
SPRAWOZDANIE 
Z V TURNIEJU SZACHOWEGO „SZACHY W SZKOLE”

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI

OŚWIADCZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” w Poznaniu, Os. Lecha 43,
rozegrany  został  V  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 dopiero dogania inne województwa na liście województw, biorących udział w
zainicjowanym przez Polski  Związek Szachowy w 2013 r.  projekcie  ”Edukacja przez Szachy w
Szkole”.

Tegoroczny  turniej  to  już  V  Turniej  Szachowy  zorganizowany  w  Poznaniu  w  związku
z  Oświadczeniem  Parlamentu  Europejskiego.  To  jedyny  taki  cykliczny  turniej  szachowy
organizowany na terenie Wielkopolski i związany z ww. Oświadczeniem.

Do współpracy  przy  organizacji  i  przeprowadzeniu  Turnieju  Organizatorzy  poprosili  wiele
znamienitych osób, z których większość już od kilku lat wspiera turnieje szachowe organizowane w
Poznaniu.
Pomoc  przy  zorganizowaniu  Turnieju  w  b.r.  wyraziła  ponownie  Pani  Agnieszka  Kozłowska  -
Rajewicz, Posłanka do Parlamentu Europejskiego. 
Uczestnikom tegorocznego Turnieju Pani Posłanka sprawiła ogromną radość i niespodziankę 
fundując wspaniałe nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika - zwycięzców turnieju dla dzieci
i młodzieży w wieku od 14 – 18 lat.:   

„Wyjazdy studyjne do siedziby Parlamentu Europejskiego
w Brukseli (Belgia) w dniach 16-20 października 2017 r.”

Pomoc przy organizacji Turnieju i ufundowaniu nagród okazali również: 
Bożena Szydłowska – Posłanka na Sejm VIII 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
Zbigniew Mamys – Dyrektor Biura pani Posłanki Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz

Turniej wspierali wybitni Polscy Szachiści:
Arcymistrzyni Hanna Ereńska – Barlo i Arcymistrz Włodzimierz Schmidt.

Puchary i „bilety do Brukseli” dla najlepszych



        W Turnieju udział wzięło 64 uczestników. Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: turniej A:  
dla dziewcząt i dla chłopców z przedszkoli i szkół podstawowych do III klasy włącznie, turniej B  dla 
dziewcząt i dla chłopców szkół podstawowych z klas od IV do VI, turniej C dla dzieci i młodzieży w 
wieku od 14 – 18 lat i turniej D dla dorosłych.

W turniejach A i B  grano systemem szwajcarskim na dystansie 6 (turniej A) i 7 rund (turniej
B),  z  tempem gry  po  15  minut  na  partię  dla  zawodnika.  Pozostałe  turnieje  rozegrane  zostały
systemem kołowym, również z tempem gry po 15 minut na partię dla każdego uczestnika.
Wszyscy uczestnicy rywalizowali o puchary ufundowane przez Dom Kultury „ORLE GNIAZDO” oraz
o  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe  i  upominki,  a  uczestnicy  rozgrywek  w  grupie  C  dodatkowo  o
możliwość wyjazdu do Brukseli. 

Najliczniejszą obsadę miał już tradycyjnie w tego typu turniejach turniej A dla najmłodszych.
Zagrało  w nim 30  uczestników,  w  tym 3  dziewczynki.  Tym razem wśród uczestników nie  było
zdecydowanego faworyta, co potwierdził przebieg rozgrywek – po 4 rundach zwycięzcę można był
upatrywać w kilku zawodnikach. Najlepiej w końcówce turnieju spisał się Paweł Borkowski z UMKS
Na Pięterku w Poznaniu, który wygrał wszystkie partie i zasłużenie zajął I miejsce i puchar. Na II
miejscu  turniej  ukończył  Kacper  Majewski  z  Korony  Zakrzewo,  a  trzecia  była  jego  koleżanka
klubowa Sara Gać-Mytych. Sara za zwycięstwo w klasyfikacji dziewcząt również otrzymała puchar.
W turnieju grała czwórka zawodników rocznik 2011 – doskonale spisało się dwóch z nich: Mateusz
Różański i  Julian Kurryłowicz-Kaźmierczak zajęli  odpowiednio bardzo wysokie V i  VI miejsce, z
dorobkiem po 4 punkty każdy! W kolejnych zawodach mogą już „zaszachować” podium!

     

   Paweł Borkowski – I miejsce Turniej A     Od lewej: Paweł, Kacper i Sara



W Turnieju B dla dzieci z klas IV – VI ze szkół podstawowych udział wzięło 17 uczestników, w
tym  4  dziewczynki.  Wśród  uczestników  faworytami  byli  posiadacze  najwyższych  kategorii  –
zawodnicy z pierwszą i drugimi kategoriami. Nie zawiódł zawodnik z I – szą kategorią Sebastian
Półtorak  z  UKS „Hetman Koronny”  Trzebinia,  który  zdobył  6  pkt  i  ukończył  turniej  bez porażki
wyprzedzając najbliższych konkurentów o cały punkt. Drugie i trzecie miejsca zajęli kolejno Karol
Ullrich  i  Filip  Łąkowski.  Najlepszą  zawodniczka  turnieju  została  Martyna  Niemier  z  Korony
Zakrzewo, która w turnieju zajęła VI miejsce i zdobyła 4 pkt. Sebastian i Martyna oprócz nagród
rzeczowych otrzymali puchary.

  Nagrody odbierają: Sebastian Półtorak                                  i Martyna Niemier

Turniej C zgromadził na starcie 9 uczestników, w tym 3 dziewczynki. W turnieju tym rywalizowano o 
nagrody ufundowane przez  Panią Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz - „bilety na wyjazdy do siedziby
Parlamentu Europejskiego w Brukseli”.



Faworyt w tej grupie był jeden - Mikołaj Nowak z Poznania, ale aktualnie reprezentujący klubu 
Smecz Konin, zawodnik posiadający najwyższą kategorię i najwyższy ranking spośród wszystkich 
uczestników. Mikołaj nie zawiódł i w turnieju „każdy z każdym” wygrał wszystkie 8 partii i ze 100% 
wynikiem zdobył „bilet”, puchar i inne nagrody. Drugie miejsce w turnieju zajął Adam Szych a trzeci 
był Hubert Niemier.
Rywalizacja wśród dziewcząt o wyjazd do Brukseli była bardzo zacięta i trwała do ostatniej rundy, w
której dzięki zwycięstwu I miejsce wśród zawodniczek zajęła Marta Tomczak z Wieniawy Leszno. 
Marta zdobyła w turnieju 5 pkt i wyprzedziła kolejną zawodniczkę Marikę Kostecką o 0,5 pkt.

 

    
     Zwycięzcy turnieju C z biletami

                     na wyjazd do BRUKSELI
    
Turniej D zgromadził na starcie 8 uczestników, w tym tylko jedną zawodniczkę Magdalenę

Łysiak-Półtorak, która jednak nie dała przeciwnikom żadnych szans i  po wygraniu wszystkich 7
partii pewnie zwyciężyła w turnieju. II miejsce zajął Aleksander Broszkiewicz – 6,0 pkt, a trzeci był
Artur Ullrich – 4,0 pkt. 

                                   Uczestnicy turnieju D      

Na zakończenie Turnieju przybyli Pani Poseł Bożena Szydłowska i Arcymistrz Włodzimierz
Schmidt,  Wiceprezes  Polskiego  Związku  Szachowego,  którzy  wręczyli  zwycięzcom  puchary,
dyplomy oraz bilety do Brukseli zwycięzcom z grupy C, a także dyplomy uczestnictwa, pamiątki z
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, nagrody rzeczowe i upominki wszystkim pozostałym uczestnikom.

Nagrody i upominki dla uczestników ufundowali między innymi:
Agnieszka Kozłowska - Rajewicz - Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Bożena Szydłowska - Posłanka na Sejm VIII kadencji
Dom Wydawniczy „REBIS”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” i Dom Kultury „ORLE GNIAZDO”



Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców i opiekunów.
V Turniej „Szachy w szkole” sędziowali:  Hanna i Marek Zboroń.

              Marek Zboroń  
                 /-/
 Kierownik i Sędzia 
  Główny Turnieju
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