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SPRAWOZDANIE 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

 

za okres sprawozdawczy od 21 czerwca 2021 do ………… 2022. 

 

 

Wstęp 

Na działalność Związku na przełomie lat 2021 i 2022 nadal znaczący wpływ pozostawiła pandemia 
COVID-19. Zarząd PZSzach, podobnie jak i inne organy związku, zmuszony był pracować w sposób 
ograniczający kontakty bezpośrednie do niezbędnego minimum. Restrykcje związane z 4 i 5 falą pandemii 
nie były jednakże aż tak dotkliwe dla sportu szachowego jak w poprzednim okresie. Udało się wznowić 
działalność szachową w grze bezpośredniej, a także prowadzenie zająć w szkołach, kółkach i klubach 
szachowych.  

W tych trudnych czasach Związek utrzymał aktywną działalność organizacyjną poprzez 
prowadzenie i patronowanie turniejom, oraz nie zaprzestał codziennej pracy organizacyjnej. 
Podstawową formą komunikacji pozostały drogi telefoniczna i internetowa, zaś podejmowania decyzji 
przez Zarząd PZSzach – tryb głosowań elektronicznych.  

Szczególnym wydarzeniem o najwyższej międzynarodowej skali była organizacja Mistrzostw 
Świata w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie w grudniu 2021 r. Związek podjął się tego 
niezwykle trudnego zadania w trybie awaryjnym, po wycofaniu się Kazachstanu na niespełna 3 tygodnie 
przed rozpoczęciem imprezy. Wsparcie finansowe, również w trybie awaryjnym, zapewniła Kancelaria 
Premiera RP. Pomimo niesłychanie krótkiego czasu na przygotowanie impreza została przeprowadzona 
doskonale pod każdym organizacyjnym względem.  

Organizatorzy imprez szachowych w Polsce również stanęli na wysokości zadania doprowadzając 
do przeprowadzenia niemal wszystkich zaplanowanych imprez, niekiedy tylko w zmienionej formule lub 
w trybie internetowym. 

Zarząd PZSzach podjął też stanowcze działania związane z tragicznymi wydarzeniami militarnymi 
i politycznymi mającymi miejsce od lutego 2022 na Ukrainie. Działania te znalazły swój wyraz w 
szczególności w uchwałach Nr 23, 24 i 25/2022.  
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I.  Sprawozdanie Pionu Zarządzania Związkiem 

Władze PZSzach 

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:  

1. Radosław Jedynak – Prezes Zarządu 
2. Artur Jakubiec – Wiceprezes ds. sportu wyczynowego. 
3. Paweł Zaskalski – Wiceprezes ds. sportu powszechnego. 
4. Szymon Pieczewski – Wiceprezes ds. organizacyjnych (od 23 stycznia 2021) 
5. Aleksander Sokólski – Skarbnik. 
6. Anna Mrozińska – Członek Zarządu; 
7. Krzysztof Góra – Członek Zarządu. 
8. Kamila Kałużna – Członek Zarządu. 
9. Robert Siekanka – Członek Zarządu. 
10. Łukasz Turlej – Członek Zarządu. 

Terminy zebrań Zarządu w okresie sprawozdawczym: 6 lipca, 15 sierpnia i 28 listopada 2021, oraz 
18 lutego 2022 roku. Zebrania, ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego, odbyły się w 
trybie zdalnym. 

W okresie sprawozdawczym zarząd PZSzach podjął 58 uchwał w roku 2021 i 41 uchwał w roku 
2022.  

Sprawy finansowe 

Rok 2021 zakończony został następującymi wynikami finansowymi: 

Przychody – 12 430 953,68 zł 

Koszty –  12 227 193,07 zł  

Zysk –  203 760,61 zł 

Osiągnięty wynik finansowy, w świetle przedstawionej we wstępie oraz w dalszej części 
sprawozdania specyfiki i wyjątkowości sytuacji, uznać należy za całkowicie satysfakcjonujący.  

Sprawy personalne 

Zarząd jak i Biuro PZSzach pracowały przez cały okres sprawozdawczy w niezmienionych składach 
osobowych.  

Sprawy klubowe i zawodnicze 

Zarząd PZSzach postanowił o utrzymaniu preferencyjnej stawki składki klubowej w wys. 350 zł 
przez cały rok 2021 z prawem do jej uiszczenia w dowolnym dniu tego roku.  

W roku 2021 członkami PZSzach zostało 27 nowych klubów, z ewidencji wykreślono, na skutek 
deklaracji wystąpienia lub skreślenia uchwałą Zarządu, 11 członków.  

W roku 2021 zarejestrowanych zostało 7715 nowych zawodników i zawodniczek, uprawnienia 
instruktorskie uzyskało 81 osób.  

W okresie sprawozdawczym Trybunał Arbitrażowy przy PKOL uchylił orzeczenia I i II instancji w 
sprawie dyscyplinarnej zawodniczki P.W. i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania. 
Postępowanie ponowne zakończyło się ponownym prawomocnym orzeczeniem skazującym wydanym w 
I instancji i zatwierdzonym w II instancji. 

Nowy Regulamin Dyscyplinarny PZSzach 

W czerwcu 2021 Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach przyjęło nowy Regulamin 
Dyscyplinarny PZSzach. Regulamin wszedł w życie z chwilą jego przyjęcia.  
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Nowy Regulamin działania Autonomicznych Gremiów Sędziowskich  

We wrześniu 2021 Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach przyjęło nowy Regulamin działania 
Autonomicznych Gremiów Sędziowskich który zastąpił zapisy kodeksu szachowego z roku 2007. 
Regulamin wszedł w życie z chwilą jego przyjęcia.  

Ia. Marketing PZSzach 

Rok 2021 to okres wzrostu popularności szachów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły relacje 
internetowe z komentarzem dostępne w mediach społecznościowych PZSzach, które obserwuje 
kilkadziesiąt tysięcy widzów. Dzięki sukcesom sportowym - indywidualnym Jana-Krzysztofa Dudy oraz 
drużynowymi występami reprezentacji Polski, szachami interesuje się coraz więcej osób. Działalność 
organizacyjna Polskiego Związku Szachowego w postaci organizacji m.in. Pucharu Polski w Szachach oraz 
Mistrzostw Polski z rekordową pulą nagród została bardzo dobrze przyjęta przez zawodników, kibiców i 
partnerów PZSzach. Pod koniec 2021 roku PZSzach zorganizował Mistrzostwa Świata w szachach 
szybkich i błyskawicznych co wiązało się z przyjazdem do Polski światowej czołówki. Ta gratka dla 
kibiców zakończyła wspaniały dla polskich szachów 2021 rok. 

Logotyp 

W 2021 roku Polski Związek Szachowy dokonał zmiany logotypu dostosowując się do najnowszych 
standardów graficznych. Dzięki temu powstała księga znaku i jasne zasady używania nowego znaku w 
różnych wersjach kolorystycznych oraz pozycji podpisu. Podczas tworzenia logotypu głównym celem 
było zachowanie cech z poprzedniej wersji znaku. Zdecydowaliśmy się zachować kształt tarczy, ale 
przekształcając ją na mapę Polski. Do tego za pomocą perspektywy udało nam się wpisać kształt wieży. 
Została również ujednolicona identyfikacja wizualna w postaci m.in. papieru firmowego, wizytówek czy 
certyfikatów dot. patronatów PZSzach. 

 

• Wersja podstawowa logotypu 

 

 

Logotyp opracowany został w postaci pełnej księgi znaku opisującej sposoby jego prezentacji w 
wersji podstawowej, jednokolorowej, oraz w układzie wertykalnym i horyzontalnym.  

Media społecznościowe 

Polski Związek Szachowy jest szeroko promowany w mediach    społecznościowych - Facebook, 
YouTube, Twitch, Instagram, Twitter oraz na platformie szachowej chess.com. 

Facebook 

W 2021 roku profil PZSzach na stronie Facebook.com odnotował zasięg, czyli liczbę osób która 
zetknęła się z aktywnościami PZSzach, wynoszący 882 993 osób. W ciągu roku odnotowano wzrost 
polubień aż o 4142. Profil ma blisko 14 000 fanów i za profilem Jana-Krzysztofa Dudy ma największą 
liczbę polubień w porównaniu do innych polskich szachowych profili.  

YouTube 

Treści na kanale, który promuje Polski Związek Szachowy w 2021 roku uzyskały 6 434 892 
wyświetleń. Łączny czas oglądania treści w 2021 roku wyniósł 1 896 372 godzin. W 2021 roku przybyło 
na profilu ponad 30 tysięcy subskrybcji, co dało łączną liczbę subskrybentów wynoszącą 40 tysięcy. 
Wśród polskich kanałów szachowych, kanał PZSzach zajmuje 3 miejsce za kanałami Bartosza Rudeckiego 
i Macieja Domina. 
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Twitch 

W serwisie Twitch.tv kanał PZSzach obserwuje 34 000 osób. W 2021 roku streamowano łącznie 
przez 656 godzin dla 351 931 unikalnych widzów. Całkowita liczba wyświetleń materiałów wideo 
wyniosła 1,87 mln. 

Instagram 

W 2021 roku powstał kanał PZSzach na Instagramie obserwowany przez ponad 2400 osób jest 
jednym z najliczniej obserwowanych polskich profili o tematyce szachowej. 

Twitter: 

Profil PZSzach na Twitterze obserwuje blisko 2000 osób. W 2021 roku publikowane przez PZSzach 
treści wyświetlono blisko 500 000 razy. 

Chess.com 

W klubie PZSzach na platformie chess.com jest blisko 25 000 członków co daje drugie miejsce 
(I zajmuje MARIANCZELLO CLUB) wśród polskich klubów.   

Klub PZSzach jest jednym z ponad 50 oficjalnych stron federacji. Pod względem liczby członków 
zajmujemy drugą pozycję - najliczniejszym klubem jest Federacja Szachowa USA. 

Użytkownicy grają w różnych turniejach organizowanych co najmniej raz w miesiącu przez 
PZSzach oraz w międzynarodowych meczach.  

Partnerzy PZSzach 

W 2021 roku utrzymano współpracę z dotychczasowymi Partnerami PZSzach oraz podpisano nowe 
umowy. Do najważniejszych Partnerów roku 2021 należą: 

1. Partner Strategiczny PZSzach - LOTTO 
2. Partner Generalny PZSzach - PGNiG TERMIKA 
3. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
4. KPRM 
5. Poczta Polska 
6. Nitrochem 
7. Grupa Azoty 
8. Krajowa Spółka Cukrowa 
9. Postdata 
10. Bank Pocztowy 
11. Mokate - Partner Reprezentacji Kobiet 
12. Dr Irena Eris - Partner Kadry Kobiet 

Mistrzostwa Polski w 2021 roku wsparli liczni partnerzy, którzy w zamian za szerokie świadczenia 
promocyjne przekazali ponad 400 000 złotych na organizację. 

LOTTO 

W 2021 roku podpisano umowę z Totalizatorem Sportowym - właścicielem marki LOTTO, która 
została jednocześnie Partnerem Strategicznym Polskiego Związku Szachowego. Współpraca obejmuje 
wszelkie projekty rangi mistrzostw Polski oraz turnieje międzynarodowe z udziałem Kadry Narodowej. 
Logotyp LOTTO jest widoczny na strojach narodowych. Wartość marketingowa AVE wypracowana dla 
marki LOTTO przez PZSzach wg agencji Pentagon w 2021 roku wyniosła 6 826 468 zł. 
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PGNiG TERMIKA 

W 2021 roku rozpoczęto współpracę z PGNiG TERMIKA jako Partnera Generalnego Polskiego 
Związku Szachowego. Umowa jest zawarta na 3 lata i w sposób szczególny obejmuje świadczenia 
promocyjne podczas m.in. Pucharu Polski w Szachach i Mistrzostw Polski Kobiet jako partner tytularny 
tych wydarzeń. Wypracowana przez PZSzach wartość marketingowa AVE dla PGNiG TERMIKA od 
kwietnia do końca 2021 roku wyniosła 4 282 236 zł. 

 

PGNiG TERMIKA Puchar Polski w szachach w roku 2021 został zorganizowany w 3 miastach. 
Całkowita pula nagród przekraczająca 250 000 zł została w całości pokryta z dofinansowań Partnerów. 

II. Sprawozdanie Pionu Sportu Wyczynowego 

Sprawozdanie sportowe od 04.06.2021 do 16.03.2022 

Imprezy mistrzowskie: 

Rok 2021 był niezwykle udany dla polskich zawodników, którzy zdobyli medale na wszystkich 
najważniejszych imprezach mistrzowskich. 

Puchar Świata (Sochi, Rosja 10.07-08.08.2021) 

W zawodach wystartowała rekordowa ilość zawodników z Polski – aż 10. Wspaniały sukces odniósł 
Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka), który odniósł historyczne zwycięstwo. W pokonanym polu 
Jan zostawił m.in. Mistrza Świata Magnusa Carlsena (Norwegia) oraz Sergieja Karjakina (Rosja).  

 

Z pozostałych Polaków najlepiej radzili sobie Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów), który awansował 
do V rundy oraz Radosław Wojtaszek (KS Gwiazda Bydgoszcz) – awans do IV rundy w której po zaciętej 
walce odpadł z Carlsenem. 

Drużynowe Mistrzostwa Europy (11-22.11.2021, Terme Catez Słowenia) 

Polska męska drużyna w składzie Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka), Radosław 
Wojtaszek (KS Gwiazda Bydgoszcz), Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Wojciech Moranda 
(Wieża Pęgów), Paweł Teclaf (KS Gwiazda Bydgoszcz), Trenerzy: Bartosz Soćko, Kamil Mitoń zdobyła 
historyczny brązowy medal! Dodatkowo Duda oraz Moranda zdobyli srebrne medale za wynik 
indywidualny. 
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Drużyna Pań zajęła 7 miejsce występując w składzie: Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław), 
Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Oliwia Kiołbasa (KSz Miedź Legnica), Monika Soćko (KSz 
Hetman Katowice) oraz Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów), Trener Marcin Dziuba. 

 

Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet (8-21.08.2021 Jassy, Rumunia) 

Wspaniały sukces odniosła Oliwia Kiołbasa (KSz Miedź Legnica), która zdobyła brązowy medal i 
wypełniła normę arcymistrzowską. Warto podkreślić ogromny progres zawodniczki, która w 2021 roku 
zanotowała szereg sukcesów i zarobiła blisko 150 punktów rankingu ELO i przebojem wdarła się do 
Kadry Narodowej Kobiet. 
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Polskę reprezentowały jeszcze  Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław), Monika Soćko (KSz 
Hetman GKS Katowice), Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń), Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) 
które zajęły miejsca poza czołówką. 

 

Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (17-19.12.2021 Katowice) 

rozegrane w katowickim Spodku zawody zaowocowały dwoma medalami Polaków w szachach 
błyskawicznych: Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka) – złoto, a Maciej Klekowski (UKS 21 
Podlesie) – srebrny. Turniej szachów szybkich nie przyniósł Polakom sukcesów. 
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Mistrzostwa Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (25-31.12.2021, Warszawa) 

 
Mistrzostwa w ostatniej chwili przeniesione zostały z Kazachstanu do Polski. Dzięki ogromnemu 

wsparciu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Łukasza Schreibera Polski Związek 
Szachowy był w stanie w ciągu niespełna dwóch tygodni zapewnić pulę nagród w wysokości 1 mln USD 
oraz przygotować i przeprowadzić zawody na wysokim poziomie organizacyjnym. Do Polski przyjechała 
cała czołówka światowa włącznie z Mistrzem Świata Magnusem Carlsenem. Na Mistrzostwach błyszczał 
Jan-Krzysztof Duda, który zdobył srebrny medal w szachach błyskawicznych. W szachach szybkich 
zajął wysokie 5 miejsce. 

 

Pozostałe imprezy mistrzowskie: 

Indywidualne Mistrzostwa Europy (26.08-05.09.2021 Reykjavik, Islandia) 

Polskę reprezentowało 3 zawodników, świetne 5. Miejsce (i awans do następnego Pucharu Świata) 
uzyskał Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.). Pozostali zawodnicy Mateusz Bartel (KSz Polonia 
Wrocław) i Grzegorz Gajewski (KSz Hetman GKS Katowice) zajęli dalsze miejsca. 
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Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet (26.09-03.10.2021 Sitges, Hiszpania) 

Mistrzostwa niestety nie były udane dla Polek, które nie awansowały do fazy pucharowej a w swojej 
grupie eliminacyjnej zajęły VI miejsce. 

Polki wystąpiły w składzie: Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław), Monika Soćko (KSz 
Hetman Katowice), Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) oraz debiutantki: Julia Antolak (KSz 
Solny Grzybowo) oraz Anna Kubicka (SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza). Trener Marcin Dziuba. 

Olimpiada Szachowa (20.08-15.09 Online) 

Polska drużyna awansowała do fazy pucharowej Olimpiady, w której uznała wyższość reprezentacji 
Chin i zakończyła zawody na miejscu 5-8. W fazie grupowej Polacy pewnie wygrali swoją grupę, 
wyprzedzając m.in. USA. 

 

Polacy wystąpili w składzie: Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka), Radosław Wojtaszek (KS 
Gwiazda Bydgoszcz), Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Wojciech Moranda (Wieża Pęgów), 
Paweł Teclaf (KS Gwiazda Bydgoszcz), Szymon Gumularz (Ksz Polonia Wrocław), Jolanta Zawadzka 
(KSz Polonia Wrocław), Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Monika Soćko (KSz Hetman Katowice), 
Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów), Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń), Maria Malicka (UKS 
Czternastka Warszawa)  Trenerzy: Bartosz Soćko, 

Solving 

W solvingu rozegrano jedynie Mistrzostwa Świata (16-23.10.2021, Rodos Grecja). Polacy zdobyli 
srebrny medal drużynowo (Kacper Piorun – dodatkowo srebro indywidualnie, Piotr Murdzia oraz Piotr 
Górski) 
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Szachy Młodzieżowe 

Polski Związek Szachowy kontynuuje pracę organiczną w Młodzieżowej Akademii Szachowej, 
rozszerzonej o brązowych medalistów MPJ. W 2021 nasi zawodnicy otrzymali rekordowe wsparcie 
finansowe na starty, szkolenia oraz sprzęt sportowy (komputery do treningu, analiz i przygotowań) 
przekraczające kwotę 482.000zł. Rekordowe wsparcie nie możliwe byłoby gdyby nie wzorowa 
współpraca pionu sportu wyczynowego z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 

Powołana do życia Kadra Narodowa do lat 23 (Nadziei Olimpijskich) jest nadal kontynuowana i 
zawodnicy po zakończonym 18 roku życia, a nie mający jeszcze szansy na powołanie do Kadry Narodowej 
otrzymują środki na starty i szkolenie. 

W 2021 roku wszystkie europejskie i światowe mistrzowskie imprezy juniorskie zostały odwołane 
ze względu na w dalszym ciągu trwającą pandemię wirusa Covid-19. Imprezy zostały przeniesione do 
Internetu, choć cieszyły się mniejszym zainteresowaniem zawodników, zwłaszcza turnieje stricte online 
w których nie ma odpowiednich narzędzi do ścisłej kontroli fair-play wszystkich zawodników.  

W Hybrydowych Mistrzostwach Europy Juniorów (15-21.10.2021) srebrny medal zdobyła 
Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń), a w klasyfikacji drużynowej polskie szachistki zajęły drugie miejsce. 
W zawodach uczestniczyło 42 Polaków, w znacznej mierze w młodszych grupach wiekowych. 

W eliminacjach do Pucharu Świata Online Juniorów (1-31.08.2021) wystartowało tylko 
9 Polaków, a jako jedyny awans do finały uzyskał Kamil Warchoł (UKS Pionier Jastrzębie Zdrój), który 
ostatecznie zajął 5-8 miejsce.  

Ekstraliga i I Liga Juniorów  

Ekstra i I Liga Juniorów rozegrane były w komfortowych warunkach hotelu Arche w Lublinie 
(25.06-04.07.2021). 

Trzy drużyny zdobyły po 13 punktów, a o medalach decydowały wartościowości pomocnicze. 

 

Do Ekstraligi awansowały drużyny KS Laura Chylice oraz UKS SP 8 Chrzanów 
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Mistrzostwa Polski do lat 20 (Pokrzywna 5-13.12.2021) 

Reaktywowane w 2020 roku MP do lat 20 na stałe wpisały się do kalendarza zawodów. Udział w 
zawodach jest nie tylko przepustką do MŚ do lat 20 ale także do Kadry Narodowej do lat 23. 

 

 

Imprezy krajowe: 

Puchar Polski 

Polski Związek Szachowy po raz pierwszy zorganizował Puchar Polski – cykl 3 turniejów w 
szachach szybkich, przy współpracy z tytularnym sponsorem PGNiG Termią. Zwycięzcą całego cyklu był 
Maciej Klekowski (UKS 21 Podlesie). Zawody odbyły się w Opolu (17-18.07.2021), Łodzi (7-8.08.2021) 
oraz Bydgoszczy (18-19.09.2021). Całkowity fundusz nagród wyniósł aż 250.000 zł. 

PGNiG TERMIKA Ekstraliga 2021 

W Legnicy w dniach 2-10.10.2021 rozegrano PGNiG TERMIKA Ekstraliga 2021. Zawody stały na 
wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym – dzięki udziałowi gwiazd zagranicznych były to 
najsilniejsze rozgrywki w historii.   
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Polanica Zdrój 13-21.08.2021 

Polski Związek Szachowy we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym zorganizował 
Arcymistrzowski Turniej Kołowy przy Festiwalu Szachowym im. Akiby Rubinsteina – najsilniejszy od lat 
turniej kołowy w Polsce. Obok uznanych zawodników KN wystąpili Paweł Teclaf i Szymon Gumularz, 
którzy wypełnili normy arcymistrzowskie! 

 

Festiwal Szachów Kobiecych – Memoriał Radzikowskiej 2021 

(Wrocław 7-15.12.2021) 

Głównym punktem tegorocznego memoriału był mecz Polska vs reszta świata. Polki grające w 
składzie: Jolanta Zawadzka, Karina Cyfka, Klaudia Kulon, Oliwia Kiołbasa i Monika Soćko przegrały 
zdecydowanie 1-9 z drużyną Julia Osmak, Irina Bulmaga, Meri Arabidze, Laura Unuk oraz Anna Sargsjan.  

Sport osób z niepełnosprawnościami 

Polski Związek Szachowy aktywnie wspiera sport wyczynowy osób z niepełnosprawnościami. 
Zawodnicy mają możliwość startu w najważniejszych zawodach mistrzowskich, a medaliści ME/MŚ 
otrzymują stypendia sportowe w przypadku zdobycia medali. 

16. Olimpiada IBCA (Drużynowe Mistrzostwa Świata, Rodos Grecja  17-26.10.2021) 

Drużyna w składzie: Marcin Tazbir, Jacek Stachańczyk, Piotr Dukaczewski, Ryszard Suder, Andrzej 
Migala, Michał Wolański zdobyła srebrny medal. Sztab trenerski: Janusz Żyła, Ewa Kaźmierczak. 
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Mistrzostwa Świata Osób z Niepełnosprawnościami (5-13.11.2021, online) 

Zawody rozegrano online, dzięki czemu na starcie wystartowało ponad 200 zawodników z całego 
świata. Polacy zdobyli 3 medale: 

Srebrny medal zdobył Marcin Molenda, w klasyfikacji kobiet srebrny medal zdobyła Zuzanna 
Łukasik, a klasyfikacji drużynowej Polacy zdobyli złoty medal! Drużyna wystąpiła w składzie: Marcin 
Molenda, Jacek Stachańczyk, Marcin Tazbir, Paweł Piekielny, Łukasz Nowak, kapitan: Michał 
Bartel. 

 

III. Sprawozdanie Pionu Sportu Powszechnego 

„Edukacja przez Szachy w Szkole” 

Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” rozwija się dynamicznie, pomimo pandemii, która w2021 roku  
miała ogromny wpływ na polskie szkoły.  Jak wiemy często szkoły musiały prowadzić zajęcia zdalnie. W 2021 roku 
odbył się kurs doskonalący dla nauczycieli, który był bezpłatny, a certyfikaty jego ukończenia otrzymało ponad 120 
nauczycieli. Wszyscy oni poznali tajniki nauczania szachów poprzez platformę lichess, która jest darmowa i idealnie 
nadaje się do nauczania zdalnego.  Polski Związek Szachowy poprzez ciągłą pracę nad „EpSwS” systematycznie 
poszerzał zasięg projektu. W 2021 roku przekroczyliśmy liczbę 1450 szkół w Projekcie.  

Każda szkoła, która przeszkoli dwóch nauczycieli i zgłosi się do Projektu „EpSwS” otrzymuje od nas 15 
kompletów szachów oraz szachy demonstracyjne. Jeśli szkoła jest z terytorium wiejskiego, sprzęt otrzymują szkoły po 
przeszkoleniu jednej osoby. Dzięki wsparciu MS zakupiliśmy pierwszy raz drewniane szachy „stauton 5” zamiast 
plastikowych,  które zostały przekazane nowym szkołom w projekcie. Staramy się promować nasze podręczniki 
autorstwa Magdaleny Zielińskiej „Grajmy w szachy” których w 2021 roku sprzedaliśmy za 175 tys. Zł. W 2021 roku 
zostało przeprowadzonych około 30 kursów dla nauczycieli oraz 5 kursów doszkalających. Kursy dla nauczycieli 
zawierają 72 godziny lekcyjne szkoleń. Na każdym kursie robimy turniej szachowy dla nauczycieli, gdzie mogą zdobyć 
do IV kategorii włącznie oraz tytuł „Instruktora Szkolnego”. Każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat „Edukacji przez 
Szachy w Szkole”, który upoważnia go do prowadzenia zajęć w szkołach. Warto tutaj podkreślić świetną współpracę z 
Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli czy Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w woj. Łódzkim. 

Dzięki wsparciu MS w 2021 roku zorganizowaliśmy 83 kółka szachowe w szkołach w całej Polsce. Wybrani 
nauczyciele przeprowadzili po 45 godzin zajęć. Podnieśliśmy stawkę dla nauczycieli, która nie była zmieniana od 2017. 
W 2022 roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa i planujemy kontynuować zajęcia w szkołach dla dzieci. 

„Program Klub w szkole” 

Kolejny raz poszerzyliśmy naszą ofertę dla szkół poprzez wprowadzenie programu „Klub w Szkole”. 
Założeniem projektu jest pomoc najlepszym uczniom w szachowym rozwoju oraz zachęceniu ich do wstąpienia na 
ścieżkę „klubową”. W 2021 roku wybrane kluby szachowe wysłały swoich instruktorów do  szkół, gdzie najbardziej 
utalentowane dzieci uczęszczały na zajęcia. Każda z grup miała 45 godzin zajęć lekcyjnych, a wiele z uczęszczających 
dzieci zapisało się do klubów szachowych. Oprócz dofinansowania, kluby otrzymały drobne wsparcie sprzętowe. 

Wydawnictwa 

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi książkami we wrześniu dodrukowaliśmy podręczniki „Grajmy 
w szachy”. Wartość sprzedaży tych książek w 2021 roku wyniosła 175 tysięcy złotych. 

Turniej Finałowy 

VII Finałowy Turniej Szachowy Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" rozegrany został 
zgodnie z planem w dniu 17 czerwca 2021r. Miejscem rozgrywek była sala balowa hotelu Marriott 
Courtyard Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1. Pomimo pandemii i obostrzeń panujących w kraju, w zawodach 
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wzięło udział prawie 200 zawodników reprezentujących szkoły z całego kraju. Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca 1-3 w każdej grupie otrzymali medale, puchary i dyplomy, dodatkowo prowadziliśmy osobną 
klasyfikację dla dzieci z projektu „Wars i Sawa grają w szachy”. Tutaj również rozdaliśmy puchary, medale 
i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe kubeczki, 
smycze, długopisy oraz dyplomy uczestnictwa.  

Sala gry w hotelu Marriott Courtyard Okęcie 

 

 

Zawodnicy ze SP 321 w Warszawie 

  

VII Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej 

W dniach 3-4 grudnia w gos cinnej Sali Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie 
rozegrane zostały tradycyjne juz  VII Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i 
błyskawicznych pod patronatem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Podwo jnym mistrzem Polski został 
m Rafał Przedmojski reprezentujący Najwyz szą Izbę Kontroli, a w klasyfikacjach druz ynowych zwycięz yła 
druz yna MON. 

 


