracownik biura. Także obsługę bieżącą Związku 

oraz przygotowywanie i obsługę wniosków o dotacje przejął nowy pracownik. W 

październiku z biura odszedł dotychczasowy księgowy  a jego obowiązki przejęła nowa 

osoba. Z końcem maja 2018 pracę zakończy Główna Księgowa i w międzyczasie 

przygotowywana jest nowa osoba. W związku z oszczędnościami,  w kolejnym roku 

finansowym planowane są kolejne zmiany dotyczące organizacji pracy w Biurze PZSzach. 

 

Nowe Technologie 
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W planach związanych z szeroko rozumianym obszarem NT/IT leżały zarówno kwestie 

techniczne jak i organizacyjne zmierzające do uporządkowania stanu istniejącego oraz 

wdrożenia optymalnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających 

efektywność i transparentność działania zgodnego z Kodeksem Dobrych Praktyk. 

1. Nowoczesne narzędzia zarządzania 

a) System pracy grupowej oparty o Office 365 Non Profit 

- Opracowano i wdrożono założenia pracy zespołowej 

- Opracowano i wdrożono nowy system udostępniania dokumentów 

wewnętrznych 

- Udostępniono nieodpłatnie Office 365 dla wszystkich organów statutowych 

PZSzach 

- Opracowano wzorcową witrynę wewnętrzną Komisji PZSzach (Komisji) z 

uwzględnieniem elementów wypracowywania i dokumentowania stanowisk 

Komisji 

- Wdrożono nowy system przyjmowania i ewidencjonowania zleceń na 

reklamy internetowe powiązany z cennikiem reklam. 

System ten obsługiwany przez Biuro PZSzach (Biuro) umożliwia weryfikację 

zgodności treści prezentowanych w serwisach internetowych (szczególnie w 

sytuacji ich publikowania przez różne osoby) oraz pozwala na monitorowanie 

ich efektywności w zakresie kształtowania ich polityki cenowej. 

- Opracowano nowy system ewidencji wydań i zwrotów sprzętu szachowego 

- Opracowano i wdrożono w Biurze system grupowych kontaktów pod kątem 

ich wykorzystywania związanego z konkretnymi imprezami (korespondencja 

seryjna) 

b) Stworzono i wdrożono nowy system głosowań elektronicznych umożliwiający 

sprawne publikowanie kilku głosowań jednocześnie z automatycznymi 

powiadomieniami o rozpoczęciu i zakończeniu danego głosowania. 

System ten umożliwia również łatwe oddawanie głosów za pomocą telefonów 

komórkowych oraz graficzną prezentację rezultatów głosowań. 

c) Opracowano i wdrożono łatwy system cyfrowego podpisywania dokumentów 

umożliwiający między innymi zdalną akceptację faktur przez osoby 

odpowiedzialne za dany koszt (punkt planu) 

d) Wdrożono nowy sposób komunikacji systemu księgowego z bankami 

minimalizujący czasochłonność rejestracji operacji bankowych 

e) Opracowano i wdrożono nowy sposób tworzenia i prezentacji planu budżetu oraz 

raportowania jego wykonania (Uchwała Zarządu PZSzach nr 13/03/2018) 

2. Serwisy internetowe PZSzach 

a) pzszach.pl 

- Uporządkowano strukturę strony oraz zasady dostępu i publikacji. 

- Wyeliminowano zdublowane i nieaktualne publikowane informacje 

- Odseparowano treści reklamowe od treści statutowych poprzez precyzyjne 

określenie ich miejsca publikacji 

- Opracowano wzorcową stronę Komisji i uporządkowano sposób 

prezentowania treści stron Komisji 

- Opracowano i wdrożono nowy system publikowania informacji oparty na 

historyczności i treści (m.in. regulaminy, kalendarze, WZD) 

- Wdrożono nowy system prezentacji informacji dotyczących WZD ze 

szczególnym uwzględnieniem publicznej informacji o uprawnionych 

delegatach 

b) Zmodernizowano wszystkie serwisy internetowe PZSzach pod kątem zgodności 

z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi oraz kwestiami 

bezpieczeństwa informacji (nie dotyczy chessarbiter.com i CR) 

c) Uporządkowano kwestie bezpieczeństwa i administracji wszystkimi zasobami 

internetowymi PZSzach poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich 

administrację, aktualizację techniczną i publikację treści 
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d) Wdrożono nową strategię promowania marki pzszach.pl poprzez rezygnację z 

opłacania domen nie związanych z pzszach.pl 

e) Zaprzestano publikacji archiwalnych serwisów internetowych (w większości 

niesprawnych) i uporządkowano aktualne 

f) Skonsolidowano i uporządkowano hostingi internetowe wykorzystywane przez 

PZSzach 

3. Poczta 

a) Zweryfikowano i uporządkowano aktualny stan kont pocztowych 

b) Przyjęto standard kont pocztowych oparty o domenę pzszach.pl 

c) Przeniesiono system obsługi poczty elektronicznej do Office 365 i powiązano 

konta pocztowe z system pracy grupowej. 

Umożliwiło to zwielokrotnienie kanałów komunikacji (Skype, Teams, e-mail, 

itp.). 

4. Centralny Rejestr (CR) 

a) Uporządkowano system dostępu do przetwarzania danych 

b) Opracowano i wdrożono system dostępu do zmian danych zgodny z przepisami 

PZSzach 

c) Zablokowano „wąskie gardła” systemu poprzez dezaktywację funkcji 

potencjalnie niebezpiecznych i wdrożenie rozwiązań technicznych 

przeciwdziałających przeciążaniu systemu 

d) Stworzono system automatycznej aktualizacji kursu EUR prezentowany na 

stronie serwisu internetowego zgodnie z KOF 

e) Utworzono nowy serwis CR (CR 1.5) 

f) Opracowano projekt nowego CR (CR 2.0). 

Projekt ten został opracowany przez Komisję ds. Nowych Technologii i został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu oraz 

Biuro. 

Zarząd PZSzach przyjął ten projekt do realizacji w głosowaniu elektronicznym. 

Przed WZD zostanie opublikowane otwarte zaproszenie do składania ofert na 

jego realizację. Ostateczna decyzja o realizacji nowego CR na bazie tego 

projektu zostanie podjęta po analizie ofert i możliwości finansowych PZSzach. 

W związku z brakiem finansowania, starą technologią dotychczasowego serwisu i 

rezygnacją ze współpracy z PZSzach jego autora wstrzymano dalsze prace w starym 

(dotychczasowym) serwisie (w tym nowy serwis CR 1.5) do czasu wyjaśnienia 

możliwości stworzenia nowego (CR 2.0).  

5. Witryna chessarbiter.com 

a) Zmodernizowano dotychczasową witrynę 

- Wdrożono nowy sposób publikacji reklam powiązany z cennikiem reklam i 

systemem przyjmowania zleceń 

- Zrezygnowano z czasochłonnej i nie związanej z regulaminami PZSzach  

publikacji rankingu CA 

- Zdjęto z publikacji informacje dotyczące warcabów jako nie związane z 

działalnością statutową PZSzach 

b) Utworzono nowy serwis chessarbiter.com 

W związku z brakiem finansowania i rezygnacją ze współpracy z PZSzach autora 

witryny wstrzymano dalsze prace (w tym nowy serwis chessarbiter.com) do czasu 

wdrożenia nowego systemu opartego na nowym projekcie CR (CR 2.0). 

6. Program ChessArbiter 

a) Utworzono nowy zespół ChessArbiter Team ze szczególnym uwzględnieniem roli 

testerów nowych wersji 

b) Wdrożono nowy system ewidencji zgłoszeń użytkowników 

c) Zrezygnowano ze wsparcia dla wersji 2010 

d) Uszczelniono system licencjonowania 

e) Obniżono ceny na program i jego aktualizację 

W związku z brakiem finansowania i rezygnacją ze współpracy z PZSzach autora 

programu dalsze prace, zmierzające zarówno do utrzymania produktu jak i 
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uzyskania przez niego autoryzacji FIDE, wstrzymano do czasu wdrożenia nowego 

systemu opartego na nowym projekcie CR (CR 2.0) i pozyskaniu kadr zdonych do 

prowadzenia tego projektu od strony programistycznej. 

 

Wszystkie wyżej wymienione działania zostały poprzedzone szczegółowym audytem 

zastanego stanu (w niektórych przypadkach również audytem zewnętrznym). 

Nie są wśród nich wymienione działania bieżącej administracji i obsługi infrastruktury, która 

z uwagi na jej obecny zakres i skalę wymaga ciągłej pracy kilku osób. 

We wszystkich działaniach i projektach były uwzględniane wymagania związane z RODO, 

których całkowite wdrożenie wymaga jednak całkowitego przemodelowania zarówno 

infrastruktury technicznej jak i przepisów oraz dokumentów PZSzach (formularzy). Prace 

te są prowadzone przez Biuro a nowe projekty NT przewidują ich realizację po 

zatwierdzeniu i wdrożeniu. 

 

Szczegółowy wykaz programów i projektów NT 

 

L.p. Program Projekt 
Symbol 

projektu 
Cele 

Nr 
celu 

Audyt Opis celów/metod/rozwiązań Stan 

1 

C
yf

ro
w

a 
tr

an
sf

o
rm

ac
ja

 P
ZS

za
ch

 

Efektywność 
serwisu 
pzszach.pl 

C1 

Zgodność z przepisami 1 Neg. Dokumenty statutowe 99 

2 Przejrzystość 2 Neg. Uporządkowanie menu i stron 99 

3 Zmiana struktury strony 3 Neg. Zmiana menu i stron 99 

4 Selekcjonowany dostęp 4 Neg. 

Ograniczenie praw użytkowników 
Dostęp członków Zarządu 
Ograniczenie dostępu 
administracyjnego 

99 

5 Historyczność 5 Neg. 
Przeniesienie brakujących 
materiałów 

99 

6 Sposób prezentacji treści 6 Neg. Wpisy zamiast stron, tabele 99 

7 Dynamiczne treści 7 Neg. 
Zmiana treści bez konieczności 
modyfikacji stron 

99 

8 Nowe funkcjonalności 8 n.d. Galeria -1 

9 Prezentacja reklam 9 Neg. 

Unifikacja prezentacji reklam i ich 
pozycjionowanie oraz gradacja, 
oddzielenie od treści statutowych i 
sportowych 

99 

10 

Nowoczesne 
narzędzia 
zarządzania 

C2 

Głosowania elektroniczne 1 Neg. 

W serwisie pzszach.pl 
Zmiana Regulaminu głosowań 
elektronicznych i Regulaminu 
Zarządu 

99 

11 Materiały grupowe 2 Neg. W serwisie pzszach.pl 99 

12 Procesy biurowe 3 Neg. 
Analiza, opracowanie, wizualizacja, 
controlling 

0 

13 Komunikacja 4 Neg. Centrala telefoniczna 99 

14 Praca grupowa 5 Neg. Office'365 99 

15 Praca zdalna 6 Neg. Skype i telekonferencje 99 

16 

CR 2.0 C3 

Zgodność z 
przepisami/PZSzach 

1 Neg. 
Opłaty 
Normy na kategorie 

3 

17 
Zgodność z przepisami/ 
GIODO-RODO 

2 Neg. 
Umowy z administratorami CR 
Procedury 
Dokumentacja 

3 

18 Modernizacja 3 Neg. 
Ergonomia 
Technologia 

2 
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19 Automatyzacja 4 Neg.   1 

20 
Wspieranie procesów 
zarządzania 

5 Neg. 
Księgowość 
KKiE 

0 

21 Otwarcie 6 Neg. XML 2 

22 

Bezpieczeństwo C4 

Dostęp administracyjny 1 Neg. 
Uporządkowanie i ograniczenie 
dostępu 

99 

23 Wsparcie zewnętrzne 2 Neg. 
Uporządkowanie i ograniczenie 
dostępu 

99 

24 Dostęp walidowany 3 Neg. Selekcjonowany dostęp do treści 99 

25 FTP 4 Neg. 
Uporządkowanie i 
ograniczenie/rozszerzenie dostępu 

99 

26 Licencje internetowe 5 Neg. Konsolidacja licencji (PZSzach) 99 

27 Aspekty prawne 6 Neg. Prawo własności marki PZSzach 99 

28 Kontakty 7 Neg. Unifikacja kontaktów (PZSzach) 99 

29 

eMAT C5 

Poprawa wyniku 
finansowego 

1 Neg. Ankietowanie 3 

30 Zmiana struktury kosztów 2 Neg. 
Zmniejszenie kosztów dystrybucji 
Zwiększenie kosztów autorów 

2 

31 
Zwiększenie grupy 
docelowej 

3 n.d. Zmiana sposobu dystrybucji 2 

32 
Wizualizacja i 
marketing 

C6 

Jednolite adresy e-mail 1 Neg. …@pzszach.pl 99 

33 
Konsolidacja przekazu 
internetowego 

2 Neg. 
Konsolidacja stron/serwisów/ 
domen/subdomen 

99 

34 

chessarbiter.com C7 

Modernizacja 1 Neg. Zmiana technologii 2 

35 Uporządkowanie serwisu 2 Neg. Uporządkowanie folderów 3 

36 Bezpieczeństwo 3 Neg. 
Zmiana sposobu synchronizacji 
danych z programami 
turniejowymi 

1 

37 Prezentacja reklam 4 Neg. Unifikacja i aktualizacja reklam 99 

38 Otwarcie 5 Neg. 
Realizacja strategii współpracy z 
różnymi programami turniejowymi 

1 

39 

C
A

 

Autoryzacja FIDE CA1 

Weryfikacja stanu aplikacji 1 Neg. 
Wyjaśnienie aktualnego stanu i 
przyczyn dotychczasowego braku 
autoryzacji 

99 

40 Uzyskanie autoryzacji FIDE 2 Neg. 
Wdrożenie procedur komunikacji i 
reagowania, wyeliminowanie 
przyczyn braku autoryzacji 

2 

41 

CA 2.0 CA2 

CAT 1 Neg. 
Zmiana składu dla zapewnienia 
realizacji celów 

99 

42 
Rozwój techniczny 
produktu 

2 Neg. 
Opracowanie procedur 
reagowania, ewidencja zgłoszeń 

2 
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43 
Rozwój marketinowy 
produktu 

3 Neg. 

Zmiana sposobu licencjonowania, 
zakończenie wsparcia dla starszych 
wersji, weryfikacja licencji, 
zwiększenie wsparcia dla 
licencjonowanych użykowników 
aktualnych wersji 

2 

44 

O
rg

an
iz

ac
ja

 

Dokumenty 
organizacyjne 

I1 

Zmiana sposobu 
prezentacji i miejsca 
przechowywania 

1 Neg. Format, odrębna domena 99 

45 
Kontrola dostępności i 
historyczności 

2 Neg. Dokumenty organizacyjne 99 

46 
Procesy 
decyzyjne 

I2 

Komisje 1 Neg. Aktywizacja Komisji 99 

47 Głosowania elektroniczne 2 Neg. Zmiana procedury głosowań 99 

 

Legenda 

Audyt: Neg. - po audycie (wynik negatywny) 

 n.d. - nie dotyczy 

Stany realizacji: 

 0 - Nie rozpoczęto 

 1 - Po weryfikacji 

 2 - Zainicjowano (określono realizację) 

 3 - W trakcie wdrażania 

 99 - Zakończono sukcesem 

 -99 - Zakończono fiaskiem 

 -1 - Zrezygnowano 

 

Uwagi do projektów: 

C1.8 - Brak finansowania i możliwości technicznych 

C2.2 - Zarząd, Komisje (zrealizowano w Office365) 

C2.3 - We współpracy z Sekretarzem Generalnym, brak finansowania i zasobów    

   kadrowych 

C3 - Opracowano projekt nowego CR, dla dalszych prac brak jest finansowania i 

   zasobów kadrowych 

C4.3 - Office 365 

C5 - Projekty wstrzymane z uwagi na negatywne wyniki sprzedaży programu    

   pilotażowego 

C7 - Projekty wstrzymane z uwagi na brak finansowania i zasobów   

   kadrowych, planowane połączenie z CR 2.0 

 

 

 

 

 

Współpracownicy przy projektach 

 

Liczne projekty realizowane przez Zarząd oraz biuro PZSzach w okresie 2017 i 2018 

wspierane są przez osoby z zewnątrz na podstawie umów o dzieło bądź na zlecenie. 

Lista najważniejszych projektów PZSzach do których zaprosiliśmy do współpracy osoby 

spoza zarządu: 
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• Młodzieżowa Akademia Szachowa – Agnieszka Fornal-Urban (dyrektor), Marek 

Matlak (koordynator) 

• IMP & IMPK 2018, ekstraliga 2017 – Ewa Przeździecka (funkcja Dyrektora) 

• Edukacja przez Szachy w szkole 2017/2018 – Anna Harazińska - koordynator 

• Trenerzy Kadry Narodowej 2017 i 2018 – Kamil Mitoń w 2017 (mężczyźni) i Marek 

Matlak (kobiety) 

• Ewidencja, Klasyfikacja i Ranking  w 2017 i 2018 – Zenon Chojnicki i Michał Wejsig 

• Nadzór nad systemem komputerowym biura PZSzach, administracja strony  

PZSzach, modernizacja sprzętu biurowego – Michał Sokalski 

• Mat – Paweł Dudziński od listopada 2017 Tomasz Makowski (redaktor naczelny) i 

Marcin Szafran (obsługa graficzna) 

 

 

 

 
 

 

Zenon Chojnicki, Michał Wejsig 

Komisja Klasyfikacji Ewidencji i Rankingu 

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 17 klubów, zakończyło działalność 4,  

11 klubów otrzymało wezwania do uregulowania zaległości – ostateczne upomnienia przed 

wnioskiem o skreślenie. 

Nadane zostały tytuły międzynarodowe i kategorie centralne: 

 

• GM : Sadzikowski Daniel, 
• IM :  Barski Radosław, Gumularz Szymon, Janik Igor 
• WIM : Kubicka Anna 
• CM : Warchol Kamil, Ochędzan Tymon, Łuczak Filip, Głuszko Tomasz, Reza Wojciech, 

Mazurkiewicz Michał, Śliwicki Damian 

• WCM : Staniewicz Adriana, Malicka Maria, Marcińczyk Monika, Jarocka Liwia 
• FM : Wiewióra Eneasz, Szpar Miłosz, Szustakowski Antoni, Szczurek Krzysztof, 

Zakrzewski Marek, Gumularz Szymon, Wolny Ryszard, Miś Mieszko, Kowalski Igor, 

Chylewski Patryk, Szadkowski Kamil 
• WFM : Kucharska Honorata, Dziodzio Angelika, Jarocka Liwia, Dwilewicz Katarzyna, 

Kubicka Anna, 

• m : 8 
• km : 33 
• I kat: 174 
• IA : Parol Krzysztof, Cybulski Maciej 
• FA : Ciesiński Andrzej, Daniel Damian   

 

Dokonano zmian w Regulaminie Ewidencyjnym, wprowadzono obowiązek poinformowania 

przez zawodnika macierzystego klubu o zamiarze zmiany przynależności klubowej.  

W związku z tym zmieniony został formularz „Zmiana przynależności klubowej”. 

Poprawiono numerację formularzy ewidencyjnych. 

Dokonane zostały zmiany w KOF: 
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• realizując uchwałę WZD wprowadzono ekwiwalent za wyszkolenie przy zmianie 

przynależności klubowej przez zawodnika do lat 18 
• ujednolicono zasady obliczania opłaty w przypadku występowania w KOF kwoty w 

Euro, przyjęto kurs publikowany w CR w dniu dokonywania wpłaty 
• kontynuowana jest praca związana z windykacją zaległych opłat 
 

 

W okresie od czerwca 2017 do czerwca 2018 została policzona do rankingu FIDE 

następująca ilość turniejów: 

 

Miesiąc Ilość  Uwagi 

czerwiec 2017 133 zatwierdzone i policzone 

lipiec 2017 71 zatwierdzone i policzone 

sierpień 2017 87 zatwierdzone i policzone 

wrzesień 2017 78 zatwierdzone i policzone 

październik 2017 119 zatwierdzone i policzone 

listopad 2017 91 zatwierdzone i policzone 

grudzień 2017 86 zatwierdzone i policzone 

styczeń 2018 81 zatwierdzone i policzone 

luty 2018 86 zatwierdzone i policzone 

marzec 2018 97 zatwierdzone i policzone 

kwiecień 2018 92 zatwierdzone i policzone 

maj 2018 107 zgłoszone przez organizatorów 

czerwiec 2018 89 zgłoszone przez organizatorów 

 

Na listach FIDE na dzień 30.04.2018 r. zarejestrowanych jest 22941 zawodników pod flagą 

POL z czego 9614 zawodników posiada ranking FIDE. 

9574 - ranking FIDE w szachach Klasycznych 

7570 - ranking FIDE w szachach Szybkich 

5090 - ranking FIDE w szacha Błyskawicznych 

W Centralnym Rejestrze zarejestrowanych mamy 77665 zawodników. 

 

Tomasz Delega 

Komisja Spraw Międzynarodowych 

Działalność komisji obejmowała: 

• reprezentowanie Polski na kongresie FIDE 88th FIDE Executive Board meeting 

Goynuk, Antalya, Turkey 13-14 October 2017  
• reprezentowanie Polski na kongresie ECU 2nd ECU Congress and the Annual ECU 

2nd ECU Congress and the Annual ECU General Assembly Creta Maris Beach Resort, 

Creta/Greece from 1st-5th November 2017    
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• organizacja Posiedzenia Komisji Przepisów Gry FIDE w Polsce Rules Commission 

Councillors' Meeting 20-24 April 2018 – Walbrzych, Poland  
• Spotkanie z prezydentem ECU Zurabem Azmaiparashvilim podczas ERBCC 2017 w 

Katowicach European Blitz and Rapid Chess Championship 2017, Katowice, Poland 

from 15th-17th December 
• spotkania z przedstawicielami Ambasad Rosji i Armenii 
• konsultacje bidów na imprezy ECU 
• konsultacje w sprawie możliwości zorganizowania w Polsce w 2019 roku 

Drużynowych Mistrzostw Świata Mężczyzn i Kobiet 
• organizacja naboru dla Polskich sędziów zainteresowanych wyjazdami 

zagranicznymi 
• rozmowy w sprawie udziału Polskich sędziów na Olimpiadzie Szachowej w Batumi 
• wsparcie innych komisji PZSzach w zakresie spraw międzynarodowych, np. Komisji 

ds. Nowych Technologii oraz Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu 
• udział w pozyskiwaniu środków finansowych na IMP/IMPK oraz Galę Hetmanów 
• w lipcu 2018 zaplanowane jest trzydniowe spotkanie z federacją niemiecką, podczas 

którego nastąpi wymiana doświadczeń oraz przyjęty plan współpracy na kolejne 

lata. 

  
 

 

 

Mariusz Stanaszek 

 

Sprawozdanie z prac Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach 

  

Uchwałą z dn. 23.06.2017 r. Zarządu PZSzach powołał Mariusza Stanaszka na 

Przewodniczącego Komisji Mariusza Stanaszka, wraz z którym w Komisji pracowali Tomasz 

Ptaszyński i Piotr Piwowarczyk.  

         W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Komisji i Komisja opiniowała (lub nie) 

wnioski o nadanie honorowych odznak PZSzach oraz innych odznaczeń państwowych: 

Działalność komisji obejmowała: 

• pozytywna opinia z dn. 9.08.2018 r. w sprawie wystąpienia o uhonorowanie Piotra 

Murdzię Brązowym Krzyżem Zasługi i Brązową odznaką Zasłużony dla Sportu 
• Negatywna opinia z dn. 11.01.2018 r. do wniosku Lubuskiego ZSzach o przyznanie 

Srebrnej Honorowej Odznaki PZSzach dla Kazimierza Partyki 
• pozytywne opinie z dn. 24.01.2018 do wniosku Mazowieckiego Związku 

Szachowego o przyznanie Srebrnej Honorowej Odznaki PZSZach dla Józefa 

Szczecińskiego i Zofii Marks 
• pozytywne opinia z dn. 12.03.2018 do wniosku Mazowieckiego Związku 

Szachowego o przyznanie Srebrnej Honorowej Odznaki PZSZach dla Roberta 

Krasiewicza 
• pozytywna opinia z dn. 23.04.2018 do wniosku Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego o przyznanie Srebrnej Honorowej Odznaki PZSZach dla Jerzego 

Łapińskiego 
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• pozytywna opinia z dn. 30.04.2018 do wniosku Wielkopolskiego Związku 

Szachowego o przyznanie Srebrnej Honorowej Odznaki PZSZach dla Dariusza 

Ostrowskiego, Grzegorza Płończaka i Dariusza Duszczaka 
• brak opinii dot. wniosku  Małopolskiego Związku Szachowego o przyznanie   

Honorowych Odznak PZSZach dla działaczy i zawodników z Małopolski 
 

W sprawach dyscyplinarnych Komisja: 
• uchyliła postanowienie Kolegium Sędziów w sprawie odrzucenia odwołania p. Pawła 

Łosińskiego 
• zwróciła odwołanie Mirosława Gnieciaka od decyzji Śląskiego Związku Szachowego 

w sprawie dyscyplinarnej B. Obrochty z uwagi na brak decyzji I instancji w sprawie 
 

 

 

 

Łukasz Turlej 

Sprawozdanie Pionu Sportu Wyczynowego 

 

 

Drużynowe Mistrzostwa Świata, (16-26.06.2018, Chanty Mansyjsk, Rosja)  

Drużyna męską po raz pierwszy wystartowała w DMŚ i w debiucie zdobyła historyczny 

brązowy medal. Polacy wystąpili w składzie:  

 

Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) – 6/9 – zwycięstwo na I szachownicy, najlepszy 

zawodnik na I szachownicy (2776 Rp),  

Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka) – 5,5/9 

Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) – 3,5/7 

Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław) – 2,5/6 

Grzegorz Gajewski (KSz Hetman Katowice) – 3,0/5 
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Polacy grali bardzo bojowo i nie zremisowali żadnego meczu. W pokonanym polu nasi 

zawodnicy zostawili 6 drużyn, w tym wyżej rozstawione drużyny Indii, Ukrainy oraz Stanów 

Zjednoczonych.  

Kapitanem drużyny był Kamil Mitoń (KSz Hetman Katowice), a zdalnie z Polski pomagał 

trener analityk Daniel Sadzikowski (KSz Polonia Wrocław). Kierownikiem ekipy był 

Michał Bartel. 

 

Reprezentacja Kobiet tym razem znalazła się w cieniu swoich kolegów. Polki które miały 4 

numer startowy zajęły 6 miejsce, które po sukcesie w Baku odebrać można jako 

niepowodzenie. 

 

Polki wygrały 3 mecze z niżej rozstawionymi reprezentacjami, jednak w meczach z 

czołowymi reprezentacjami nie były w stanie wygrać żadnego meczu. 

Polska wystąpiła w składzie:  

Monika Soćko (KSz Hetman Katowice) – 4/8, 

Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) – 3,5/8,  
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Karina Szczepkowska (MKSz Rybnik) – 1,5/5,  

Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów)- 5,5/8,  

Joanna Majdan (Więża Pęgów) – 4/7, 

Kapitanem Reprezentacji był Marek Matlak. 

 

 

Medal Polaków odbił się głośnym echem w środowisku szachowym. Sukces dostrzegł 

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, który przyjął reprezentację na spotkaniu w 

Ministerstwie. 
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MetLife  XVII Memoriał Mieczysława Najdorfa  (8-18.07.2017, Warszawa). 

Najsilniejszy Festiwal Szachowy w Polsce po raz kolejny został zorganizowany przez 

Fundację Szachową w Warszawie, przy współorganizacji Polskiego Związku Szachowego. 

Do stolicy Polski przybyło ponad 600 zawodników za ponad 20 krajów. Festiwal jest bardzo 

dobrą wizytówką polskich szachów i daje szanse młodym polskim zawodnikom uzyskania 

norm międzynarodowych i zyskania cennego doświadczenia. Podziękowania należą się 

Marii Maciei za kolejną wspaniałą imprezę w Polsce.  

Festiwal zakończył się samodzielnym zwycięstwem mistrza Polski Kacpra Pioruna (KSz 

Stilon Gorzów Wlkp.), który wyprzedził 11 zawodników, w tym 6 Polaków: Daniela 

Sadzikowskiego (KSz Polonia Wrocław), Pawła Czarnoty (Akademia Szachowa Gliwice), 

Kamila Draguna i  Marcela Kanarka (obaj KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Aleksandra Miśty 

(KSz Miedź Legnica), Marcina Dziuby (SzSON Dąbrowa Górnicza). 
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Sparkassen Chess Meeting (15-23.07.2018 Dortmund, Niemcy) 

Dwa tygodnie po DMŚ Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) udał się na Sparkassen Chess 

Meeting – jeden z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Polak utrzymał swoją 

wielką formę z Chanty Mansyjska i pewnie zwyciężył w turnieju, wyprzedzając takie 

gwiazdy jak Władimir Kramnik, czy Maixime Vachier-Lagrave. 
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50. Schachfestival Biel (22.07-02.08.2017 Biel, Szwajcaria) 

Pod koniec lipca w Biel (Szwajcaria) rozegrano jubileuszowy 50. Festiwal Szachowy. W 

Openie A znakomicie zaprezentował się Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław), dla 

którego był to duży sukces i najlepszy występ w ogólnie słabym 2017 roku. 
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Mistrzostwa Świata w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych (5-12.08.2017 

Drezno, Niemcy) 

Polacy po raz kolejny udowodnili swoją dominację w tej dyscyplinie. Złoty medal 

indywidualnie zdobył Kacper Piorun. Złoty medal, z dużą przewagą, zdobyła także 

drużyna w składzie Kacper Piorun, Piotr Murdzia i Aleksander Miśta. 

 

 

Puchar Świata (2-28.09.2018 Tbilisi, Gruzja) 

W pucharze świata mieliśmy 3 reprezentantów: Radosława Wojtaszka (MTS Kwidzyn), 

Jana Krzysztofa Dudę (MKS MOS Wieliczka), Kacpra Pioruna (KSz Stilon Gorzów 

Wlkp.). 

Niestety Puchar zakończył się bez sukcesu dla Polaków. Kacper Piorun odpadł w 1 rundzie 

z Mistrzynią Świata Yifan Hou (Chiny). Pozostali Polacy odpadli w 2 rundzie, po dogrywkach 

Radosław Wojtaszek przegrał z Aleksandrem Oniszczukiem (USA), a Jan Krzysztof Duda z 

legendarnym Wasilijem Iwańczukiem (Ukraina).  
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Klubowy Puchar Europy (7-15.10.2018 Antalya, Turcja) 

Choć w Klubowym Pucharze Europy od kilku lat nie startują polskie drużyny, to ważnymi 

zawodnikami czołowej europejskiej drużyny Ave Novy Bor z Czech jest Radosław Wojtaszek 

i Mateusz Bartel. W tych zawodach obaj Polacy zdobyli 4 punkty z 6 partii i przyczynili się 

do zajęcia wysokiego, czwartego miejsca przed czeską drużynę.  

Mistrzostwa Europy Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych  

(21-23.10.2017 Monte Carlo, Monako) 

Polskę reprezentowały 3 zawodniczki: Monika Soćko (wysokie 6 miejsce w rapidzie, 28 w 

blitzu), Karina Szczepkowska (32 w rapidzie, 17 w blitzu), oraz Klaudia Kulon (11 

miejsce w rapidzie, 10 miejsce w blitzu).  

 

Turniej był dobrym rozegraniem zawodniczek przed najważniejszymi zawodami w Europie: 



[19] 

 

Drużynowe Mistrzostwa Europy (27.10-07.11.2017 Hersonissos, Grecja) 

Na DME obie reprezentacje jechały z nadziejami walki o czołowe lokaty. Polacy 

podbudowani występem na DMŚ przystąpili z dużą pewnością siebie. Srebrne medalistki z 

Baku, mimo niepowodzenia na DMŚ, także z nadzieją przystępowały do DME – wszak w 

turnieju nie brały udziały ekipy Chin, Indii, czy USA.  

 

Polki rozegrały świetne zawody. W pierwszym 8 rundach nie zaznały porażki meczowej, a 

pewne zwycięstwa ze Słowenią, Niemcami, Izrael a przede wszystkim z faworyzowaną 

Gruzją są powodem do dumy.  W 5 rundzie Polki szczęśliwie zremisowały z niżej 

notowanymi Włoszkami. W szachach suma szczęścia i pecha zazwyczaj się wyrównuje – w 

kolejnej 6 rundzie panie blisko były historycznego zwycięstwo z Rosją. Tym razem pecha 

miała Klaudia Kulon, która wypuściła wygraną z Gorjaczkiną i wszystkie partie zakończyły 

się remisami. Przed ostatnią rundą Polki miały medal prawie na wyciągnięcie ręki, niestety 

Panie rozegrały najgorszy mecz na mistrzostwach i zasłużenie przegrały z niżej notowaną 

Rumunią i spadły na najgorsze dla sportowca – IV miejsce.  
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Mimo braku medalu Polkom należą się brawa za emocjonujące 9 rund, które były wspaniałą 

promocją szachów. 

 

Polski pod wodzą Marka Matlaka, grały w składzie: 

Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice)– 2,5/8 
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Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) – 4,5/8 

Karina Szczepkowska (MKSz Rybnik) – 5,5/8 

Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) – 5,0/8 – III miejsce na IV Szachownicy 

Joanna Majdan (Wieża Pęgów) – 3,0/4 

Panowie zajęli dobre 10 miejsce, choć zgodnie z przebiegiem turnieju zasługiwali na wyższe 

miejsce. Polacy grali na trudnym dystansie -  po porażce w 6 rundzie z Rosją, przyszła 

bolesna porażka z Izraelem. Zazwyczaj po dwóch porażkach trafia się na słabszego rywala, 

a Polacy wylosowali kolejną potęgę – Armenię z Lewonem Aronianem. Po cennym remisie 

i pokonaniu silnej Francji Polacy zakończyli turniej w czołówce, z lekkim uczuciem 

niedosytu. 
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Polacy pod wodzą Kamila Mitonia, który był wspierany przez trenera analityka Daniela 

Sadzikowskiego, wystąpiła w składzie: 

Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) – 4,5/8 
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Jan Krzysztof Duda 

(MKS MOS Wieliczka) – 6,0/9 – brązowy medal na II szachownicy 
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Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) – 6,0/9 – brązowy medal na III 

szachownicy 

Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław) – 1,0/4 

Jacek Tomczak (Akademia Szachowa Gliwice) – 3,0/6 

Kierownikiem ekipy był Michał Bartel. 

Drużynowe Mistrzostwa Polski Ekstraliga 

 (5-7.05 Gorzów Wlkp.,29.09-01.10 Wrocław,24-26.11.2017 Katowice) 

 

Rozgrywki Ekstraligi 2017 podobnie jak w latach ubiegłych zostały sprawnie zorganizowane 

przez medalistów z lat ubiegłych: pierwsza sesja w Gorzowie, druga we Wrocławiu, a 

ostatnia w Katowicach. Zwiększenie limitu obcokrajowców w drużynie podniosło poziom, a 

w lidze wystąpili znani arcymistrzowie (Nawara, Areszczenko, Kryworuczko, Lupulescu, 

Mastrovasilis) i inni.  

Po raz pierwszy w historii drużyna KSz Hetmana GKS Katowice wygrała wszystkie mecze i 

wyprzedziła Stilon Gorzów Wlkp. Oraz Votum SA Polonię Wrocław.  
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Na szachownicach wygrali Radosław Wojtaszek, Michał Matuszewski (norma GM!), Michał 

Krasenkow (z zaledwie 6 partii!), Tomasz Warakomski, Bartosz i Monika Soćko.  

 

Tuż przed startem z finansowania Ekstraligi wycofał się partner tytularny, co spowodowało 

konieczność wypłaty funduszu nagród ze środków własnych PZSzach. 

Mistrzostwa Świata do lat 20 (12-26.11.2017, Tarvisio, Włochy) 

Mistrzostwa zakończyły się niepowodzeniem Polaków. Oliwia Kiołbasa (MUKS Stoczek 45 

Białystok), zajęła 37 miejsce. Łukasz Jarmuła (KSz Hetman Katowice) zajął 56 miejsce. 

Warto zwrócić uwagę, że w mistrzostwach nie startował Jan Krzysztof Duda, (startujący 

już tylko w turniejach seniorskich) który byłby zdecydowanym faworytem mistrzostw.  

 PZSzach uzyskał dofinansowanie na start Łukasza Nowaka (KSz Polonia Warszawa) w 

mistrzostwach. Z przebiegu turnieju możemy być dumni z występu Łukasza, który po 

starcie 1 z 5 pokazał wielki hart ducha. Wspaniały finisz 5/6 dał mu 68 miejsce (przy 94 

numerze startowym). 

VII Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej 

 (28.11-06.12.2017, Wrocław) 



[26] 

 

Polski Związek Szachowy przy współpracy z Wojciechem Zawadzkim i Dolnośląskim 

Związkiem Szachowym. Rolę Dyrektora turnieju z grą znakomicie połączyła Jolanta 

Zawadzka (KSz Polonia Wrocław), która samodzielnie zwyciężyła z zawodach. 

 

W turnieju wystąpiła cała Kadra Narodowa Kobiet, a składu dopełniły czołowe zawodniczki 

Gruzji (Jawakiszwili), Turcji (Atalik), Armenii (Mkrtchjan), Rumunia (Bulmaga) i Izraela 

(Szwajgier). 

 

Mistrzostwa Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (26-30.12.2018, 

Rijad, Arabia Saudyjska) 

Organizacja mistrzostw w Arabii Saudyjskiej wywołała sporo kontrowersji. Wysoki fundusz 

nagród skłonił do udziału Magnusa Carlsena. W ślad za Mistrzem Świata poszła 

zdecydowana większość czołówki światowej i mistrzostwa rozegrane zostały w 

najsilniejszej obsadzie w historii. 

W mistrzostwach wystartowało 7 Polaków: 

– Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka), Kamil Mitoń oraz Bartosz Soćko (KSz 

Hetman GKS Katowice) w turnieju Open 
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– Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice), Jolanta Zawadzka (KSz Polonia 

Wrocław), Karina Szczepkowska (MKSz Rybnik) oraz Klaudia Kulon (LKS Wrzos 

Międzyborów).  

Zawodnicy z pierwszej setki rankingu szachów szybkich lub błyskawicznych otrzymywali 

darmowy pobyt i zwrot kosztów przelotu. Dzięki staraniom PZSzach dziką kartę otrzymała 

Klaudia Kulon, która wystąpiła najlepiej ze wszystkich Polaków. W turnieju szachów 

błyskawicznych Klaudia zajęła wysokie 9 miejsce i zainkasowała czek na blisko 10.000$. 

Pozostali Polacy zajęli dalsze miejsca. 

Graz Open (17-23.02.2018 Graz, Austria) 

Do austriackiego Grazu po raz kolejny przyjechało bardzo dużo Polaków. Fenomenalnie 

zagrał Szymon Gumularz (KSz Polonia Wrocław), który zajął 4 miejsce (7,0 punktów) i 

wypełnił normę Mistrza Międzynarodowego. 5 miejsce zajął Bartosz Soćko (KSz Hetman 

GKS Katowice).  

  

Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich (3-4.03.2018, Zgierz) 

W dniach 3-4 marca w Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu odbyły się ATLAS Drużynowe i 

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich. 

 

3 marca rozegrano – po raz pierwszy – ATLAS Drużynowe Mistrzostwa Polski z udziałem 

42 drużyn. Tempo gry dla obu turniejów wynosiło 10 minut na partię + 5 sekund za każde 

posunięcie. Drużyny składały się z czteroosobowych zespołów, a na czwartej szachownicy 

musiała wystąpić kobieta. 

Niespodziewanie, acz zasłużenie zwyciężyła drużyna KSz Miedź Legnica. Srebrny medal 

zdobyła drużyna KSz Polonia VOTUM SA Wrocław. Brązowy medal zdobyła drużyna 

Wieży Pęgów, dla której jest to pierwszy medal w historii drużynowych mistrzostw 

Polski.). 



[28] 

 

 

4 marca rozegrano ATLAS Indywidualne Mistrzostwa Polski, a w turnieju wystąpiło 339 

zawodników. 

Wysoka frekwencja spowodowała duży ścisk w czołówce i by myśleć o medalu trzeba było 

zdobyć 6 plusów. 

Mistrzostwa wygrał Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski) który zdobył aż 8,5 

punktu i zasłużenie wywalczył tytuł Mistrza Polski. Srebrny medal zdobył Mateusz Bartel 

(KSz Polonia Wrocław). Trzecie miejsce podzieliło 4 zawodników, a najlepsze dodatkowe 

wartościowanie miał Wojciech Moranda (Wieża Pęgów). W klasyfikacji kobiet zwyciężyła 

Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice), która wyprzedziła Jolantę Zawadzką (KSz 

Polonia Wrocław) i Joannę Majdan (Wieża Pęgów). 
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Open Cappelle la Grande (3-10.03.2018, Cappelle la Grande, Francja) 

W dniach 3-10 marca 2018 odbył się 34 Open Cappelle la Grande (Francja). W ostatnich 

latach organizatorzy turnieju zapraszali liczną grupę zawodników z Polski. Niestety w 

obliczu problemów organizacyjno-finansowych turniej odbył się w mniejszej obsadzie, bez 

warunków specjalnych dla federacji. W związku z tym w turnieju wystartowało „zaledwie” 

338 zawodników, w tym IM Marcin Krzyżanowski (KSz Silesia Racibórz), IM Grzegorz 

Nasuta (MUKS Stoczek 45 Białystok), WIM Anna Warakomska (Akademia Szachowa 

Gliwice) oraz FM Mateusz Paszewski (UKS Hetman Częstochowa). 

Znakomicie wystąpił Marcin Krzyżanowski, który zdobył 7 punktów z 9 partii, zajął 5 

miejsce i wypełnił pierwszą normę arcymistrzowską.  

Mistrzostwa Europy (16-29.03.2018 Batumi, Gruzja) 

Mistrzostwa rozegrane zostały na dystansie 11 rund systemem szwajcarskim. W turnieju 

wystąpiło ponad 300 zawodników z 34 krajów, w tym 139 arcymistrzów. 

Wspaniały turniej rozegrał Radosław Wojtaszek, który na dystansie 11 rund zdobył 8 

punktów i wywalczył srebrny medal. Złoty medal zdobył Iwan Sarić. Chorwat wygrał 

ostatnie 4 partie, zdobył 8,5 punktu i samodzielnie zajął 1 miejsce. Brązowy medal zdobył 

Sanan Sjugirow (Rosja). Polak  jako jedyny pokonał Chorwata. Dzięki zyskom rankingowym 

Radosław zbliżył się do bariery 2750 ELO. 
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Miejsca pozostałych Polaków: 

Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), który po 9 rundach miał 6,5 punktu i był na 10 

miejscu. Niestety porażki w dwóch ostatnich rundach zepchnęły go na 55 miejsce. 

Grzegorz Gajewski (KSz Hetman GKS Katowice), w ostatniej rundzie efektownie pokonał 

Mistrza Europy z 2001 roku Emila Sutowskiego (aktualnie Prezydenta ACP – 

Stowarzyszenia Profesjonalnych Szachistów) i zajął 35 miejsce. 

Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław) zdobył 6 punktów dające 98 miejsce, a Michał 

Krasenkow (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski), zgromadził 6 punktów i sklasyfikowany 

został na 113 miejscu. 

Mistrzostwa Europy Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych  

(30.03-01.04.2018 Tbilisi, Gruzja) 
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W turnieju szachów błyskawicznych wspaniale zagrała Monika Soćko (KSz Hetman GKS 

Katowice), która zdobyła brązowy medal. Wynik Moniki może zaskakiwać, gdyż zazwyczaj 

lepiej radziła sobie w szachach szybkich oraz oczywiście klasycznych. Dobry start dał Monie 

wiele pewności siebie, które pewnie punktowała kolejne rywalki. 

 

Przez większą część turnieju znakomicie radziła sobie także Klaudia Kulon, ale porażki w 

dwóch ostatnich rundach zepchnęły ją na 14 miejsce. 59. miejsce zajęła Anna Kubicka 

(SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza). 

 

W turnieju szachów szybkich Polki zajęły dalsze  miejsca: 14. miejsce zajęła Klaudia 

Kulon (LKS Wrzos Międzyborów), 26. miejsce zajęła Monika Soćko (KSz Hetman GKS 

Katowice), 31. miejsce zajęła Anna Kubicka (SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza). 

Mistrzostwa Europy Kobiet (8-19.04.2018 Wysokie Tatry, Słowacja) 
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W dniach 8-19 kwietnia 2018 roku w Wysokich Tatrach (Słowacja) odbyły się Indywidualne 

Mistrzostwa Europy Kobiet. W Mistrzostwach znakomicie wystąpiła WGM Klaudia Kulon 

(LKS Wrzos Międzyborów), która zdobyła 8 punktów z 11 partii i podzieliła 2-8 miejsce.  

 

Ostatecznie Polka zajęła 7. miejsce, awansowała do Mistrzostw Świata Kobiet i zarobiła 34 

punkty do rankingu ELO. Na uwagę zasługuje seria 5 wygranych z rzędu partii w rundach 

4-8 i pokonanie m.in. byłej mistrzyni świata Marii Muzyczuk (Ukraina).  
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Bardzo dobry wynik osiągnęła także IM Karina Szczepkowska (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), 

która zdobyła 7,5 punktu, zakończyła turniej bez porażki i dzięki zajętej 13. lokacie 

awansowała do Mistrzostw Świata Kobiet. 

 

 Świetny turniej rozegrała także WFM Julia Antolak (GKSz Solny Grzybowo), która w 

ostatniej rundzie walczyła o awans do Mistrzostw Świata Kobiet. Julia zdobyła 6,5 punktu, 
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zajęła 41. miejsce, zdobyła normę na mistrzynię międzynarodową i zyskała aż 70 punktów 

do rankingu ELO.  

Słabiej wypadły pozostałe kadrowiczki: GM Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice) 

zajęła 32 miejsce, a WIM Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) – 59 miejsce.  

Cieszy duża ilość zawodniczek z Polski – aż 10, co jest największą frekwencją od 2001 roku 

(kiedy do mistrzostwa zorganizowano w Polsce) 

 

 

Paweł Dudziński 

 

Sport Młodzieżowy 

 

 

Działalność Komisji Młodzieżowej opiera się na pracy Członka Zarządu PZSzach ds. 

Młodzieżowych FM Pawła Dudzińskiego (Przewodniczącego KM) oraz członków Komisji 

Młodzieżowej: Anny Mrozińskiej (Członka Zarządu PZSzach ds. Sportu Wyczynowego), 

Andrzeja Ciesińskiego (Członka Zarządu PZSzach Przewodniczącego Komisji Nowych 

Technologii), MF Jerzego Konikowskiego, FM Dawida Janaszaka, IA Leszka Zegi, Łukasza 

Brożka i Mariana Sadzikowskiego, wspieranych przez: Szefa Wyszkolenia FM Michała 

Bartla, Trenera-koordynatora MASz IM Marka Matlaka wraz ze wspomagającym go obecnie 

GM Marcinem Tazbirem, Dyrektora MASz Agnieszki Fornal-Urban oraz Sekretarza 

Generalnego PZSzach Waldemara Taboły. W Biurze PZSzach poza Waldemarem Tabołą i 

Michałem Bartlem część pracy związanej ze sportem młodzieżowym wykonuje także Paweł 

Bekanowski. Należy także dodać, iż Przewodniczący Komisji Młodzieżowej korzystał z 

wiedzy i doświadczenia poprzedniego Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia FM Andrzeja 

Modzelana, który został niedawno laureatem nagrody Hetmana dla nauczyciela roku. 

 

Komisja Młodzieżowa podjęła się ponadto rozmów i współpracy z nowo utworzoną Radą 

Rodziców przy PZSzach. Efektem tego jest wspólny nowy projekt regulaminu Kadry 

Narodowej Juniorów na 2019 rok, który zaproponowany zostanie do przegłosowania 

Zarządowi. 

 

W ramach swych prac KM opracowała w październiku i listopadzie 2017 roku wszystkie 

regulaminy na rok 2018. Novum stanowi uniwersalność regulaminów, które mogą służyć 

na kolejne lata (wcześniej praktykowano coroczne regulaminy). Nowością było również 

ustanowienie wszystkich regulaminów wcześniej, niż przed początkiem danego roku 

kalendarzowego, gdyż w przeszłości różnie z tym bywało. Regulaminy konsultowane były 

z Kolegium Sędziów PZSzach i w ramach Zarządu PZSzach. 

 

Komisja Młodzieżowa opracowała następujące regulaminy: 

 

- Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów; 

- Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18; 

- Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14; 

- Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10; 

- Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski do lat 8; 

- Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6 i 7; 

- Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich; 

- Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w Szachach 

Błyskawicznych; 
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- Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w 

szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim; 

- Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików; 

- Regulamin Kadry Narodowej Juniorów. 

  

Z uwagi na zwiększenie liczby uczestników OOM przez MSiT w trakcie cyklu rozgrywkowego 

poprawiono i dopracowano ponownie regulaminy:  

- Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14; 

- Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w 

szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim; 

- Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików. 

 

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie grupy zawodników, którzy mogą jechać 

na swój koszt na MŚJ i MEJ o zwycięzców Pucharu Polski do lat 6, medalistów Pucharu 

Polski do lat 7, medalistów MŚJ i MEJ z lat ubiegłych, zawodników i zawodniczki z tytułami 

mistrzów międzynarodowych czy dzielących 10. miejsce dużymi punktami w grupach do 

lat 16 i 18 (wcześniej przepis ten dotyczył tylko młodszych grup). Spośród kilku wniosków 

o dopuszczenie do startu w MEJ i MŚJ wszystkie zostały odrzucone przez KM. 

Tymon Czernek, ubiegłoroczny mistrz Polski do lat 12 i zdobywca 9. miejsca na 

Mistrzostwach Świata Szkół został natomiast zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji Młodzieżowej po konsultacji z Szefem Wyszkolenia i Trenerem-koordynatorem 

MASz do wejścia do kadry Polski Juniorów na podstawie pkt. 2.3. RKNJ z prawem gry na 

swój koszt w MEJ. Głosowanie Zarządu PZSzach w tej sprawie odbyło się po opracowaniu 

niniejszego zestawienia. 

 

Kolejną istotną zmianą w regulaminach młodzieżowych jest skrócenie rozgrywania MPJ BiS 

z czterech dni do trzech. Ponadto ujednolicone zostało tempo gry dla najmłodszych dzieci 

i starszych na standardowe na świecie '3+''2. Zrezygnowano także z łączenia w jednym 

dniu rozgrywek szachów szybkich i błyskawicznych, co powodowało nadmierne zmęczenie 

fizyczne, a zwłaszcza psychiczne dzieci. Skrócenie rozgrywek oznacza oszczędności dla 

klubów i rodziców, a zrównoważone natężenie rozgrywek - bardziej wymierne wyniki. 

Organizatorzy mieli też w tym roku możliwość organizacji DMPJ w szachach 

błyskawicznych. Po licznych perturbacjach z oferentem, który w pierwszej kolejności 

uzyskał wygrał (warunkowo) przetarg na organizację MPJ BiS ostatecznie zawody te 

zorganizuje w tym roku – podobnie jak przed rokiem – DZSzach. 

 

Ważną zmianą w regulaminie rozgrywek drużynowych jest jasne zezwolenie na 

wypożyczanie zawodników do innych zespołów z prawem powrotu do swego klubu w tym 

samym cyklu rozgrywek. Jest to kontrowersyjny przepis, jednak zdaniem KM przyczyni się 

do rozwoju poszczególnych zawodników, którzy będą mieli więcej szans na grę. 

 

Jak wspomniano wyżej, Komisja Młodzieżowa w porozumieniu z Radą Rodziców przy 

PZSzach przygotowuje także projekt nowego Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów, który 

obowiązywać będzie planowo od 2019 roku i być może zrewolucjonizuje wyjazdy juniorów 

na MEJ i MŚJ. 

 

W ramach swych prac Komisja Młodzieżowa w porozumieniu z Prezesem PZSzach i 

arcymistrzem Marcinem Tazbirem ustaliła utworzenie Uniwersytetu PZSzach (na zasadzie 

komercyjnej Młodzieżowej Akademii Szachowej), który kierowany będzie przez arcymistrza 

Marcina Tazbira. Uniwersytet uruchomiony zostanie w drugiej połowie 2018 roku. Marcin 

Tazbir dostał także propozycję włączenia się w prace Młodzieżowej Akademii Szachowej. 

Współpracuje on obecnie z Markiem Matlakiem w tym zakresie i wdraża się do objęcia 

funkcji kierowniczej w Akademii w przyszłym roku. 

 

Szczególnie dużym wyzwaniem dla członków Komisji Młodzieżowej, zwłaszcza dla Andrzeja 

Ciesińskiego i Pawła Dudzińskiego, była niedawno rozegrana Ogólnopolska Olimpiada 
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Młodzieży w Sypniewie. Zmagano się z problemami następującego typu: zapewnienie 

odpowiedniej ilości miejsc w dobrym standardzie rodzicom i opiekunom z poszczególnych 

województw, zapewnienie parzystości w trzech grupach (C-12, C-14, D-14) po 

zachorowaniu lub rezygnacji uczestników, uzupełnienie grupy D-14 o dodatkowe 

zawodniczki, gdyż w PMPJ nie zagrała ich odpowiednia ilość, aby można było zgodnie z 

regulaminem zastąpić rezygnujące zawodniczki kolejnymi rezerwowymi (rozszerzenie listy 

uczestników zostało zatwierdzone przez MSiT dopiero po rozegraniu PMPJ i stąd słaba 

frekwencja), start w grupie D-12 zawodnika od drugiej rundy, który wracał z Mistrzostw 

Świata Szkół w Albanii. 

Stanowczo sprzeciwiamy się pomysłom wyłączenia MPJ do lat 12 i 14 z OOM. Dzięki 

udziałowi w cyklu współzawodnictwa w Olimpiadzie Młodzieży polskie szachy zyskują spory 

zastrzyk finansowy w postaci sprzętu szachowego (co roku kilkadziesiąt tysięcy złotych dla 

związków wojewódzkich, w których organizowana jest Olimpiada), a także finansowanie 

udziału dla uczestników, sędziów i opiekunów przez MSiT. Istotny jest również prestiż 

dyscypliny, dzięki udziałowi w OOM. 

 

W filozofii swego działania KM chce wspierać zawodników już od najmłodszych lat. 

Wyrazem tego jest wniosek Przewodniczącego KM do Zarządu PZSzach o sfinansowanie 

udziału Wiktorii Śmietańskiej na MEJ do lat 8, gdyż w przeciwnym wypadku musiałaby ona 

grać w grupie do lat 10, by uzyskać częściowe finansowanie swego startu. Wiktoria, co 

niecodzienne, wygrała swoją grupę w Pucharze Polski do lat 8, ale też była druga do lat 10 

na Mistrzostwach Polski Młodzików. 

 

Komisja Młodzieżowa rozpatrywała także protest jednego z rodziców dotyczący Mistrzostw 

Makroregionalnych w województwie pomorskim. W związku z tym protestem i jego 

konsekwencjami Komisja opracowała wytyczne dla organizatorów imprez z cyklu IMP i DMP. 

Zaleca się: 

1) Rozgrywanie ostatnich rund w tym samym miejscu i czasie; 

2) Odsyłanie w komunikatach organizacyjnych wprost do regulaminu, który odnosi się 

do danej imprezy (komunikat organizacyjny nie zastępuje regulaminu!). 

 

Protest ten był rozpatrywany w pierwszej kolejności przez Kolegium Sędziów PZSzach, 

jednak zbyt długie rozłożenie w czasie obrad Kolegium Sędziów spowodowało, iż w 

momencie rozgrywania OOM w Sypniewie nie było jeszcze ostatecznej decyzji w tej 

sprawie. W konsekwencji nie mamy pewności, czy w OOM zagrała zawodniczka, która była 

do tego uprawniona. W związku z tym Komisja Młodzieżowa zwróci się do Walnego Zebrania 

Delegatów PZSzach o uchwałę w sprawie skrócenia czasu rozpatrywania protestów przez 

Kolegium Sędziów do jednego miesiąca, podobnie jak jest to teraz w przypadku Komisji 

Wyróżnień i Dyscypliny, która to musi oceniać niekiedy bardzo skomplikowane i delikatne 

sprawy właśnie w przeciągu jednego miesiąca. 

 

Innym działaniem KM było ustalenie imprez, jakie winny się znajdować w kalendarzu 

PZSzach, na: wszystkie międzynarodowe imprezy mistrzowskie rangi MŚ, ME i MEJ oraz z 

cyklu MPJ i DMPJ, a także wydzielenie z kalendarza imprez juniorskich, począwszy od roku 

2019. 

 

W tym roku Polski Związek Szachowy organizował lub współorganizował dwa mecze-

turnieje międzypaństwowe między juniorami: mecz Węgry – Polska (koordynatorem był 

Wiceprezes PZSzach ds. Sportu Wyczynowego Łukasz Turlej) i mecz-turniej Polska – 

Ukraina w Lublinie (koordynował Członek Zarządu PZSzach ds. Młodzieżowych Paweł 

Dudziński). 

 

 

 

Wyniki sportowe polskiej młodzieży w ciągu ostatniego roku na 

międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej: 
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Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach Błyskawicznych – Budwa, 22 

czerwca 2017 r. 

 

III miejsce Liwii Jarockiej do lat 14 i V miejsce Moniki Marcińczyk w tej samej grupie. 

 

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów – Rymanów-Zdrój, 16-24.08.2017 r. 

 

Bardzo dobrze wypadły dziewczęta w składzie Oliwia Kiołbasa i Anna Kubicka (złoto również 

za wynik na II szachownicy), które zdobyły złoty medal, jednak słabo chłopcy, a zwłaszcza 

I drużyna. W składzie zabrakło Mikołaja Tomczaka. Zgłaszano także nieodpowiednią opiekę 

trenerską nad dwoma zawodnikami.  

 

Mistrzostwa  Unii Europejskiej w Szachach Klasycznych Juniorów do lat 14 - 

Kouty nad Desnou, 18.08.-27.08.2017 r. (edycja czeska) 

 

Polscy zawodnicy zdobyli 4 złote medale: Liwia Jarocka wygrała grupę do lat 14, Krzysztof 

Szczurek zajął 2. miejsce i zdobył złoty medal w klasyfikacji chłopców. 

Na uwagę zasługuje znakomity występ Liwii, która miała dopiero 20. numer startowy, a 

mimo to na dystansie 9 rund nie poniosła żadnej porażki, w pokonanym polu zostawiła 5 

wyżej rozstawionych zawodników i zarobiła aż 190 punktów na Elo. 

W klasyfikacji dziewcząt druga była Maria Malicka, trzecia Monika Marcińczyk, a czwarta 

Emilia Dyląg. 

 

XV Jubileuszowe Mistrzostwa Unii Europejskiej Juniorów – Mureck, Austria, 1.08-

10.08.2017 r. (edycja  austriacka) 

 

Złoty medal do lat 14 dziewcząt – Maria Malicka (Warszawa) 

Srebrny medal do lat 12 chłopców – Ryszard Ćwiek (Warszawa) 

Srebrny medal do lat 12 dziewcząt  – Zuzanna Rejniak (Warszawy) 

Brązowy medal do lat 10 – Zofia Łaźniewska (Poznań) 

Te 4 medale dały nam II miejsce w klasyfikacji medalowej drużyn (za Bułgarami – 3 złote 

medale i 1 brązowy, a przed Austrią – 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe). 

 

Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 8, 10 i 12 lat – Pocos de Caldas (Brazylia), 

21-31.08.2017 r. 

 

Polskę reprezentowała trójka zawodników: 

Grupa D-12, Martyna Wikar (LKSz GCKiP Czarna) – 4. numer startowy. 

Grupa C-12, Tymon Czernek (UKS Czternastka Warszawa) – 12. numer startowy. 

Grupa D-8, Zuzanna Gaszka (MKSz Rybnik) – 33. numer startowy. 

Martyna Wikar potwierdziła przynależność do czołówki w swojej kategorii wiekowej i zajęła 

6. miejsce (7,5/11). 

Dzielnie walczył także Tymon Czernek, który zdobył 7,5 punktu i zajął 9. miejsce. 

Debiutująca w Mistrzostwach Świata Zuzanna Gaszka zdobyła 6 punktów i zajęła 21. 

miejsce. 

 

Mistrzostw Europy Juniorów, Mamaja (Rumunia) – 4-15.09.2017 r. 

 

Z mistrzostw Europy w Mamai Polacy wrócili z dwoma medalami. Bohaterami naszej 

reprezentacji byli: Katarzyna Dwilewicz (D-18) i Filip Łuczak (C-12), którzy mimo dalekich 

numerów startowych (27 i 52) zajęli drugie miejsca w swoich grupach. Katarzyna zdobyła 

7 punktów (bez porażki) w pokonanym polu zostawiła m.in. rozstawioną z numerem 

pierwszym Hiszpankę Garcię (2360) i zarobiła blisko 200 punktów na Elo. Filip zdobył aż 
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7,5 punktu, wygrał  6 partii ze znacznie wyżej rozstawionymi przeciwnikami i zarobił ponad 

200 punktów na Elo. 

Bardzo blisko medali było kilku Polaków, w tym Bartosz Fiszer (C-10), który zajął 4. miejsce 

(dzielone 3.). Młody zawodnik nie przegrał żadnej partii, zdobył aż 7 punktów, niestety 

dodatkowe wartościowanie miał minimalnie gorsze od brązowego medalisty. W pierwszej 

dziesiątce zameldowało się jeszcze kilku Polaków: 8. Jan Klimkowski (C-10), 7. Mieszko 

Miś (C-14), 8. Alessia Natoli (D-8), 10. Wiktoria Śmietańska (D-8), 6. Magdalena Pawicka 

(D-10), 7. Martyna Wikar, 8. Barbara Goraj (D-12), 9. Alicja Śliwicka (D-16) i 9. Julia 

Antolak (D-18). 

 

Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 14, 16 i 18 – Montevideo (Urugwaj), 16-

26.09.2017 r. 

 

Zdobyliśmy dwa medale: brąz Pawła Teclafa w grupie do lat 14 i brąz Szymona Gumularza 

do lat 16. 

 

Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (do lat 14, 

16 i 18) - Hersonissos, 27-31 października 2017 r. 

 

W mistrzostwach w szachach szybkich zdobyliśmy dwa medale w klasyfikacji dziewcząt do 

lat 14: Magdalena Harazińska zdobyła złoty medal (6,0/9), a Liwia Jarocka srebro (5,5/9). 

W mistrzostwach w szachach błyskawicznych, podobnie jak w szachach szybkich, Polki 

zdobyły dwa najcenniejsze medale. Magdalena Harazińska (5,5/9) zdobyła złoty medal, a 

Liwia Jarocka (5/9) srebrny. 

 

Mecz juniorów Polska-Węgry – Matrahazy (Węgry), 14-15 kwietnia 2018 r. 

 

Oba zespoły wystawiły niemal najsilniejsze składy: 

Kosma Pacan-Milej (2296, wicemistrz Polski U16) – Krstulovic Alex (2384, najwyższy 

ranking U15); 

Maria Malicka (2158, mistrzyni Polski U16) – Ongut Tamas (2256, najwyższy ranking U15); 

Oskar Ogłaza (2237, najwyższy ranking U14) – Losonczi Marcell (2256, najwyższy ranking 

U14); 

Maciej Czopor (2153, drugi ranking U14) – Pasztor Balazs (2111, pierwszy ranking U12); 

Jakub Chyży (2071, najwyższy ranking U12) – Juhasz Judit (2097, Mistrzyni Węgier U12); 

Magda Pawicka (1789, najwyższy ranking G12) – Gaal Zsoka (1988, Mistrzyni Europy U10, 

wicemistrzyni świata U8); 

Jakub Seemann (1652, mistrz Polski do lat 10) – Megyaszai Balazs (1766, najwyższy 

ranking U10); 

Igor Musiał (1462, wicemistrz Polski do lat 10) – Giang Nam (1772, mistrz Europy U8). 

 

Mecz składał się z dwóch rund i zakończył się zdecydowanym zwycięstwem Polski: 10,5-

5,5 (4,5-3,5 w pierwszej rundzie i 6-2 rewanżu). 

 

Polacy nie byli faworytami w meczu, aż na 7 szachownicach mieliśmy niższe rankingi. Nasi 

juniorzy świetnie wystąpili, a Oskar oraz obaj Jakubowie wygrali swoje mecze 2-0. 

Trenerem reprezentacji był IM Marcin Krzyżanowski. 

 

Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Świata - Durres (Albania) – 21-29 kwietnia 

2018 r. 

 

W dniach 21-29 kwietnia w Albańskim Durres odbyły się Szkolne Indywidualne Mistrzostwa 

Świata. Polskę reprezentowało 14 zawodników i zawodniczek w 7 grupach. 

Najlepsze wyniki w ekipie uzyskały FM Liwia Jarocka, która zdobyła srebrny medal w grupie 

D15, oraz Marika Kostecka, zdobywczyni brązowego medalu grupie D17. Piąty do lat 17 

był Jakub Garbowski. 
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Norma arcymistrzowska Alicji Śliwickiej 

 

Na koniec warto wspomnieć o normie arcymistrzowskiej Alicji Śliwickiej uzyskanej w dniach 

13-20.10.2017 roku na turnieju w Prievidzy (Słowacja). Ponadto Alicja w tegorocznym 

finale Mistrzostw Polski Kobiet zajęła 8. miejsce, zdobywając 4 punkty. 

 

 

 
 

 

Młodzieżowa Akademia Szachowa 

Agnieszka Fornal-Urban oraz Marek Matlak 

  

 

  

1. Ilość szkolonych zawodników i podział na grupy szkoleniowe 

W 2017 roku w Młodzieżowej Akademii Szachowej objęto szkoleniem 37 słuchaczy w wieku 

9-18 lat. Słuchacze w zależności od poziomu sportowego szkoleni byli w 5 grupach: 

–    grupa pilotażowa,      

–    grupa młodych talentów,      

–    grupa absolwentów,   

–    grupa intensywnego szkolenia,       

–    grupa mistrzów. 

       

2. Formy szkolenia  

Łącznie 58 Słuchaczy Młodzieżowej Akademii Szachowej uczestniczyło w czterech 

szkoleniowych sesjach stacjonarnych, trwających od 6 do 8 dni w COS w Spale, Iwoniczu 

Zdroju, Drzonkowie oraz Rymanowie Zdroju. 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 17 startach kontrolnych w kraju  
i za granicą. 

  

3. Strona internetowa Akademii 

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

uruchomiona 6 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 17 maja 2018 roku liczba odwiedzin 

wyniosła 118120. 

  

4. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych słuchaczy Akademii  

Najważniejsze sukcesy sportowe juniorów w 2017 roku: 

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

Zdroju (Polska I: Oliwia Kiołbasa, Anna Kubicka),  
• dwa srebrne medale w Indywidualnych Mistrzostwach Europy juniorów w Mamaia 

(Rumunia): Katarzyna Dwilewicz do lat 18 i Filip Łuczak do lat 12,  
• dwa brązowe medale w Indywidualnych Mistrzostwach Świata juniorów  

w Montevideo (Urugwaj): Szymon Gumularz do lat 16 i Paweł Teclaf do lat 14,  

http://akademiapzszach.pl/
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• tytuły międzynarodowe: mistrza międzynarodowego Igor Janik i Szymon Gumularz 

oraz mistrzyni międzynarodowej Anna Kubicka. 
• norma na tytuł arcymistrzyni Alicja Śliwicka    

Młodzi szachiści wywalczyli również punkty w klasyfikacji olimpijskiej w imprezach rangi 

mistrzowskiej:  

• DMEJ do lat 18 – 12 punktów,  
• MEJ 8-18 lat - 29 punkty,  
• MŚJ 8-18 lat - 15 punktów.  

  

5. Informacje dodatkowe 

W 2017 roku Regionalna Telewizja Obiektyw, Polskie Radio Rzeszów oraz portal krosno112 

zrealizowały reportaże dotyczące zgrupowań szkoleniowych (czerwiec, grudzień) Kadry 

Narodowej Juniorów, w których uczestniczyli słuchacze Młodzieżowej Akademii Szachowej, 

reprezentanci Polski na mistrzostwach świata i Europy juniorów. Materiał ukazał się również 

na oficjalnej stronie Młodzieżowej Akademii Szachowej. 

Kontynuowana jest współpraca z GM Adrianem Michalczyszynem, który zaliczany jest do 

grona najwybitniejszych trenerów na świecie i od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącego 

Kolegium Trenerów Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Podczas grudniowej sesji 

trener Michalczyszyn prowadził szkolenie z zawodnikami i zawodniczkami kadry narodowej 

juniorów. 

  

6. Kierownictwo i kadra szkoleniowa 

Organizacją i koordynowaniem zadań w ramach Młodzieżowej Akademii Szachowej zajmują 

się Agnieszka Fornal-Urban oraz Marek Matlak.  W 2017 roku z Młodzieżową Akademią 

Szachową współpracowało 21 trenerów i instruktorów. 

  

7. Akademia w roku 2018 

Po rozegraniu wszystkich tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów szkoleniem w Akademii 

objętych zostało 40 słuchaczy. 

W maju odbyła się pierwsza sesja w Spale, w której uczestniczyło 25 słuchaczy Akademii i 

7 trenerów (M. Matlak, A. Jakubiec, M.Tazbir, L.Ostrowski, M. Twardoń, W.    Świć  
i A.Domaradzka-Żyła). W okresie czerwiec – grudzień zaplanowano[KM1]  2-3 sesje 

stacjonarne. 

Trenerzy Akademii (FM Ryszard Bernard, IM Marek Matlak, GM Jacek Tomczak) prowadzą 

również uzupełniające szkolenie wirtualne.  

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 DWMJ-12) odbędą się w drugiej połowie roku. 

Organizacją i koordynowaniem zadań w ramach Młodzieżowej Akademii Szachowej zajmują 

się Agnieszka Fornal-Urban oraz Marek Matlak.  W 2017 roku z Młodzieżową Akademią 

Szachową współpracowało 21 trenerów i instruktorów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krzysztof Góra 

SPRAWOZDANIE PIONU SPORTU POWSZECHNEGO  

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_Szachowa
file:///D:/WALDEK/Desktop/MASZ%202017%20sprawozdanie.docx
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„Edukacja przez Szachy w Szkole”  

Do projektu „Edukacja przez szachy w szkole” przystąpiło 213 szkół czyli około 6390 

uczniów. Najwięcej szkół z województw mazowieckiego 84, wielkopolskiego 24 i śląskiego 

21. 

SPRZĘT Szachowy  

W roku 2017 wydano 225 kompletów sprzętu. Zapotrzebowanie na sprzęt w tym roku 250, 

natomiast pozyskane środki wystarczą dla 126 szkół. 

Wydawnictwa 

Wykonano dodruk 2000 egz. Scenariusz lekcji 

Sprawozdanie za 2018 

Stan szkół, które przesłały deklaracje przystąpienia do projektu –  na 25 maja 2018 r. –  

1191 szkół.  

SZKOLENIA 

Do dnia 25 maja zgłoszono 32 kursy podstawowe organizowanych przez wojewódzkie 

związki szachowe i PZSzach oraz 5 kursów doszkalających (środki MSiT). 

KSIĄŻKI 

Wartość sprzedaży od stycznia 2018: 4348,07 zł - cz.1 „Gramy w szachy” 

5021,83 zł cz.2 „Gramy w szachy” 

3050,40 zł cz.3 „Gramy w szachy”  

RAZEM: 12420,30 zł 

Tab. Stan bieżący na 25.05.2018 

Książki    

Poradniki 

metodyczne 

220      

Scenariusze 1578      

Gramy w 

Szachy  

cz. 1  cz. 2  cz. 3  

 Razem  808 764 1.129 

  

PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

1. Indywidualne i Drużynowe MP Niepublicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów w 

Szachach Szybkich – 7 czerwca 2018 r. 

2. Turniej Finałowy – 8 czerwca 2018 r. 



[42] 

 

3. Kursy  podstawowe dla nauczycieli.  

4. Kursy doszkalające dla nauczycieli. 

5. Zajęcia szachowe dla dzieci klas starszych. 

 

Ilość szkół –stan na dzień 25.05.2018 r. 

Warszawa 138 

Województwa 1053 

małopolskie 149 

lubelskie 112 

łódzkie 93 

wielkopolskie 74 

lubuskie 79 

śląskie 77 

dolnośląskie 69 

świętokrzyskie 58 

mazowieckie 122 

warmińsko-mazurskie 63 

pomorskie 55 

kujawsko-pomorskie 44 

podlaskie 22 

podkarpackie 15 

opolskie 11 

zachodniopomorskie 10 

RAZEM 1191 

  

SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII 

Polski Związek Szachowy od 2013 r. jest organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii”, 

której celem jest popularyzacja szachów w całym kraju, integracja środowiska szachowego, 

pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz 

szachowy „Wakacje z szachami”, popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej 

z Polską, promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych, 

budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi. 
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W dniu 9 kwietnia 2018 r. zorganizowano w Parlamencie RP przy współpracy z Kancelarią 

Senatu oraz pod patronatem Marszałka Senatu Stanisława Kuchcińskiego kolejny finałowy 

turniej w ramach charytatywnej akcji „Szachiści grają dla Polonii”. W turnieju tradycyjnie 

brali udział młodzi szachiści wyłonieni z turniejów eliminacyjnych rozegranych głównie w 

okresie mikołajkowym.  Dla młodych uczestników była to niebywała okazja do połączenia 

szachowej pasji ze spotkaniem przy szachownicy z politykami z pierwszych stron gazet 

oraz okazją do zapoznania się podczas zwiedzania Parlamentu RP z historią Polski.  

 

„Polonijne Wakacje z Szachami” z grupą kolonijną projektu „Edukacja przez 

Szachy w Szkole” Szydłowiec 2017 

 

W dniach 29 lipca- 08 sierpnia 2017 w Szydłowcu odbył się obóz szkoleniowo- 

wypoczynkowy „Polonijne Wakacje z Szachami”. Obóz ten był skierowany do 40 dzieci 

polskiego pochodzenia z Litwy i Ukrainy oraz 12 dzieci realizujących ogólnopolski projekt 

„Szachy w Szkole”. Uczestnicy mieli okazję integrować się z rówieśnikami z Polski poprzez 

wspólną pasję do "królewskiej gry”. Projekt zapewnił dzieciom uczestnictwo we wspólnych 

zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co 

miało na celu pogłębienie swojej wiedzy o Polsce oraz możliwość doskonalenia umiejętności 

posługiwania się językiem polskim. 

 

Fundamentem obozu były czterech bloki tematyczne: 

1.      „Znajomość polskiego oknem na świat” - dzieci poprzez zabawę podnosili poziom 

wiedzy i umiejętności z języka polskiego. 

2.      "Rusz głową - uczmy się od siebie" - młodzi uczestnicy mieli szansę do aktywnego 

uczestniczenia w zajęciach szachowych, zajęciach z języka polskiego oraz do czynnego 

uczestniczenia w turnieju szachowym. 

3.     „W zdrowym ciele- zdrowy umysł” - zajęcia sportowo - rekreacyjne; Wielka 

Kolonijna Olimpiada Sportowa - rywalizacja indywidualna oraz drużynowa. 

4.      „Poznaj swój kraj” - wycieczki krajoznawczo - turystyczne; poznanie historii i 

tradycji Polski.  

 

    

 

 

 

 

 

Projekt „Polonijne Wakacje z 

Szachami” wsparł swoją wizytą 

arcymistrz Kacper Piorun. 

Projekt 

współfinansowany był przez 

Kancelarię Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad 
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Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Kolejnym wsparciem finansowym była akcja 

„Szachiści grają dla Polonii” oraz dochód z przekazania 1% podatku dochodowego.  

 

 

 

„Wakacje z Szachami” Szydłowiec 2017 

Ogólnopolski projekt „Wakacje z Szachami” z udziałem dzieci polonijnych odbył się w 

dniach 10- 20 sierpnia 2017 roku w Szydłowcu w województwie mazowieckim. Projekt 

ten wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki – dotacja w kwocie 15 000 zł. 

Miejscem zakwaterowania uczestników był Internat Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony 

Pogranicza (ul. Kościuszki 39; 26-500 Szydłowiec). 

Bezpośrednia liczba odbiorców projektu wyniosła 94 dzieci – w tym 59 dzieci z otrzymaną 

dotacją (500 zł./ osobę), 19 dzieci z pełną opłatą, 11 dzieci z Litwy (pobyt w 100% 

sfinansowany przez PZSzach- MSiT).  

Podczas projektu realizowano założone cele: 

a) Wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy- różnorodność zajęć sportowo- 

rekreacyjnych: Wielka Sportowa Olimpiada Kolonijna (indywidualna rywalizacja  

w poszczególnych grupach), wycieczki krajoznawcze:  Sandomierz, Chlewiska, 

Chrusty, Szydłowiec, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

b) Popularyzacja sportu szachowego wśród najmłodszych, rozwój zainteresowań 

„grą królewską”: 

➢ profil teoretyczny- szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską: 

Andrzejem Pałoszem, Jeremiaszem Konopką, Wiesławą Walkowską 

➢ profil praktyczny- przeprowadzenie turnieju klasyfikacyjnego w 2 

kategoriach rankingowych. 

c) Podniesie poziomu sportowego uczestników: 

➢  profil teoretyczny- poszerzenie informacji na temat strategii, taktyki gry, 

teorii debiutów pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej, 

➢  profil praktyczny- podniesienie poziomu gry, co przełożyło się na 

podniesienie kategorii szachowej, w grupie „A” poziom ten podwyższyło 3 

zawodników (uzyskanie dwóch I kategorii oraz jednej II kategorii), 

natomiast w grupie „B”- 12 (uzyskano cztery III, pięć IV oraz trzy V), 

➢  analiza poszczególnych partii szachowych z wychowawcami, posiadającymi 

uprawnienia instruktora sportu z dyscypliny szachy. 
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Szachiści dla Szlachetnej Paczki 

 

Po raz pierwszy Polski Związek Szachowy uczestniczył w ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

„Szlachetna Paczka”, czyli obecnie w jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej 

zorganizowanych projektów społecznych w Polsce. Przy ogromnym wsparciu zawodników, 

rodzicow, sędziów, trenerów, działaczy, pracowników biura PZSzach, członków Zarządu 

oraz  anonimowych darczyńców, wspólnie pomogliśmy parze z dwójką dzieci (trzecie było 

w drodze) z województwa małopolskiego, która boryka się z zapaleniem szpiku kostnego 

głowy rodziny.  

Pieniądze zebrane podczas akcji zostały przeznaczone na zakupy rzeczy dla potrzebującej 

rodziny: odzież, obuwie, chemię, żywność oraz 1,3 tony węgla. Ponadto przekazaliśmy 

zebrane dary m.in.: wózek dziecięcy, artykuły dla dziecka, zabawki, ręczniki, żywność oraz 

odkurzacz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Prix Amatorów 2017 

 Grand Prix Polski 

Amatorów to impreza, na którą 

składało się pięć klasycznych turniejów: 

1. Krynica Zdrój (w ramach Turnieju Krynica Open) w dniach 20- 27.04.2017 

2. Lublin (w ramach Memoriału Johanessa Zukertorta) w dniach 20- 25.06.2017 

3. Turawa Open w dniach 26.06- 02.07.2017 

4. Sielpia Wielka w dniach 07- 14.07.2017 

5. Kraków (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Cracovia) w dniach 

26.12.2017- 04.01.2018. 
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Mistrzem Polski Amatorów został Piotr Ciechoński uzyskując 24,5 pkt w czterech 

turniejach, wyprzedając Marka Michalik - 20,5 pkt (cztery turnieje). 

W pięciu turniejach rywalizowało około 200 zawodników nie powtarzających się. 

 

Projekt 100 turniejów na 100-lecie odzyskania niepodległości. 

Rok 2018 to obchodzona uroczyście w całym kraju 100 rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Środowisko  szachowe włączyło się w obchody rocznicy w sposób 

spektakularny poprzez dedykowane rundy podczas IMP oraz IMPK a także poprzez akcję 

100 turniejów na 100 lecie odzyskania niepodległości na co pozyskano specjalne środki z 

MSiT. Wkrótce po otrzymaniu środków wesprzemy organizatorów akcji 

 

****************************************************************** 

 

 

 


