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Akademia Szachowa Gliwice to jeden z najsilniejszych  

i najszybciej rozwijających się klubów szachowych  

w Polsce. Wśród naszych zawodników są finaliści  

i medaliści najważniejszych turniejów szachowych  

na świecie, zarówno w klasyfikacji indywidualnej,  

jak i drużynowej. Jednakże w naszą misję wpisany 

jest nie tylko sukces sportowy.

Głęboko wierzymy w to, że nauka gry w szachy to 

dużo więcej, niż rywalizacja. To przede wszystkim

kształtowanie charakteru oraz zdobywanie  

umiejętności, które ułatwią naszym wychowankom 

podejmowanie właściwych decyzji w przyszłości.  

To narzędzia, które wykorzystają w dalszej karierze – 

szkolnej, zawodowej, czy w życiu prywatnym.

Uczymy zwyciężać, jednocześnie wypracowując  

prawidłowe reakcje na uzyskiwane porażki, które  

w rozwoju szachowym są nieuniknione.  

Szanowni
Państwo,

PAUL MORPHY

amerykański szachista

Naucz swoje dziecko grać w szachy,  

a nie musisz martwić się o jego przyszłość.”
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Uczymy cierpliwości, wytrwałości, przewidywania 

oraz radzenia sobie z konsekwencjami działań.  

Rozwijamy kreatywność oraz umiejętność samo-

dzielnej analizy, stanowiącej podstawę do rozwiązy-

wania problemów. Pokazujemy czym jest szacunek 

do rywala oraz praca nad własnymi słabościami.

Przy szachownicy wszyscy jesteśmy równi. Niezależ-

nie od wieku, pochodzenia, płci czy stopnia spraw-

ności fizycznej. Szachy wyrównują szanse i uzbrajają 

do walki o lepszą przyszłość. Dlatego popularyzacja 

królewskiej gry to dla nas prawdziwa misja – zarówno 

w wymiarze sportowym, jak i społecznym.

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem naszych 

działań, to zachęcamy do zapoznania się z niniejszą 

ofertą oraz podjęcia współpracy z naszym Klubem.

Prezes Zarządu 

Akademii Szachowej Gliwice

Marlena Chlost
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Wpływ szachów na rozwój człowieka

oryginalność

elastyczność

płynność

Punktacja Grupa szachistów
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Szachy to dyscyplina z pogranicza nauki, sportu  

i sztuki, która pozwala rozwijać wiele niezbędnych 

obszarów kluczowych dla rozwoju każdego człowieka.

To również doskonały model treningowy, którym od 

lat posługują się specjaliści z dziedziny ekonomii, 

polityki czy wojskowości.

Królewska gra uczy podejmowania trudnych  

decyzji pod presją czasu oraz pomaga wypracować 

prawidłowe wzorce zachowań na sprawdzianach 

szkolnych, egzaminach, czy w przyszłej pracy  

zawodowej.  Uczy logicznego myślenia, świadomego  

zarządzania procesem decyzyjnym czy umiejętności 

 działania w środowisku ograniczonej informacji.

Wyniki testów TTCT przeprowadzanych w szkołach w USA.  

Porównanie grupy szachowej z grupami niegrającymi w szachy.

Wzrost kreatywności

Badania z 1995 roku

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowym Jorku
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Umiejętność krytycznego myślenia (podejmowania 

decyzji) u dzieci grających w szachy wzrosła o 17,3%, 

podczas gdy dzieci uczestniczących w innych  

formach aktywności tylko o 4,56%.

17,3
%

Badania z 2011 roku  

Uniwersytet w Pensylwanii

Nauczycieli uważa, że szachy pomogły 

uczniom w nawiązywaniu społecznych relacji.81,0
%

Badania z 2019 roku  

Uniwersytet w Alabamie

Nauczycieli uważa, że szachy pomogły 

uczniom poprawić wyniki w nauce.73,0
%

Badania z 2019 roku  

Uniwersytet w Alabamie

Dzieci, które uczęszczały na zajęcia szachowe

i grały w turniejach krajowych (USCF) poprawiło 

swoje wyniki w matematyce o 30-50% w stosunku  

do rówieśników niegrających w szachy.

30-50
%

Badania z 2019 roku  

Narodowe Laboratorium Los Alamos

Dzieci , które uczęszczały na zajęcia szachowe

i grały w turniejach krajowych (USCF) poprawiło 

swoje wyniki w czytaniu o 10-30% w stosunku  

do rówieśników niegrających w szachy.

10-30
%

Badania z 2019 roku  

Narodowe Laboratorium Los Alamos
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Organizujemy zajęcia w ramach kółka szachowego 

dla dzieci w klasach 1-3 oraz 4-6. Jesteśmy  

obecni zarówno w placówkach państwowych,  

jak i prywatnych.

Szkoły

Akademia
to również

Rokrocznie uczymy podstaw szachów około 600 

dzieci w wieku 4-6 lat, współpracując zarówno 

z państwowymi, jak i prywatnymi placówkami.

Przedszkola
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Organizujemy turnieje szachowe o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym (np. Mistrzostwa Gliwic  

Przedszkolaków, Mistrzostwa Akademii Szachowej, 

Międzynarodowe Turnieje Akademii Szachowej). 

Dbamy również o popularyzację sportu szachowego 

aktywnie współpracując z lokalną społecznością 

przy organizacji różnego rodzaju eventów.

Dzięki współpracy z gliwickim software housem, 

firmą Emphie Solutions, jesteśmy wyposażeni  

w narzędzia, które pozwalają nam prowadzić zdalne 

zajęcia na najwyższym poziomie. W szkoleniu  

korzystamy m.in. z interaktywnej platformy  

szachowej Chess Grow oraz rozbudowanego  

komunikatora ClassRoom.

Eventy i turnieje Zajęcia On-Line

Klub Rekreacja

Posiadamy licencję Polskiego Związku Szachowego 

oraz Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. 

Naszym celem jest wychowanie pokoleń finalistów 

oraz medalistów Mistrzostw Polski, Europy i Świata.

Prowadzimy również szachowe zajęcia rekreacyjne 

dla dzieci i dorosłych. Są one doskonałą formą ak-

tywności intelektualnej dla osób dbających o rozwój 

i higienę umysłu. To również świetna profilaktyka 

chorób neurodegeneracyjnych dla osób starszych.
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Osiągnięcia
sekcji 
Juniorów

Ponad 13 tysięcy wychowanków  

wyszkolonych od 2007 roku.
13.000+

Ponad 100 medali zdobytych  

w turniejach rangi Mistrzostw Polski, 

Europy i Świata.

100+

Ponad tysiąc medali zdobytych  

w turniejach rozgrywanych w Polsce.
1.000+

Ponad 75 medali zdobytych  

w turniejach rozgrywanych za granicą.
75+

Ponad 50 powołań zawodników 

Akademii do Kadr Wojewódzkich oraz 

Polskiej Kadry Narodowej.

50+

Ponad 10 europejskich lig, w których 

występowali lub występują zawodnicy  

Akademii Szachowej Gliwice.*

10+
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MATEUSZ MAŃKA: finalista Mistrzostw Europy Juniorów oraz srebrny medalista Indywidual-

nych Mistrzostw Unii Europejskiej Juniorów. Trzykrotny medalista Mistrzostw Wojewódzkich 

(dwukrotny triumfator) oraz pięciokrotny Mistrz Śląska. Początkujący programista, obecnie  

na stażu w jednym z gliwickich software house’ów oraz jeden z trenerów Akademii.

ALEKSANDRA HRYŃ: brązowa medalistka Mistrzostw Polski, siedmiokrotna medalistka 

Mistrzostw Międzywojewódzkich, dwunastokrotna medalistka Mistrzostw Śląska. Laureatka 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki, j. francuskiego i j. polskiego (dwu-

krotnie). Stypendystka Prezydenta Gliwic oraz Śląskiego Stypendium Unijnego (trzykrotna).

WIKTOR ZMARZŁY: uczestnik Mistrzostw Europy Juniorów oraz srebrny medalista Indywidu-

alnych Mistrzostw Unii Europejskiej Juniorów, brązowy medalista Mistrzostw Polski, zdobywca 

złotego medalu Szkolnych Mistrzostw Polski. Jeden z najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej 

Adama Mickiewicza w Świerklańcu.

Sukcesy naszych wychowanków

WOJCIECH WIELGUS: uczestnik Indywidualnych Mistrzostw Świata i Europy Juniorów.  

Siedmiokrotny medalista Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zwycięzca wielu turniejów typu 

Open. Członek Kadry Narodowej Juniorów. Laureat wyróżnienia Prezydenta Miasta Gliwice 

Zygmunta Frankiewicza za osiągnięcia sportowe.

ALEKSANDRA KIECA: siedmiokrotna medalistka Mistrzostw Śląska (dwukrotna triumfatorka), 

 zwyciężczyni Szkolnych Mistrzostw Polski oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Triumfatorka 

międzynarodowych turniejów Cracovia oraz Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Aktualnie uczennica 

drugiej klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.
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Pakiety
Sponsorskie

Pakiet
Główny

Pakiet
Złoty

Pakiet
Srebrny

Pakiet
Brązowy

Do 

uzgodnienia
10 000
zł/rok

5 000
zł/rok

2 000
zł/rok

Logo Sponsora na stronie internetowej Klubu     

Sponsor tytularny Drużyny Ekstraligowej  

Stypendium Sponsora dla wyróżniającego się juniora

Świadczenia social media : oznaczanie profilu  
Sponsora, logo sponsora na zdjęciach i grafikach  
na klubowych profilach

Logo Sponsora na koszulce

Logo Sponsora na klubowych gadżetach

Reklama Sponsora w siedzibie Klubu  
(Centrum Edukacyjne „Chatka”)

Działania promocyjne podczas organizowanych imprez

Logo Sponsora na materiałach poligraficznych Klubu

Szkolenia z podejmowania strategicznych decyzji  
dla kadry zarządzającej firmy Sponsora

Symultana z Arcymistrzem

Główne nagrody (informacja o Sponsorze) 
podczas organizowanych turniejów 3 x 1 x

Materiały fotograficzne oraz grafiki przygotowane 
przez Klub do wykorzystania przez Sponsora

KORZYŚCI I OBOWIĄZKI SPONSORA
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Wzrost  
zainteresowania?

Nie, to prawdziwy szachowym BOOM!

W ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy 

ogromny wzrost zainteresowania szachami, które 

wróciły do łask wielu osób w trakcie pandemii,  

a następnie zyskały wielką popularność za sprawą 

serialu „Gambit Królowej”.

Jak podała Międzynarodowa Federacja Szachowa 

FIDE, znacząco wzrosła, dwu- lub nawet trzykrotnie,  

aktywność szachistów oraz fanów tego sportu. FIDE 

swoje wyliczenia oparła na danych z największych 

portali szachowych.

Zainteresowanie szachami jest najwyższe  

w historii. Rośnie nie tylko liczba osób grających 

przez Internet, ale także zainteresowanie  

wydarzeniami ze świata Królewskiej Gry. Ten boom 

bardzo szybko dotarł również do Polski.  

Pasjonującą walkę Jana-Krzysztofa Dudy  

w Pucharze Świata śledziły setki tysięcy  

Internautów, a program „Kanału Sportowego”  

z udziałem polskich Arcymistrzów obejrzało  

ponad milion widzów!*
GARRI KASPAROW

XIII Mistrz Świata w Szachach podczas 

Festiwalu Szachowego w Ustroniu (2021)

W Polsce widzę nowe otwarcie w tej grze, co  

zwiastuje nadchodzące sukcesy. Osiągnięcia, jakie  

do tej pory miał Jan-Krzysztof Duda w połączeniu  

z tym, że pracujecie także mocno u podstaw,  

przekonują mnie, że wasz kraj będzie w najbliższej 

przyszłości bardzo ważny dla szachów.”
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Akademia Szachowa Gliwice to jeden z najsilniej-

szych klubów szachowych w Polsce. To również 

pierwszy i jedyny klub z Gliwic, który uzyskał awans 

do Ekstraligi Szachowej i w 2014 roku zakończył 

rozgrywki z brązowym medalem Drużynowych  

Mistrzostw Polski.

W okresie pandemii ze względów zdrowotnych  

zawodnicy nie mogli wystartować w Ekstralidze.  

W sezonie 2020/21 drużyna została przebudowana  

i postawiono przed nią cel jak najszybszego powro-

tu do Ekstraligi, a w ciągu najbliższych trzech lat 

zdobycia medalu Drużynowych Mistrzostw Polski.

Pierwszy z celów został zrealizowany. Jesienią 2021 

roku Akademia Szachowa Gliwice zdominowała 

rozgrywki I Ligi i powróciła do najwyższej  

szachowej klasy rozgrywkowej w Polsce.  

Jesienią 2022 roku ponownie zmierzy się  

z najlepszymi klubami szachowymi w Polsce.

Ekstraligowa 
Drużyna  
Akademii
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Wielokrotny medalista Mist-

rzostw Polski i reprezentant 

Polski na Olimpiadzie Szacho-

wej oraz Mistrzostwach Europy.

GM 
Tomczak Jacek

Mistrz Litwy z 2016 roku  

i reprezentant swojego kraju  

na Olimpiadach Szachowych 

oraz Mistrzostwach Europy.

GM 
Laurusas Tomas

Multimedalista Mistrzostw 

Polski Juniorów. Zwycięzca 

prestiżowych turniejów w kraju 

i za granicą.

GM 
Warakomski Tomasz

Reprezentant Litwy  

i wielokrotny zdobywca  

Mistrzostwa swojego kraju.

GM 
Kantans Toms

Utalentowany holenderski 

zawodnik posiadający tytuł 

mistrza FIDE. 

FM 
Schippers Maurice

Jedna z czołowych polskich 

szachistek, reprezentantka 

Polski na Olimpiadzie  

Szachowej w 2018 roku. 

WGM 
Warakomska Anna
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Po ponad dwuletnim działaniu 

bez osobowości prawnej  

zostaje powołane do życia  

Stowarzyszenie Akademia 

Szachowa Gliwice

Pierwszy w historii klubu start  

zawodników w Mistrzostwach Polski Juniorów.  

Efekt: brązowy medal oraz awans trzech zawodników 

Akademii do Mistrzostw Świata Juniorów w Brazylii!

Arcymistrz Jacek Tomczak  

zdobywa brązowy medal  

w Indywidualnych Mistrzostwach Polski

Akademia Szachowa Gliwice jako pierwszy w historii gliwicki 

klub szachowy występuje w Ekstralidze Szachowej  

zdobywając brązowy medal w debiutanckim sezonie

10.2009

04.2011

03.2015

Brązowy medal Anny Warakomskiej  

w Akademickich Mistrzostwach Świata  

w Abu Dhabi

04.2016

Polski Związek Szachowy przyznaje  

Akademii Szachowej Gliwice Laur „Hetmana” 

w kategorii Szachowy Klub Roku

10.2016

10.2014

Historia
Akademii

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



15

OFERTA SPONSORSKA
PIERWSZY GLIWICKI 
KLUB EKSTRALIGOWY

Brązowy medal Drużynowych  

Mistrzostw Polski w Szachach  

Błyskawicznych

Zawodnicy Akademii GM Jacek  

Tomczak oraz WGM Anna Warakomska 

zdobywają brązowe medale  

Indywidualnych Mistrzostwach Polski

Zawodnik Akademii Kamil Warchoł 

zostaje Mistrzem Unii Europejskiej 

Juniorów

Akademia Szachowa Gliwice  

Mistrzem Polski w Szachach 

 Błyskawicznych!

Awans Laury Góreckiej do Mistrzostw 

Świata Juniorów w Gruzji 

Wojciech Wielgus reprezentuje Polskę podczas 

Mistrzostw Świata Juniorów w Batumi

10.2016

07.2017

05.2018
08.2017

04.2019

05.2022

Arcymistrz Jacek Tomczak reprezentuje Polskę podczas  

Olimpiady Szachowej w Batumi. W IV rundzie zawodnik  

Akademii pokonuje XIV Mistrza Świata Vladimira Kramnika, 

dzięki czemu Polska odnosi historyczne zwycięstwo nad Rosją!

10.2018

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



AKADEMIA SZACHOWA GLIWICE

ul. Emilii Plater 18  /  44-121 Gliwice

Tel. +48 608 591 229

E-mail: akademia.szachowa.gliwice@gmail.com

NIP: 631-259-90-85

REGON: 241341480

akademia-szachowa-gliwice.com


