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Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Polskiego Związku 

Warcabowego w 2021 r. 

 

Polski Związek Warcabowy figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000218641. Siedziba Polskiego Związku Warcabowego mieściła się w Szczecinie  

(ul. Cukrowa 49/2, 71-004 Szczecin). 

 

 Do 17 kwietnia 2021 r. Zarząd PZWarc działał w składzie: 

1. Magda Pawłowska    Prezes 

2. Sylwia Dęga-Zamrzycka   Wiceprezes 

3. Monika Stefankowska-Adamczyk  Skarbnik 

4. Władysław Daliga    Członek 

5. Przemysław Maślona   Członek 

 

 17 kwietnia kadencja powyższego zarządu dobiegła końca. Tego samego dnia, 

podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego 

Związku Warcabowego, został powołany nowy Zarząd PZWarc: 

1. Damian Reszka    Prezes 

2. Sylwia Dęga-Zamrzycka   Wiceprezes 

3. Arleta Flisikowska    Skarbnik 

4. Natalia Zaborniak    Sekretarz 

5. Mariusz Ślęzak    Członek 

 

 28 grudnia 2021 roku z funkcji w Zarządzie zrezygnowała Natalia Zaborniak.  

Do końca 2021 roku Zarząd działał w czteroosobowym składzie. 

 

 Zarząd zbierał się na około cotygodniowych spotkaniach online oraz osobiście  

5 czerwca w Gnieźnie. Tematami spotkań była działalność bieżąca PZWarc (skład  

i aktualizacja kadry, kalendarz imprez, zatwierdzanie regulaminów, kontrola finansów, 

organizacja turniejów) oraz działalność rozwojowa (promocja, popularyzacja, udział  

w nowych projektach, pozyskiwanie imprez międzynarodowych). 

 

 Księgowość w roku 2021 była prowadzona przez Panią Katarzynę Włodarczyk, 

Główną Księgową PZWarc, która przygotowała także sprawozdanie finansowe  

za 2021 rok wraz z bilansem. Zgodnie z wymogami dokumenty zostały podpisane 

elektronicznie przez Zarząd oraz Główną Księgową. 
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 Na koniec 2021 roku w rejestrze PZWarc figurowało 86 klubów, z czego 77 

posiadało licencję klubową. Składkę członkowską opłaciło 41 klubów. Pozostali 

członkowie nie opłacili składki z przyczyn nieznanych Zarządowi. Licencję zawodniczą 

posiadało 2485 osób. 

 

 Pod władzą starego zarządu odbył się wyłącznie jeden turniej z kalendarza 

PZWarc, Półfinał Mistrzostw Polski 2021. Wynikało to z wciąż trwającej w kraju sytuacji 

pandemicznej i związanych z nią obostrzeń. Planowane na pierwsze półrocze imprezy 

były przekładane na kolejne terminy, w większości na drugą połowę roku. 

 

 Pierwszym wydarzeniem pod sterami nowego zarządu był organizowany  

już od kilku miesięcy przed wyborami zaległy Mecz o Mistrzostwo Świata Kobiet,  

którego organizację Polska awaryjnie przejęła od Rosji. Dzięki szeroko zakrojonym 

działaniom marketingowym i promocyjnym oraz transmisji z komentarzem  

ze wszystkich partii meczu, okazał się on ogromnym sukcesem w zakresie popularyzacji 

i promocji warcabów. Przebieg rozgrywki obejrzało w Internecie ponad 160 tysięcy 

widzów, a o zawodach wzmiankowały media krajowe i międzynarodowe. Organizacja 

meczu pozwoliła też zbudować dobre relacje z podmiotami, które wcześniej i później 

niejednokrotnie wspierały PZWarc w działalności. Były to między innymi  

Chess & Checkers Games, Sponsor Główny meczu, firma PCBEST, Fortis Agencja 

Reklamowa czy Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., właściciel Hotelu 

Bellotto (miejsca meczu) i marki Super Express, Patrona Medialnego meczu. 

 

 Po meczu, w trakcie którego jednym z podstawowych przekazów była chęć 

wprowadzania warcabów do szkół, PZWarc nawiązał kontakt z Mazowieckim 

Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. We współpracy z tymże ośrodkiem 

oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego powstał projekt  

pod nazwą „Warcaby w mazowieckiej szkole”. Założeniami programu było przygotowanie 

nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do nauczania warcabów 

oraz zaopatrzenie ich w niezbędny warcabowy sprzęt. W trakcie pilotażowego etapu 

projektu zostało nim objętych 120 nauczycieli z 60 szkół z Mazowsza. Program zebrał 

pozytywne recenzje wśród nauczycieli i współorganizatorów, dzięki czemu 

zapowiedziane zostały kolejne edycje. 

 

 Kalendarz imprez w roku 2021 został w pełni zrealizowany. Zawody z uwagi  

na trwające w pierwszym półroczu ograniczenia odbywały się z wysoką częstotliwością 

w drugiej połowie roku. 

 

 PZWarc brał w 2021 roku udział w wydarzeniach promocyjnych na zaproszenie 

osób i podmiotów zewnętrznych, a także organizował takie samodzielnie. Byliśmy obecni 

między innymi: 
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• 3 lipca w katowickim Spodku podczas IX Turnieju Szachowego Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej na zaproszenie Śląskiego Związku Szachowego i Wiceprezydenta FIDE 

Łukasza Turleja; 

• 20-21 sierpnia w Ustroniu podczas Festiwalu Szachowego „Szachy w Ustroniu 

łączą pokolenia”, ponownie na zaproszenie Śląskiego Związku Szachowego; 

• 11 września na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie w trakcie 

pikniku w ramach IX Narodowego Dnia Sportu; 

• 12 września na bulwarach wiślanych w Warszawie we współpracy  

ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi S.A. prezentując się  

w należącej do nich przestrzeni. 

 

 Z środków PZWarc, wsparcia partnerów i anonimowych darowizn w roku 2021 

zostały sfinansowane lub dofinansowane poniższe przedsięwzięcia: 

• Organizacja Meczu o Mistrzostwo Świata Kobiet z pulą nagród 20.000 euro  

w Warszawie; 

• Wpisowe za udział Natalii Sadowskiej, Arlety Flisikowskiej i Filipa Kuczewskiego 

w Mistrzostwach Świata 2021 w Tallinnie (Estonia); 

• Wpisowe za udział polskich zawodników na Mistrzostwach Świata Juniorów  

w warcabach klasycznych w Avanos (Turcja); 

• Wyjazd na Drużynowe Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Europy w grze 

szybkiej i błyskawicznej w Chianciano Terme (Włochy); 

• Wpisowe za udział Marty Bańkowskiej w Mistrzostwach Europy do lat 26  

w Kortrijk (Belgia); 

• Wpisowe za udział Andrzeja Słapińskiego w Mistrzostwach Europy Weteranów  

w Julinku; 

• Wpisowe za udział juniorskiej kadry Polski w Mistrzostwach Świata Juniorów  

w Szklarskiej Porębie; 

• Wpisowe za udział medalistów mistrzostw Polski w Mistrzostwach Świata w grze 

szybkiej i błyskawicznej w Julinku;  

• Opieka trenerska Damiana Jakubika i Mariusza Ślęzaka podczas Mistrzostw Świata 

Juniorów w Szklarskiej Porębie; 

• Współpraca trenera Eugeniusza Watutina z czołówką polskiej młodzieży  

oraz Natalią Sadowską w ramach przygotowań do Meczu o Mistrzostwo Świata 

Kobiet. 

 

 Polski Związek Warcabowy zorganizował w minionym roku następujące turnieje 

międzynarodowe: 

• Mistrzostwa Europy Weteranów 2021 w Julinku; 

• Mistrzostwa Świata Juniorów 2021 w Szklarskiej Porębie – zawody organizowane 

przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto; 

• Polish Open 2021 – międzynarodowy turniej cyklu Pucharu Świata w Julinku; 

• Mistrzostwa Świata w grze szybkiej i błyskawicznej 2021. 
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 Członkowie kadry osiągnęli liczne sukcesy na arenie międzynarodowej.  

Wśród nich należy wymienić między innymi: 

• Udział Natalii Sadowskiej w Meczu o Mistrzostwo Świata Kobiet w Warszawie; 

• 4. miejsce Natalii Sadowskiej i 5. miejsce Arlety Flisikowskiej w Mistrzostwach 

Świata Kobiet 2021 w Tallinnie (Estonia); 

• Udział Filipa Kuczewskiego w Mistrzostwach Świata w Tallinnie (Estonia); 

• 3. miejsce Sebastiana Wieczorka w międzynarodowym turnieju Złota Praga 2021; 

• Udział 6 zawodników w Mistrzostwach Świata Juniorów w warcabach  

64-polowych; 

• 2. miejsce Natalii Sadowskiej i Katarzyny Stańczuk w Drużynowych Mistrzostwach 

Europy w grze błyskawicznej w Chianciano Terme (Włochy); 

• 3. miejsce Natalii Sadowskiej w Mistrzostwach Europy w grze błyskawicznej  

w Chianciano Terme (Włochy); 

• 3 medale Marty Bańkowskiej w Mistrzostwach Europy do lat 26 w Kortrijk (Belgia) 

– srebro w grze aktywnej oraz 2 brązy – w grze klasycznej i aktywnej; 

• 3. miejsce Amadeusza Zyber-Moszaka w Mistrzostwach Świata do lat 16  

w Szklarskiej Porębie; 

• 3. miejsce Natalii Sadowskiej w Polish Open 2021 w Julinku w klasyfikacji kobiet; 

• 2. miejsce Natalii Sadowskiej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2021; 

• 1. miejsce i tytuł Mistrzyni Świata w grze szybkiej 2021 Natalii Sadowskiej  

w Julinku; 

• 10. miejsce Karola Cichockiego w Mistrzostwach Świata w grze szybkiej 2021  

w Julinku; 

• Rekordowy ranking międzynarodowy Mistrza Polski 2021 Karola Cichockiego  

na poziomie 2275 punktów. 

 

 Podsumowując, rok 2021 był rokiem bardzo dobrym dla polskich warcabów, 

szczególnie z uwagi na zaistniałą promocję naszego sportu i wejście warcabów do szkół. 

Pozwala to z dużym optymizmem patrzeć na przyszłość. Byliśmy reprezentowani  

na najważniejszych lub organizowaliśmy najważniejsze imprezy międzynarodowe. 

Często nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych partnerów, między innymi  

Chess & Checkers Games, PCBEST (która to firma nieodpłatnie udostępniała 

powierzchnię biurową pod siedzibę PZWarc), Fortis Agencji Reklamowej, Fundacji Lotto 

czy Julinek Parku. Mówiono o nas i pokazywano nas w ogólnopolskich mediach, przede 

wszystkim w Super Expressie i Radiu SuperNova, które należą do Zjednoczonych 

Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. Ogromną zasługą takiego stanu rzeczy jest także 

ciężka, codzienna praca członków warcabowej społeczności, miłośników naszego 

pięknego sportu,  a także członków Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, którym  

z tego miejsca bardzo dziękuję za wkład w rozwój warcabów. 

Opracował 

Damian Reszka 

Prezes PZWarc 


