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Najważniejsze sukcesy sportowe 
 

 Mistrzostwo Świata Kobiet 2016 i 2018 – Arcymistrzyni Natalia Sadowska. 

 

 Mistrzostwo Świata Kobiet w grze szybkiej 2021 – Arcymistrzyni Natalia Sadowska. 
 

 Drużynowe Mistrzostwo Świata Kobiet w grze szybkiej 2022 – Arcymistrzyni Natalia 
Sadowska, Mistrzyni Federacji Arleta Flisikowska, Mistrzyni Federacji Katarzyna Stańczuk. 

 

 9 zwycięstw w zawodach należących do cyklu Pucharu Świata – Arcymistrzyni Natalia 
Sadowska, Mistrzyni Federacji Arleta Flisikowska. 
 

 Dziesiątki medali Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów. 
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Najważniejsze sukcesy dla popularyzacji warcabów 
 

 Warcaby w szkole – realizowany we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  
od 2021 roku projekt przygotowujący nauczycieli wychowania przedszkolnego  
i wczesnoszkolnego do nauczania warcabów w przedszkolach i szkołach. W ramach projektu 
pedagodzy odbywają 20-godzinne szkolenie realizowane przez PZWarc, otrzymują materiały 
drukowane oraz sprzęt do gry i nauczania warcabów. 

Liczba nauczycieli objętych projektem: 

o Rok 2021 – 120 nauczycieli, 
o Rok 2021 – 300 nauczycieli. 

Celem PZWarc jest rozszerzanie zasięgu projektu na kolejne województwa. 

 
 

 

 

 
 

 Ogromne zainteresowanie dyscypliną w przekazie medialnym – organizowany w Warszawie 
w 2021 roku Mecz o Mistrzostwo Świata Kobiet 2021 pokazał jak wielki potencjał mają 
warcaby. Regularny przekaz z warcabowych wydarzeń z wykorzystaniem popularnych 
serwisów internetowych istotnie przekłada się na wzrost popularności dyscypliny. Liczby 
prezentowane na poniższej grafice mówią same za siebie. 
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Międzynarodowa Federacja Warcabowa (FMJD) 
 
Najbardziej popularną i prestiżową odmianą warcabów na świecie są warcaby stupolowe. W wielu 
krajach świata nazywane są one również "polską grą". 

Od 1896 roku rozgrywane są oficjalne mecze o mistrzostwo świata, a od 1947 roku działa 
Międzynarodowa Federacja Warcabowa (FMJD). 

FMJD zrzesza obecnie 81 narodowych federacji ze wszystkich zamieszkałych kontynentów: 
 

Afryka 18   
Ameryka 15   
Azja 14   
Australia i Oceania 2   
Europa 32   
RAZEM 81   

 

FMJD jest członkiem SportAccord, AIMS, WADA oraz IMSA - Międzynarodowa Federacja Sportów 
Umysłowych zrzeszająca 5 federacji: FIDE (szachy), WBF (brydż), IGF (GO), WXF (szachy chińskie) i FMJD 
(warcaby). 

FMJD zabiega również o uznanie przez MKOl. Niestety nie istnieje w tej sprawie żadna konkretna 
procedura. FMJD spełnia wszelkie wymogi formalne, aby to uznanie uzyskać. Podczas konferencji 
SportAccord w Queensland (Australia) w 2018 r. FMJD złożyło na ręce Pana Stefana Foxa (Prezydent 
AIMS) dokumenty dla uzyskania statusu „recognised by IOC”. Do dziś aplikacja ta nie została 
rozpatrzona. 
 

Walka z dopingiem 
 
FMJD, jako członek Światowej Agencji Antydopingowej WADA, walczy z używaniem dopingu w sporcie.  

 
 

 

Polski Związek Warcabowy (PZWarc) 
 
W Polsce przez krótki czas po wojnie, przy Polskim Związku Szachowym działała Komisja Gry 
Warcabowej. Na początku lat 70-tych nastąpił gwałtowny rozkwit warcabów w wydaniu sportowym. 
Od 1975 roku rozgrywane są drużynowe, a od 1976 indywidualne Mistrzostwa Polski.  

W 2004 roku w miejsce dotychczasowego Polskiego Towarzystwa Warcabowego powstał Polski 
Związek Warcabowy. Warcaby uzyskały w ten sposób swoje miejsce w polskim sporcie. 
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Kluby zrzeszone w Polskim Związku Warcabowym 
 

dolnośląskie 5  
kujawsko-pomorskie 10  

lubelskie 5  
lubuskie 1  
łódzkie 4  

małopolskie 3  
mazowieckie 9  

opolskie 2  
podkarpackie 8  

podlaskie 2  
pomorskie 3  

śląskie 7  
świętokrzyskie 4  

warmińsko-mazurskie 8  
wielkopolskie 12  

zachodniopomorskie 4  
RAZEM 87  

 

Zawodnicy  
 
8205 zawodników wzięło udział w oficjalnych turniejach warcabowych otrzymując numer ewidencyjny 
Polskiego Związku Warcabowego, w tym: 

 2646 kobiet, 
 5559 mężczyzn. 

 

Kadra szkoleniowa 
 
65 osób posiada licencję instruktora sportu warcabowego, w tym: 

 18 kobiet, 
 47 mężczyzn. 

527 osób posiada tytuł Szkolnego Instruktora Warcabowego, który dedykowany jest dla szkolnych 
pedagogów. 

Polski Związek Warcabowy prowadzi regularny Program Szkolenia, w ramach którego cotygodniowe 
treningi realizowane są w grupach wiekowych: 
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 do lat 10; 
 do lat 13; 
 do lat 16; 
 do lat 19; 
 powyżej 19 lat (seniorzy). 

 

Rozgrywki 
 
W warcaby grają wszyscy i wszędzie.  

Polski Związek Warcabowy rejestruje turnieje licencjonowane, czyli takie, które zaliczane są  
do rankingów krajowych.  

W roku 2021, pomimo istniejących ograniczeń związanych z Covid-19, rozegrano 139 turniejów, w 
których zagrało 2607 zawodników. W poprzednich latach odbywało się nawet 300 turniejów, z ponad 
5000 zawodniczek i zawodników. 
 

 

 

Ciekawostki  
 

Adam Mickiewicz 
 

Towarzystwo Filomatów prowadziło różne dysputy. Nasz narodowy wieszcz mocno się spierał ze swoim 
przyjacielem Franciszkiem Malewskim na temat szachów i warcabów, których to Pan Franciszek  
nie doceniał.  

Efektem tych sporów jest wspaniały poemat Adama Mickiewicza „Warcaby” (z dedykacją  
„Do Franciszka M.”).  

Fragment utworu: 

 

A jeśli niedojrzałej wiosny słotna pora 

Lub skwar nas w domu zamknie albo chłód wieczora, 

Czyż to piękną zabawkę wynaleźć zabroni? 

Niechaj się czasem umysł i do gry nakłoni. 

(...) 

Ale czyj duch wznioślejszy, pojętność niesłaba, 

Takim lepiej rozmyślna przystoi Warcaba. 

(fragment) 

 


