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C
elem imprezy zorga-
nizowanej przez
Fundację na rzecz
Wspierania Szachów
w Warszawie, we

współpracy z Polskim Komite-
tem Olimpijskim i Polskim
Związkiem Szachowym, było
wspólne świętowanie 92. rocz-
nicy odzyskania niepodległości. 

W uroczystości otwarcia, którą
prowadził założyciel fundacji Jan
Macieja, uczestniczyli: profesor
Sylwester Porowski – przewod-
niczący Rady Programowej fun-
dacji, Tomasz Sielicki – prezes 
PZSzach, Andrzej Dobrowolski 
– prezes Mazowieckiego Związ-
ku Szachowego i Andrzej Tokar-
ski – dyrektor Przedsiębiorstwa
Spedycyjnego Trade Trans. 

–  Pragniemy oddać szczegól-
ny hołd tym założycielom II RP,
którzy jednocześnie byli twórca-
mi jej potęgi szachowej: przede
wszystkim Marszałkowi Józefo-
wi Piłsudskiemu – Honorowemu
Prezesowi Polskiego Związku
Szachowego w latach 1926 –
1935, a także generałowi Kazi-
mierzowi Sosnkowskiemu – wie-

loletniemu prezesowi PZSzach,
w tym w kadencji zakończonej
wojną, twórcy życia szachowego
w ówczesnej Polsce. Wielką  rolę
w promowaniu królewskiej gry
odegrali także: premier Ignacy
Paderewski, prezydent Ignacy
Mościcki, gen. Władysław Sikor-
ski, marszałek Senatu Włady-
sław Raczkiewicz i minister
spraw zagranicznych Józef Beck
– podkreślił Jan Macieja. 

Od siedmiu do 80 lat 

W turnieju udział wzięło 210
osób. Wśród uczestników były
trzy arcymistrzynie: Agnieszka
Brustman, Joanna Dworakow-
ska i Joanna Majdan-Gajewska
oraz 13 arcymistrzów, w tym
trzech z polskiej drużyny olim-
pijskiej: Bartosz Soćko, Bartło-
miej Macieja i Mateusz Bartel.

Przedział wiekowy zawodni-
ków wyniósł od siedmiu do 80 lat.
Tak jest tylko w szachach, które są
sportem bez pokoleniowych ba-
rier. Najmłodszymi uczestnikami
zawodów byli siedmiolatkowie:
Norbert Jaranowski, Daniel Sanz
Wawer, Aleksander Jaroś, Patryk

Pochmara, Marcin Powałka, Mi-
rosław Drabinsky, Klemens Za-
lewski i Jakub Jodłowski, a naj-
starszym – 80-letni Karol Koziń-
ski z Warszawy – szachista, który
każdą wolną chwilę poświęca na
udział w zawodach, a jego turnie-
jowy wynik – 5,5 pkt – uznać nale-
ży za imponujący i stanowiący za-
chętę dla innych seniorów, aby
grali w szachy jak najdłużej.

Wielkie niespodzianki

Jeszcze nie zdarzyło się w war-
szawskich turniejach, aby wszyscy
arcymistrzowie musieli ustąpić
pola aż pięciu mistrzom między-
narodowym i mistrzom. Ostatecz-
na klasyfikacja była następująca: 
1. mm Zbigniew Pakleza – 8 pkt; 
2. mm Krystian Kuźmicz – 7,5 pkt;
3. fm Arkadiusz Leniart – 7,5 pkt; 
4. mm Kacper Piorun – 7,5 pkt; 
5. m Adam Deszczyński – 7,5 pkt.

Dopiero na miejscach 6 – 16, z
dorobkiem 7 pkt, uplasowali się
arcymistrzowie: Mateusz Bartel,
Bartłomiej Macieja, Grzegorz
Gajewski, Bartłomiej Heberla,
Władimir Sergiejew i Juri Solo-
downiczenko z Ukrainy, Marcin
Dziuba, Robert Kuczyński i Miro-
sław Grabarczyk. Obok wymie-
nionych arcymistrzów po 7 pkt
uzyskali również mistrzowie
międzynarodowi: Piotr Stani-
szewski oraz Tomasz Warakom-
ski. Rozstawiony z numerem 1 ar-
cymistrz Bartosz Soćko zdobył 6
pkt i zajął dopiero 23. miejsce.

– Można powiedzieć, iż w sza-
chach już tak jest, że im szybsze
tempo gry, tym więcej niespo-

dzianek – oceniła dyrektorka
turnieju Maria Macieja.

Wśród pań wygrały arcymi-
strzynie: Joanna Majdan-Ga-
jewska, Joanna Dworakowska i
Agnieszka Brustman. Wszystkie
zdobyły po 6 pkt. Najlepszymi
seniorami powyżej 60 lat okaza-
li się Jan Adamski i Karol Koziń-
ski (po 5,5 pkt).

Brawo Trade Trans

Aż 103 juniorów wzięło udział w
zawodach. Tu niespodzianek nie
było. Rywalizację w dziewięciu
spośród dziesięciu grup junior-
skich wygrali młodzi szachiści Po-
lonii Trade Trans Warszawa. Jedy-
nie wśród dziewcząt do lat dzie-
sięciu zwyciężyła Pola Parol z
MTSz Mińsk Mazowiecki. Liderzy
grup: – do lat 10: Pola Parol i Igor
Kowalski; – do lat 12: Ewa Haraziń-
ska i Łukasz Jarmułka; – do lat 14:
Kinga Pastuszko i Bartosz Nowic-
ki; – do lat 16: Kinga Pastuszko i Se-
bastian Malec; – do lat 18: Monika
Głuszko i Zbigniew Strzemiecki.

Należy również dodać, że to
był niezwykle udany rok junio-
rów Polonii Trade Trans – za-
wodników MKS Polonia War-
szawa, którzy nie tylko błyszcze-

li formą w Turnieju Niepodle-
głości, ale wygrali ogólnopolskie
współzawodnictwo sportowe w
rywalizacji wszystkich klubów i
sekcji szachowych w Polsce.

W tym miejscu należy przeka-
zać słowa gorących podziękowań
władzom sportowym m.st. War-
szawy, w tym dzielnicy Śródmie-
ście oraz wspierającemu od sied-
miu lat największe szachowe talen-
ty stolicy – Przedsiębiorstwu Spe-
dycyjnemu Trade Trans Sp. z o.o.

Nagroda specjalna

Nagrodę specjalną w wyso-
kości 1000 zł dla najlepszego ju-
niora do lat 18 ufundował IDM
SA. Jest to Nagroda im. Ludomi-
ra Benedyktowicza, powstańca
1863 r., malarza, założyciela i
pierwszego prezesa Krakow-
skiego Klubu Szachistów.

Podczas ceremonii zakończe-
nia nagrodę tę Zbigniewowi
Strzemieckiemu wręczył dyrek-
tor IDM SA Łukasz Jagiełło.

Podziękowania 

Organizatorzy turnieju dzię-
kują Adamowi Struzikowi 
– marszałkowi województwa

mazowieckiego, oraz Tomaszo-
wi Sielickiemu – prezesowi
PZSzach za sprawowanie hono-
rowego patronatu, Polskiemu
Komitetowi Olimpijskiemu i
Centrum Olimpijskiemu w War-
szawie za współpracę przy or-
ganizacji turnieju, samorządowi
województwa mazowieckiego,
Fundacji BRE Banku Warszawa,
Biuru Informacji Kredytowej
SA, PGNiG SA, Biuru Makler-
skiemu BGŻ SA, BRE Leasing
Sp. z o.o. oraz Internetowemu
Domowi Maklerskiemu SA za fi-
nansowe wsparcie organizacji
turnieju oraz firmie ATM SA za
asystę technologiczną.

Mistrzostwa Europy

Jeszcze w tym roku wielbicie-
li królewskiej gry  czekają w
Warszawie dwie prestiżowe  im-
prezy: otwarte Mistrzostwa Eu-
ropy w Szachach Szybkich  oraz
Mistrzostwa Europy w Sza-
chach Błyskawicznych – Turnie-
je MetLife Amplico, które odbę-
dą się w hali sportowej Torwar w
dniach 17 – 19 grudnia. 

Szczegóły na: www.polonia-
chess.pl/amplico2010 oraz
wkrótce na łamach „ŻW”. ∑

SZACHY  |  JAN ZABIEGLIK 

W dniu Święta Niepodległości w Centrum
Olimpijskim w Warszawie rozegrany został
turniej „W hołdzie założycielom II RP,
twórcom jej potęgi szachowej”

Oddali hołd twórcom II RP 

*W takich, jak ten, otwartych turniejach chętnie grają dzieci

*W gościnnym Centrum Olimpijskim zagrało 210 osób
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