
List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika do organizatorów              

i uczestników tegorocznych Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach i Lotto 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach 

 

Szanowni Państwo,  

jako gospodarz ziemi mazowieckiej serdecznie witam w Warszawie uczestników tegorocznych 

Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach oraz uczestniczki Lotto Indywidualnych 

Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach. Wyrażam wielkie zadowolenie, że po raz kolejny mogę      

być członkiem komitetu honorowego tych wyjątkowych wydarzeń sportowych.  

Szachy to fascynująca, królewska gra o wielowiekowej, bogatej historii i tradycji, 

a zarazem ceniona dyscyplina sportowa. Sprzyja ona wszechstronnemu rozwojowi umysłowemu 

człowieka, kształtuje u niego cechy, które są potrzebne nie tylko do zwycięstwa w rozgrywce,      

lecz także w codziennym życiu, pracy zawodowej czy nauce. Granie w szachy doskonale ćwiczy 

pamięć, rozwija spostrzegawczość oraz umiejętność samodzielnego, logicznego i strategicznego 

myślenia. Ponadto zwiększa aktywność umysłową, kształtuje wyobraźnię przestrzenną, znakomicie 

wpływa na koncentrację i kreatywność. Ta wspaniała gra uczy także przewidywania, cierpliwości, 

odpowiedzialności i dyscypliny, jak również determinacji oraz zdrowego współzawodnictwa. 

Organizowane od wielu lat Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach                                     

oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach to najważniejsze coroczne turnieje 

krajowe w tej dyscyplinie, podczas których spośród najlepszych zawodników wyłaniani są mistrz  

i mistrzyni kraju, a także kadra narodowa i reprezentanci Polski na rozgrywki międzynarodowe. 

Cieszę się, że te niezwykłe imprezy z roku na rok zyskują na popularności i budzą                             

coraz większe zainteresowanie. Jestem także bardzo rad, że po dwóch ostatnich latach rozgrywek 

w Poznaniu znów odbywają się one w stolicy. Przyczyniają się bowiem znacząco nie tylko 

do promowania walorów królewskiej gry, lecz także Warszawy i całego Mazowsza.  

Serdecznie gratuluję organizatorom przygotowania kolejnych edycji Mistrzostw. Jestem 

pełen uznania dla biorących w nich udział zawodników, ich wiedzy, zdolności i umiejętności. 

Wierzę, że tegoroczne rozgrywki, podobnie jak te w latach ubiegłych, upłyną we wspaniałej 

atmosferze, przyczynią się do integracji środowiska polskich szachistów oraz dostarczą zarówno 

uczestnikom, jak i zgromadzonej publiczności wielu emocji i niezapomnianych wrażeń. 

 Pozdrawiam wszystkich zawodników i życzę powodzenia podczas kolejnych partii. 

Niech zwyciężą najlepsi! 

                                                                        

Adam Struzik  

  Marszałek Województwa Mazowieckiego 


