
SPRAWOZDANIE  

Z II TURNIEJU SZACHOWEGO „SZACHY W SZKOLE” 

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  

ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI 

OŚWIADCZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
 

W dniu 8 lutego 2014 r. w Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” w Poznaniu, Os. Lecha 43, 
rozegrany został II Turniej Szachowy „Szachy w szkole” przeznaczony dla dzieci, młodzieży                        
i dorosłych, zorganizowany w związku z podjętym przez Parlament Europejski w marcu 2012 r. 
oświadczeniem  w sprawie poparcia programu „Szachy w szkole” w krajach Unii Europejskiej. 

Oświadczenia pisemne rekomendujące unijnym krajom wprowadzenie tego programu do 
systemu oświaty podpisało 415 europosłów, w tym większość europosłów reprezentujących nasz 
kraj w Parlamencie Europejskim. Zatwierdzenie tego programu jest olbrzymim sukcesem                           
i wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla wszystkich środowisk szachowych związanych ze 
szkoleniem dzieci i młodzieży w całej Polsce i warto o nim ciągle przypominać, szczególnie w 
Wielkopolsce, która dotąd nie znalazła się jeszcze na liście województw, które biorą udział w 
zainicjowanym przez Polski Związek Szachowy projekcie ”Edukacja przez Szachy w Szkole”. 
 Tegoroczny turniej to już II Turniej Szachowy zorganizowany w Poznaniu w związku                     
z Oświadczeniem Parlamentu Europejskiego.  
 Do współpracy przy organizacji i przeprowadzeniuTurnieju poprosiłem po raz kolejny jedną z 
osób, która przyczyniła się do przeprowadzenia Oświadczenia – Panią Sidonię Jędrzejewską, 
Posłankę do Parlamentu Europejskiego. 
Pani Sidonia wspiera turnieje szachowe w Poznaniu już od dwóch lat. Uczestnikom tegorocznego 
Turnieju Pani Posłanka sprawiła ogromną radość i niespodziankę fundując wspaniałe nagrody dla 
zwycięzców 4 turniejów:    
 

„Wyjazdy studyjne do siedziby Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli (Belgia) w dniach 31.03. - 4.04.2014 r.” 

 

 
 

Wielką pomoc przy organizacji Turnieju i ufundowaniu nagród okazali również:  
Bożena Szydłowska – Posłanka na Sejm VII kadencji 
Małgorzata Gładysiak   - Kierownik Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” w Poznaniu 
Wojciech Weiss - Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Poznańska 
Tomasz Szponder - Prezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Poznań 
Maciej Popiołek – Asystent Posłanki Sidonii Jędrzejewskiej 

  

 Na otwarciu Turnieju „Szachy w szkole” przypomniałem najważniejsze informacje dotyczące 
„Oświadczenia pisemnego” składanego przez europosłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole”. 
   
 
 



 

   
 

                      Widok sali gry      Widok sali gry 
 

 W Turnieju udział wzięło 53 uczestników. Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: Turniej 
A dla chłopców do lat 12 – tu, Turniej B dla dziewcząt, Turniej C dla chłopców od 13 do 18 lat             
i Turniej D dla dorosłych. 
W turniejach A, C i D grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem gry po 15 
minut na partię dla zawodnika. Turniej B rozegrany został systemem kołowym.  
Wszyscy uczestnicy rywalizowali o puchary ufundowane przez DK „ORLE GNIAZDO” oraz o cenne 
nagrody rzeczowe i upominki, szczególnie o możliwość wyjazdu do Brukseli. 
 Najliczniejszą obsadę miał już tradycyjnie w tego typu turniejach Turniej A - dla chłopców do 
12 lat. Zagrało w nim 22 uczestników, z których zdecydowanym faworytem był doświadczony                       
i posiadający najwyższą kategorię szachową Mikołaj Nowak z UKS Polan Poznań. Mikołaj 
potwierdził swoją bardzo dojrzałą i pewną grą swoją przewagę „sportową” nad pozostałymi                       
i wygrywając wszystkie 7 partii zdobył bilet do Brukseli z przewagą 1,5 pkt. nad dwoma kolejnymi 
zawodnikami.  Miejsce II zajął Jakub Kolański z AZS Politechnika Poznań, a trzecie gość z 
Szamotuł Sebastian Półtorak z Baszty Szamotuły. 
 

   
   
    Zwycięzcy turnieju chłopców do 12 lat         Pojedynek J. Kolański - M. Nowak - 
od lewej S. Półtorak, M. Nowak i J. Kolański   walka o I m-ce w Turnieju A 

 
  
Turniej B dla dziewcząt zgromadził na starcie 7 zawodniczek. Przed rozgrywkami trudno było 

jednoznacznie wskazać faworytkę w tych rozgrywkach. Bardzo zacięta i nie pozbawiona 
niespodzianek walka na szachownicach pozwoliła wyłonić zwyciężczynię dopiero w ostatniej 
rundzie i to punktacją dodatkową. Bilet do Brukseli i Puchar zdobyła Bogumiła Walkowiak z AZS 
Politechnika Poznań zdobywając 5,0 pkt. Z takim samym dorobkiem punktowym Turniej ukończyła 
Maja Andrzejewska, a trzecia była Aleksandra Stróżyk z 4,0 pkt., obie z UMKS Na Pięterku w 
Poznaniu. 
  
 



   
 
        Z lewej Bogumiła Walkowiak -            Najlepsze w turnieju dziewcząt - od lewej 
          I m-ce w turnieju dziewcząt        M. Andrzejewska, B. Walkowiak i A. Stróżyk 
 
 W Turnieju C dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat w grupie 9 uczestników faworytem był 
najmłodszy z nich, lecz posiadający najwyższą kategorię szachową - Krzysztof Raczyński z UKS 
Polan Poznań. Faworyt nie zawiódł i pewnie wygrał wszystkie partie zdobywając 7 pkt. Kolejne 
miejsca zajęli: Piotr Pietrzak z UMKS Na Pięterku Poznań  6 pkt. i Maximilian Geski z Korony 
Zakrzewo - 5 pkt. 
 

   
 
   Krzysztof Raczyński odbiera główną          Zwycięzcy turnieju od 13 do 18 lat od lewej 
nagrodę z rąk GM Włodzimierza Schmidta                 P. Pietrzak, K. Raczyński i M. Geski 
 
 Turniej D zgromadził na starcie 15 uczestników, w tym kilku bardzo dobrych i uznanych w 
środowisku Wielkopolski szachistów.  
 

   
 
Czołowi zawodnicy turnieju D - od lewej        Zwycięzcy turniejów z głównymi nagrodami 
T. Stróżyk, D. Bartkowiak i S. Stachowiak              - BILETAMI NA WYJAZD DO BRUKSELI 
 



Tak jak przewidywano walka na szachownicach była wyjątkowo zacięta - dominowali dwaj 
kandydaci i oni walczyli o główną nagrodę. Wygrał, dodatkową punktacją przy remisie w 
bezpośredniej partii, Damian Bartkowiak z Korony Zakrzewo przed Tomaszem Stróżykiem z 
Poznania, obaj po 6,5 pkt. Trzecie miejsce w Turnieju zajął Sławomir Stachowiak z Lipna Stęszew, 
który zdobył 4,5 pkt. 

. 
Na zakończenie Turnieju przybyli: Małgorzata Gładysiak - kierowniczka Domu Kultury „Orle 

Gniazdo” oraz Włodzimierz Schmidt - Arcymistrz Szachowy i Wiceprezes ds. Sportowych Polskiego 
Związku Szachowego. 

To właśnie oni wręczyli wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe i upominki.  
Zwycięzcy wszystkich turniejów oprócz nagród głównych - biletów do Brukseli otrzymali Puchary, 
dyplomy i pamiątki z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nagrody i upominki dla wszystkich uczestników ufundowali: 
 Sidonia Jędrzejewska - Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
 Bożena Szydłowska - Posłanka na Sejm VII kadencji 

Dom Wydawniczy „REBIS” 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

 Orange Polska S.A.   
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” i Dom Kultury „ORLE GNIAZDO” 

 
Turniejowi, dzięki uprzejmości Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i zaangażowaniu Pani 

Agnieszki Stempin z Rezerwatu Archeologicznego w Poznaniu, towarzyszyła wystawa „Magia gry – 
sztuka rywalizacji”. Między rundami 5 i 6, w krótkiej prezentacji, Pani Agnieszka Stempin omówiła 
wystawę, nawiązując w szczególny sposób do historii szachów w Polsce. W drugiej prezentacji 
przekazałem informację na temat realizowanego w Polsce przez Polski Związek Szachowy i 
Ministerstwo Edukacji Narodowej programu : „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

 
 

   
 

Prezentacja Agnieszki Stempin z Muzeum Archeologicznego 
 

 Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców i opiekunów. 
W trakcie turnieju reportaże i wywiady z uczestnikami i sędzią głównym Turnieju przeprowadziły 
telewizje: TVP Poznań oraz Ratajska Telewizja Kablowa. Reportaże z turnieju zostaną również 
zamieszczone w Gazecie Ratajskiej oraz na portalu e-Poznań.  
 
Turniej sędziowali:  Hanna i Marek Zboroń oraz Paweł Staniszewski 
   

 

              Marek Zboroń   
                          /-/     
                   Kierownik i Sędzia  

  Główny Turnieju 
   

 


