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Moja historia jako gracza warcabowego

Rozpocząłem swoją przygodę z warcabami od wersji klasycznej 

(tzw. 64-polowej) w zawodach szkolnych. W 2016r. wziąłem udział 

w III Mistrzostwach Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu 

zajmując III miejsce i kwalifikując się do zawodów miasta 

Poznania.

Od tego czasu zacząłem dążyć do pogłębiania swoich 

umiejętności by już na początku tego samego roku sięgnąć po 

tytuł mistrza Poznania szkół podstawowych.

Na tyle spodobała mi się rywalizacja w tej konkurencji,  że jeszcze 

w połowie marca 2016r. wystąpiłem o licencję zawodniczą do 

Polskiego Związku Warcabowego przystępując jednocześnie do 

klubu warcabowego UKS Roszada Lipno.

Dopiero na jednym turnieju zorganizowanym przez klub w drugiej 

połowie 2016r.  spotkałem się po raz pierwszy z warcabami 

międzynarodowymi (tzw. Warcaby 100-polowe), których stałem 

się fanem i których filozofię (istotnie różną od wersji klasycznej 

64-polowej) zgłębiam po dziś dzień, uczestnicząc w dostępnych 

turniejach warcabów 100-polowych. 

Maskotki turniejów warcabowych



Najważniejsze osiągnięcia zawodnicze

1
W 2017r. powołanie do reprezentacji narodowej w warcabach

międzynarodowych (100-polowych) i udział w Młodzieżowych

Mistrzostwach Europy oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, w

tym ostatnim zajmując najwyższe (7. miejsce) z kadry Polski U13. W

2019r. awans w kadrze narodowej na pierwsze miejsce i zdobycie tytułu

wicemistrza Europy na XXI Młodzieżowych Mistrzostwach Europy.

2

W 2018r. zdobycie tytułu Mistrza Polski w grze aktywnej 

w warcabach stupolowych.

W 2019r. Zdobycie tytułu Mistrza Polski w grze klasycznej 

(90 minut na zawodnika) w kategorii do lat 16. 



Turnieje krajowe

3



Materiały prasowe pochodzą z fanpage klubu lub polskiego związku warcabowego



Wybrane trofea 

1 2 3



Zainteresowania

Pomimo że interesuję się i lubię grać w piłkę nożną, tenis stołowy, bilard, 

bowling, biegać i pływać, to jednak nie zostaje mi na to za wiele czasu. 

Wiem, że chcąc uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki trzeba skupić się na 

jednym polu i tym głównym moim zainteresowaniem pozostają warcaby 

międzynarodowe.

1 Kalendarz PZWarc obejmuje już teraz 

końcówkę roku, a na kolejny będzie 

ogłoszony niebawem.

2 A ponadto wiele turniejów o charakterze 

regionalnym czy ogólnopolskim na poziomie 

mistrzostw polski -1. 

3
Codziennie doskonalę swój warsztat zawodnika 

warcabowego, rozwiązując zadania od trenera 

kadry narodowej z tytułem Grand Master 

International (GMI). Ponadto gram z 

pasjonatami tej gry w turniejach internetowych.



Pogodzenie nauki z uprawianiem dyscypliny 

Nie tylko osiągam bardzo dobre wyniki w dyscyplinie,

którą w niniejszej prezentacji przedstawiam, ale również

mogę pochwalić się świadectwem z czerwonym paskiem

za ostatni, podobnie jak i za poprzedni rok. Przyznaję, że

aby pogodzić obie kwestie wymaga to dużego wysiłku i

dyscypliny (w nauce szkolnej, w treningach i

uczestniczeniu w turniejach), ale również sporych

wydatków finansowych. Wszystko to zajmuje dużo czasu

i kosztuje niemało.

Najważniejsze jednak, że są wyniki, dla przykładu

ostatnio zająłem pierwsze miejsce wśród Polaków w

polskiej edycji Pucharu Świata w Karpaczu, gdzie między

innymi wyprzedziłem dorosłą (tzn. nie juniorską tylko

kategorii open) aktualną Mistrzynię Świata Kobiet

Natalię Sadowską i innych utytułowanych polskich

zawodników.



Masz więcej pytań dotyczących mojej osoby?

Zapraszam do kontaktu mailto:                  seba.w@poczta.pl
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