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Gra królów dla każdego

T
rudno powiedzieć, że-
by Polska należała do
krajów, w których sza-
chy są w sposób szcze-
gólny promowane, tak

jak na przykład w Rosji, na
Ukrainie i Białorusi,  a także w
innych krajach powstałych po
upadku ZSRR. Nie możemy się
porównywać pod tym wzglę-
dem także z... Indiami, gdzie
swoisty boom szachowy spowo-
dowały wielkie sukcesy Viswa-
nathana Ananda, który przed
dwoma miesiącami obronił ty-
tuł mistrza świata. 

Na szczęście nie brakuje w
Polsce entuzjastów, dzięki któ-
rym odbywają się światowej
rangi turnieje, jak na przykład
Memoriał Akiby Rubinsteina w
Polanicy-Zdroju. Warszawa tak-
że może się pochwalić nie tylko
dobrymi wynikami arcymi-
strzów KSz Polonia, ale również
świetną organizacją imprez, z
których w ostatnich latach wy-
różnia się Międzynarodowy
Turniej Amplico AIG Life, roz-
grywany w ramach Memoriału
Stanisława Gawlikowskiego.  

Spełnianie marzeń

W tym roku po raz czwarty  z
rzędu impreza ta miała rangę
mistrzostw Europy
w szachach szyb-
kich.  Nic dziwnego,
że przyjechało do
Warszawy kilku-
dziesięciu arcymi-
strzów z 24 krajów.
Jednak najwięk-
szym „magnesem”
tych zawodów jest
ich otwartość. 

– Dzięki syste-
mowi open wielu
miłośników kró-
lewskiej gry mogło spełnić swe
marzenie i zagrać w jednym tur-
nieju ze znanymi, a nawet legen-
darnymi arcymistrzami – ocenia
arcymistrzyni Agnieszka Brust-
man, która na Torwarze wystą-

piła w roli sędziego. – Szachy są
dla wszystkich,  bez względu na
wiek, wykształcenie, sprawność
fizyczną czy możliwości mate-
rialne. Przy szachownicy wszy-
scy są równi. Szachy to jedna z
nielicznych dyscyplin, gdzie
dzieci nawiązują sportową wal-
kę z dorosłymi –  podkreśla am
Brustman. 

W turnieju  pra-
wie połowę ogólnej
liczby uczestników
stanowiły dzieci i
młodzież do lat 18.
Młodzi adepci sza-
chów mogli nie tyl-
ko zobaczyć, jak
grają mistrzowie,
ale także stoczyć z
nimi pojedynki.
Specjalną nagrodę
za najbardziej nie-
spodziewane zwy-

cięstwo otrzymał 14-letni Maciej
Adamowicz z Koszalina, który
wygrał z rywalem lepszym aż o
600 pkt rankingowych. 

Wszystkie dzieci do lat 14 za
wytrwałość i odwagę (13 rund w

ciągu dwóch dni to jednak po-
tężna dawka szachów) otrzyma-
ły świąteczne prezenty od Mi-
kołajów, ufundowane przez
burmistrza Śródmieścia Woj-
ciecha Bartelskiego. 

Najlepsza promocja

– To było wielkie święto kró-
lewskiej gry i najlepsza jej pro-
mocja – mówi dyrektor turnieju
Maria Macieja. – Jeszcze nigdy
w historii Warszawa nie oglądała
tak licznie (671 osób) obsadzo-
nego turnieju szachowego. Jesz-
cze nigdy tylu grających nie
uczestniczyło w mistrzostwach
Europy. To dowodzi, że zaintere-
sowanie szachami ciągle rośnie.

VIII Turniej Amplico AIG Life
przejdzie do historii polskich
szachów również dlatego, że  po
raz pierwszy w tej imprezie koń-
cowe zwycięstwo i tytuł mistrza
Europy zdobył nasz reprezen-
tant – 21-letni arcymistrz  Rado-
sław Wojtaszek. Mamy nadzieję,
że w jego ślady pójdą inni –
kończy Maria Macieja. ∑

VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ AMPLICO LIFE  |  JAN ZABIEGLIK

Od tysiącleci była to gra królów i arystokracji. W XX wieku stała się dyscypliną sportową dostępną dla wszystkich
warstw społecznych. W wielu krajach świata jest uznawana za szczególnie ważną w edukacji dzieci i młodzieży

*Burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski nagrodził dzieci, które zagrały w hali Torwaru, świątecznymi upominkiami
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*Grających otaczały liczne grupy kibiców
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szachy
w warszawie

*WYNIKI 

∑ Nagrody główne
• Amplico 2008. 25 nagród głów-
nych o wartości 16 650 euro.
Wszystkie zdobyli arcymistrzowie:

1. Radosław Wojtaszek (4000 euro);
2. Walerij Popow (Rosja); 
3.  Aleksiej Aleksandrow (Białoruś);
4.  Nikita Witiugow (Rosja); 
5.  Luka  Lenic (Słowenia); 
6. Michał Krasenkow (Polska); 
7.  Siergiej  Azarow (Białoruś); 
8.  Daniel Fridman (Niemcy);  
9. Artur Jussupov (Niemcy); 
10. Siergiej Fedorczuk (Ukraina); 
11. Orest Griszczak (Ukraina); 
12.  Aleksiej Szirow (Hiszpania); 
13. Siergiej Żigałko (Białoruś); 
14. Bartłomiej  Macieja (Polska); 
15. Dimitrow Mastrovasilis (Grecja);
16. Tomasz Markowski (Polska); 
17. Jurij Drozdowski (Ukraina);  
18. Anna Muzyczuk (Słowenia); 
19. Grzegorz Gajewski (Polska); 
20. Aleksander Miśta (Polska); 
21. Andrej Żigałko (Białoruś); 
22. Sarunas Sulskis (Litwa); 
23. Kamil Mitoń (Polska); 
24. Łukasz Cyborowski (Polska); 
25. Jan Gustafsson (Niemcy).

∑ Nagrody specjalne
• 29 nagród specjalnych o wartości
4000 euro.

NNaaggrrooddyy ddllaa nnaajjlleeppsszzyycchh jjuunniioorróóww
zzddoobbyyllii::
Jacek Tomczak – do lat 18 
(II miejsce – Ivan Saric)
Maria Muzczuk – do lat 18
(II miejsce – Jagoda Gołek)
Alexander Ipatov – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 16
Dariusz Świercz – do lat 14
Anna Iwanow – do lat 14
Kacper Drozdowski – do lat 12
Monika Rykała – do lat 12
Maciej Matuszewski – do lat 10
Julia Murawko – do lat 10

NNaajjlleeppsszzee kkoobbiieettyy::
Anna Muzyczuk
Natalia Zdebskaja
Tatiana Mołchanowa
NNaajjlleeppssii sseenniioorrzzyy::
Lajos Portisch
Karol Luckschloss
NNaajjlleeppssii ww ggrruuppaacchh rraannkkiinnggoowwyycchh::
< 1000 ELO – Dario Gemma
< 1200 ELO – Giancarlo Badano
< 1400 ELO – Robert Jastrzębski
< 1600 ELO – Dogbert Magierski
< 1800 ELO – Mariusz Łyszcz
< 2000 ELO – Michał Chmielecki
< 2100 ELO – Ritvars Reimanis
< 2200 ELO – Ilena Krasenkowa
< 2300 ELO – Demainte Daulyte
< 2400 ELO – Włodzimierz Schmidt
< 2500 ELO – Vidmantas
Malisauskas
+ 1 nagroda pocieszenia. —jz

Mistrzostwa Europy
zorganizowała Fundacja na
rzecz Wspierania Szachów 
w Warszawie we współpracy 
z Polskim Związkiem
Szachowym. Organizatorzy
dziękują w szczególności firmie
Amplico Life SA za ufundowanie
wszystkich nagród pieniężnych,
Departamentowi Edukacji
Publicznej i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Woj.
Mazowieckiego, Biuru Sportu 
i Rekreacji Urzędu m.st.
Warszawy oraz Departamentowi
Sportu Powszechnego MSiT za
znaczące zaangażowanie
finansowe. Słowa szczególnych
podziękowań kierujemy pod
adresem dzielnicy Śródmieście
za ufundowanie upominków
dzieciom oraz finansowe 

i logistyczne wsparcie
organizacji imprezy.
Gorące słowa podziękowań
należą się partnerom
technologicznym: Polkomtel SA
i ATM SA. To dzięki nim  szachy
rozgrywane na Torwarze mógł
oglądać na żywo cały świat.
Podziękowania kierowane są
również pod adresem
Centralnego Ośrodka Sportu,
który przyjął funkcję
współgospodarza imprezy 
i udostępnił na rozgrywki halę
sportową Torwar, zapewniając
tym samym szachistom
znakomite warunki gry.
Bezcenną rolę odegrali patroni
medialni: Polska Agencja
Prasowa, TVP3 Warszawa 
i „Życie Warszawy”, za co
bardzo dziękujemy. 

*PODZIĘKOWANIA


