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Licz ba kra jów i uczest ni ków
W tur nie jach bra li udział re pre -
zen tan ci aż 28 róż nych kra jów z
każ dej czę ści Eu ro py. W tur nie ju
blit za wy stą pi ło 379 osób, a w
ra pi dzie – 747.

Licz ba ko biet
Wy stą pi ło 128  ko biet, z cze go 
30 z ty tu ła mi mię dzy na ro do wy -
mi. Naj bar dziej sław ną
uczest nicz ką mi strzostw by ła
Wę gier ka Ju dit Po lgar,  le gi ty mu -
ją ca się rów nież ty tu łem
mę skie go ar cy mi strza.  Oka za ła
się ona w obu tur nie jach naj lep -
szą z ko biet. W blit zu by ła
szó sta, a w ra pi dzie 16.  

Naj młod si
Naj młod szą uczest nicz ką za wo -
dów by ła pię cio let nia He le na
Ku char ska, któ ra uro dzi ła się 
14 czerw ca 2006 r. Co war te od -
no to wa nia, He len ka po sia da już
IV ka te go rię sza cho wą! Ró wie -
śnicz ka mi He len ki, ale
uro dzo ny mi we wcze śniej szych
mie sią cach 2006 r., by li: Alek -
san der Mic kie le wicz, Ju rek
Rzeń ca oraz Ju lia Soć ko.
                                                     
Naj star si
Zde cy do wa nie naj star szym
uczest ni kiem mi strzostw  jest
84-let ni kan dy dat na mi strza
Sta ni sław Szcze pa niec. Już w
pierw szej run dzie mi strzostw
do szło do po je dyn ku po ko leń,
gdyż pan Sta ni sław zmie rzył się
z Szy mo nem Sien kie wi czem z
Łom ży, któ ry jest aż o 74 la ta
młod szy! W po je dyn ku tym ru ty -
na i do świad cze nie wzię ły
jed nak gó rę i pan Sta ni sław wy -
szedł z nie go zwy cię sko.
Ko lej nym naj star szym uczest ni -
kiem był 75-let ni Le szek
Ada siak, któ ry rów nież mu siał
zmie rzyć się z sied mio let nią Mo -
ni ką Mar ciń czyk. Jed nak i tym
ra zem dzie cię ca fan ta zja nie
mia ła szans.

Ty tu ły mię dzy na ro do we:
W za wo dach wzię ło udział 147
za wod ni ków po sia da ją cych mię -
dzy na ro do we ty tu ły sza cho we, z
cze go aż 62 oso by le gi ty mu ją ce
się ty tu łem ar cy mi strza. Tur niej
za szczy ci ło swo ją obec no ścią
rów nież sześć ar cy mi strzyń.
553 uczest ni ków po sia da mię -
dzy na ro do wy ran king FI DE.

Licz ba ju nio rów do 18. ro ku
ży cia: 346, w tym 89 dziew cząt.
Licz ba se nio rów po wy żej 60.
ro ku ży cia: 27.

Naj lep si ju nio rzy:
Blitz  (szachy błyskawiczne)
– chłop cy do lat 10 – Igor Ko -
wal ski, 12 – Szy mon Wal ter, 14
– Vla di mir Min ko, 16 – Ilia Ny zh -
nyk, 18 – Da riusz Świercz;
dziew czę ta: 10 – Ali cja Śli wic ka,
12 – Oli wia Kioł ba sa, 14 – Ma -
rio la Woź niak, 16 – An na
Iwa now, 18 – Alek san dra Lach. 
Naj lep sza sza chist ka – Ju dit
Po lgar. 
Naj lep szy se nior po wy żej 60.
ro ku ży cia – Jan Adam ski.
Ra pid (sza chy szyb kie) – chłop -
cy do lat 10 – Ra do sław Psyk,
12 – Di mi trijs To kra novs, 14 – Ot -
to mar La dva, 16 – Ilia Ny zh nyk,
18 – San san Sju gi rov; dziew czę -
ta: 10 – Ali cja Śli wic ka, 12 –
Oli wia Kioł ba sa, 14 – Ka ta rzy na
Mu raw ko, 16 – Alek san dra Lach,
18 – Ka ta rzy na Ada mo wicz. 
Naj lep sza sza chist ka – Ju dit
Po lgar. Naj lep szy se nior po wy -
żej 60. ro ku ży cia –
Wło dzi mierz Schmidt.              —jz
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JAN ZA BIE GLIK

Za cy to wa ną po wy żej sen ten cję
wy gło sił zna ny re ży ser fil mo wy,
pro fe sor Krzysz tof Za nus si,
któ ry pro wa dził uro czy stość
otwar cia mi strzostw Eu ro py 
w sza chach szyb kich, ja kie w
ostat nią so bo tę i nie dzie lę od -
by ły się w Pa ła cu Kul tu ry i Na -
uki. Koń cząc swą wy po wiedź,
Krzysz tof Za nus si po dzię ko wał
Fun da cji Sza cho wej im. gen.
Ka zi mie rza Sosn kow skie go za
zor ga ni zo wa nie tak pięk nej im -
pre zy, w któ rej obok naj lep -
szych za wo dow ców mo gli też
za grać adep ci i ama to rzy kró -
lew skiej gry.

Przy po mnij my, że  dwu dnio -
we zma ga nia w sza chach szyb -
kich po prze dzi ły mi strzo stwa w
blit zu, któ re ro ze gra ne zo sta ły
w pią tek.  W su mie w obu tur -
nie jach mi strzow skich, roz gry -
wa nych pod ho no ro wym pa -
tro na tem pre zy den ta RP Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go i  Par la -
men tu Eu ro pej skie go, za gra ło
bli sko 800 osób z 28 kra jo wych
fe de ra cji sza cho wych.  

By ły to jed ne z naj sil niej -
szych mi strzostw Eu ro py w ra -
pi dzie i blit zu w hi sto rii tych
im prez. W za wo dach wzię ło
udział 147 za wod ni ków po sia -
da ją cych mię dzy na ro do we ty -
tu ły sza cho we, z cze go aż 62 z

ty tuł ar cy mi strza (re la cję z
prze bie gu zawo dów za mie ści -
li śmy wczo raj).

– Śro do wi sko sza cho we Pol -
ski i Eu ro py czu je się ogrom nie
wy róż nio ne fak tem spra wo wa -
nia ho no ro we go pa tro na tu nad
im pre zą przez Par la ment Eu -
ro pej ski oraz pre zy den ta RP –
Bro ni sła wa Ko mo row skie go.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ro wa ne są tak że pod ad re -
sem pa ni Han ny Gron kie wicz -
-Waltz – pre zy dent War sza wy
oraz Ada ma Stru zi ka – mar -
szał ka wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go – za współ prze wod -
ni cze nie Ko mi te to wi Ho no ro -
we mu, w skład któ re go we szło
wie le oso bi sto ści świa ta kul tu -
ry, na uki, po li ty ki i biz ne su –
stwier dzi ła dy rek tor ka im pre -
zy Ma ria Ma cie ja .

Wiel kie sza cho we świę to w
War sza wie nie by ło by moż li we
bez za an ga żo wa nia spon so rów
i me ce na sów.

Or ga ni za to rzy  dzię ku ją  w
szcze gól no ści Han nie Gron kie -
wicz -Waltz za umoż li wie nie
prze pro wa dze nia mi strzostw
w Pa ła cu Kul tu ry i Na uki oraz
fir mie Me tLi fe Am pli co za fi -
nan so we wspar cie, w tym ufun -
do wa nie wszyst kich na gród
pie nięż nych. Po dzię ko wa nia za
fi nan so we wspar cie im pre zy
or ga ni za to rzy prze ka zu ją rów -
nież: Urzę do wi Mar szał kow -
skie mu wo je wódz twa ma zo -

wiec kie go, Mi ni ster stwu Spor -
tu i Tu ry sty ki, Biu ru Spor tu i Re -
kre acji, Pol skie mu Związ ko wi
Sza cho we mu oraz fir mom:
PGNiG SA, BIK SA oraz BIG In -
fo Mo ni tor SA.

Rów nie go rą co or ga ni za to -
rzy dzię ku ją Urzę do wi Dziel ni -
cy Śród mie ście za ufun do wa -
nie upo min ków dzie ciom do lat
14 oraz fi nan so we i lo gi stycz ne
wspar cie or ga ni za cji im pre zy.

Go rą ce sło wa po dzię ko wa -
nia   or ga ni za to rzy prze ka zu ją
part ne rom tech no lo gicz -
nym: IBM Pol ska sp. z o.o. i ATM
SA. To dzię ki nim moż na by ło
po ka zać Pol skę, War sza wę i
sza chy przez pry zmat no wo -
cze snych tech no lo gii, a wy bra -
ne par tie roz gry wa ne w PKiN

mógł oglą dać na ży wo ca ły
świat. Dzię ku ją tak że Pol skiej
Or ga ni za cji Tu ry stycz nej za peł -
nie nie ro li part ne ra w pro mo cji
im pre zy w kra ju i na świe cie
oraz ho te lom: Ibis Sta re Mia sto,
ETAP i ATOS za go ścin ność oraz
życz li wą współ pra cę przy za -
kwa te ro wa niu sza chi stów.

Po dzię ko wa nia kie ro wa ne
są rów nież pod ad re sem Pa ła cu
Kul tu ry i Na uki za nie zwy kle
pro fe sjo nal ną po moc w prze -
pro wa dze niu im pre zy.

Waż ną ro lę ode gra li pa tro ni
me dial ni: Pol ska Agen cja Pra -
so wa, TVP War sza wa, „Ży cie
War sza wy” i „Pol ska The Ti -
mes”. Re la cje z mi strzostw Eu -
ro py nada wa ła sta cja Eu ro -
sport.

Pod czas ce re mo nii za koń -
cze nia ME or ga ni za to rzy po -
dzię ko wa li rów nież  fir mom:
PGNiG SA za spon so ro wa nie
ar cy mi strzow skiej dru ży ny KSz
Po lo nia War sza wa oraz Przed -
się bior stwu Spe dy cyj ne mu
Tra de Trans sp. z o.o. za fi nan so -
we wspie ra nie naj bar dziej
uzdol nio nych ju nio rów MKS
Po lo nia War sza wa.

Po uro czy sto ści za koń cze nia
po zo stał już tyl ko czas na wza -
jem ne ży cze nia świą tecz ne
oraz po wie dze nie so bie „do zo -
ba cze nia”, gdyż za rok kil ku set
sza chi stów z ca łej Eu ro py po -
now nie  spo tka się w War sza -
wie, aby ry wa li zo wać o ty tuł
naj lep sze go za wod ni ka Sta re go
Kon ty nen tu. ∑

Rekordowe mistrzostwa
PODSUMOWANIE ME | „Szachy to gra, 
w której zmagają się rozumy. Kibicuję jej.
Rozum na ogół przegrywa, ale nie z
rozumem. Przegrywa z brakiem rozumu”

>Najlepsi arcymistrzowie rywalizowali na oddzielnym „ringu”
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Go ść mi spe cjal ny mi mi strzostw Eu ro py 
w sza chach szyb kich i bły ska wicz nych by li:
Krzysz tof Za nus si – re ży ser, pro fe sor; Wło dzi -
mierz Pa szyń ski – wi ce pre zy dent War sza wy;
Le szek Ja siń ski – pro fe sor, dy rek tor In sty tu tu
Na uk Eko no micz nych Pol skiej Aka de mii Na uk;
Ta de usz Bacz ko – pro fe sor INE PAN; Ta de usz
Wol sza – pro fe sor, czło nek Za rzą du In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej; 
pro fe sor Syl we ster Po row ski i dok tor Jan Ma cie -
ja – re pre zen tan ci or ga ni za to ra im pre zy –
Fun da cji Sza cho wej im. gen. Ka zi mie rza Sosn -
kow skie go, pro pa ga to rzy idei „No wo cze sne
tech no lo gie i sil ne sza chy wi zy tów ką Ma zow sza
w kra ju i na świe cie”, To masz Sie lic ki – pre zes
Pol skie go Związ ku Sza cho we go, wi ce pre zy dent
ECU, Sa va Sto isa vl je vic – se kre tarz ge ne ral ny
Eu ro pej skiej Unii Sza cho wej,  An drzej Do bro -
wol ski – pre zes Ma zo wiec kie go Związ ku

Sza cho we go, Łu kasz Ka li now ski – pre zes Am -
pli co Li fe SA, Krzysz tof Pie trasz kie wicz –
pre zes Związ ku Ban ków Pol skich, An drzej Lip ko
– mi ni ster prze my słu i han dlu w la tach 1990 –
1992; Je rzy Eliasz – dy rek tor De par ta men tu
Spor tu Wy czy no we go MSiT;  Iza be la Pta szyń -
ska – dy rek tor mar ke tin gu Me tLi fe Am pli co;
Woj ciech Bar tel ski – bur mistrz dziel ni cy Śród -
mie ście, Mi ro sław Kru sie wicz – dy rek tor
De par ta men tu Edu ka cji Pu blicz nej i Spor tu 
w Urzę dzie Mar szał kow skim wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go, An drzej Olsz tyń ski –
przed sta wi ciel IBM Pol ska sp. z o.o., Ma ciej
Jan kie wicz – do rad ca pre ze sa Pol skiej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej, An drzej Wy ro zemb ski –
na czel nik Wy dzia łu Oświa ty i Spor tu 
w Urzę dzie Dziel ni cy Śród mie ście,  An dże li ka
Gło wien ka – przed sta wi ciel ka Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry sty ki. ∑

>GOŚCIE MISTRZOSTW EUROPY
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>Ce re mo nię otwar cia pro wa dził Krzysz tof Za nus si, obok bur -
mistrz Śród mie ścia Woj ciech Bar tel ski i wi ce pre zy dent War sza wy
Wło dzi mierz Pa szyń ski


