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szachy

W
te go rocz nym

tur nie ju, któ ry
ro ze gra ny zo -
stał pod ho no -
ro wym pa tro -

na tem Ada ma Stru zi ka – mar -
szał ka wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go, udział wzię ło 192
uczest ni ków. 

Za gra li nie tyl ko ar cy mi strzo -
wie i mi strzo wie, ale przede
wszyst kim ro dzi ny z dzieć mi,
któ re w ten spo sób chcia ły
uczcić ten szcze gól ny dla Pol ski
dzień.

Lek cja hi sto rii
Dla naj młod szych tur niej

sta no wił nie tyl ko oka zję do
zmie rze nia się z du żo star szy mi
i sław ny mi ry wa la mi, ale tak że
moż li wość po zna nia hi sto rii
zwią za nej z od zy ska niem przez
nasz kraj nie pod le gło ści.  
W trak cie uro czy sto ści otwar cia
za wo dów przy bli żył ją zna ny
hi sto ryk i sza chi sta pro f. Ta de -
usz Wol sza. Peł ne emo cji prze -
mó wie nie wy war ło du że wra -
że nie nie tyl ko na dzie ciach, ale
tak że na do ro słych. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Fun -
da cji Sza cho wej im. gen. Ka zi -
mie rza Sosn kow skie go – Jan
Ma cie ja – zwró cił uwa gę na fakt,
że w tur nie ju upa mięt nia ją cym
to wiel kie hi sto rycz ne wy da -
rze nie za gra ło wie lu zna ko mi -
tych sza chi stów. Na li ście star -
to wej zna la zło się aż 25 za wod -
ni ków z ty tu ła mi mię dzy na ro -
do wy mi, a wśród nich dzie wię -
ciu ar cy mi strzów. Na uwa gę
za słu gu je także fakt, że udział w
tur nie ju wzię ło wie lu za gra nicz -
nych sza chi stów miesz ka ją cych
obec nie w War sza wie oraz
przy jezd nych. Re pre zen to wa li
nie tyl ko kra je eu ro pej skie:
Ukra inę, Hisz pa nię i Wło chy, ale
tak że Mek syk i Pe ru. 

Re we la cyj ny zwy cięz ca
W dziewięciu rundach ry wa -

li zo wa ły ze so bą trzy po ko le nia.
Naj młod sza uczest nicz ka He -
len ka Olsz tyń ska ma do pie ro
pięć lat, a naj star szym za wod ni -
kiem oka zał się Ka rol Ko ziń ski,
któ ry 3 li sto pa da skoń czył 81
lat. Osta tecz nie tur niej za koń -
czył się wiel kim suk ce sem mło -
de go pol skie go mi strza – 18-let -
nie go Mi cha ła Ma tu szew skie go,
któ ry wy gry wa jąc 8 z 9 par tii,

zo stał nie spo dzie wa nie zwy -
cięz cą za wo dów. Kro ku do trzy -
mał mu je dy nie tre ner pol skich
ju nio rów Piotr Mic kie wicz, któ -
ry rów nież uzy skał 8 pkt, ale
miał gor szą punk ta cję do dat ko -
wą. Ko lej ne miej sca za ję li ar cy -
mi strzo wie Yuri Vovk oraz Mar -
tyn Kra vt siv z Ukra iny. Stra ci li
oni do li de rów pół punk tu. 

W czo łów ce zna leź li  się także
re pre zen tan ci klu bo we go mi -
strza Pol ski PGNiG Po lo nii War -
sza wa. Ar cy mistrz Mi chał Ol -
szew ski zdo był  7 pkt i był  piąty,
a zwy cięż czy ni w kla sy fi ka cji
ko biet – ar cy mi strzy ni Jo an na
Dwo ra kow ska – z ta kim sa mym
do rob kiem zajęła w klasyfikacji
ge ne ral nej dziewiąte miej sce.

War to pod kre ślić, że po za -
koń cze niu te go tur nie ju pra wie
każ dy je go uczest nik wró cił do
do mu z na gro dą, gdyż or ga ni za -
to rzy oprócz 34 na gród pie nięż -
nych dla naj lep szych za wod ni -
ków w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
oraz wie lu in nych kla sy fi ka cji
do dat ko wych prze wi dzie li tak -
że upo min ki dla wszyst kich
dzie ci po ni żej 14 lat.

Dwie na gro dy spe cjal ne w
wy so ko ści 1000 zł każ da zdo by -
li zwy cięz cy grup do lat 18
wśród dziew cząt i chłop ców:
Mo ni ka Głusz ko i Mi chał Ma tu -
szew ski. Na gro dy ufun do wał –
tra dy cyj nie już – DM IDM SA z
Kra ko wa. Są to Na gro dy im. Lu -
do mi ra Be ne dyk to wi cza, po -
wstań ca 1863 r., ma la rza, za ło -
ży cie la i pierw sze go pre ze sa
Kra kow skie go Klu bu Sza chi -
stów. Pod czas ce re mo nii za koń -
cze nia tur nie ju na gro dy wrę -
czył dy rek tor Łu kasz Ja gieł ło.

W gro nie zwy cięz ców grup
ju nior skich by ło aż pię cio ro za -
wod ni ków Po lo nii Tra de Trans
z klu bu MKS Po lo nia War sza -
wa, dla któ rych rok 2011 był nie -
zwy kle uda ny, a naj waż niej -
szym suk ce sem by ło zwy cię -
stwo w ogól no pol skim współ -
za wod nic twie spor to wym
wszyst kich klu bów i sek cji sza -
cho wych w Pol sce.

Po dzię ko wa nia
Or ga ni za to rzy pra gną prze -

ka zać sło wa go rą cych po dzię -
ko wań wła dzom spor to wym
m.st. War sza wy, w tym dziel ni -
cy Śród mie ście oraz wspie ra ją -
ce mu od ośmiu lat naj więk sze
sza cho we ta len ty sto li cy
Przed się bior stwu Spe dy cyj ne -

mu Tra de Trans Sp. z o.o.   Or ga -
ni za to rzy dzię ku ją Cen trum
Olim pij skie mu w War sza wie za
moż li wość prze pro wa dze nia
im pre zy w zna ko mi tych wa -
run kach, Sa mo rzą do wi Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go,  Fun -
da cji BRE Ban ku War sza wa,
Biu ru In for ma cji Go spo dar czej
In fo Mo ni tor SA, PGNiG SA
oraz DM IDM SA za fi nan so we
wspar cie or ga ni za cji tur nie ju, a
tak że fir mie ATM SA za asy stę
tech no lo gicz ną.

Za pro sze nie na ME
Jesz cze w tym ro ku wiel bi -

cie li kró lew skiej gry cze ka ją w
War sza wie dwie pre sti żo we im -
pre zy: otwar te Mi strzo stwa Eu -
ro py w Sza chach Szyb kich i Mi -
strzo stwa Eu ro py w Sza chach
Bły ska wicz nych – rozgrywane
pod egi dą MetLife Am pli co,
któ re od bę dą się w Pa ła cu Kul -
tu ry i Na uki w dniach 16 – 18
grud nia br. Szcze gó ły na:
www.po lo nia chess.pl/am pli -
co2011 oraz wkrót ce na ła mach
„Życia Warszawy”. ∑ 

Uczcili Święto
Niepodległości
TURNIEJ |  JAN ZABIEGLIK

11 listopada szachiści tradycyjnie spotkali się w gościnnym
Centrum Olimpijskim w Warszawie, aby uczcić kolejną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości 

*W gościnnym Centrum Olimpijskim zagrały 192 osoby

T
O

M
A

S
Z

 M
A

N
IE

W
S

K
I 

(3
) 

*Wszystkie dzieci poniżej lat 14 otrzymały upominki

*Najlepsi juniorzy: Monika Głuszko i Michał Matuszewski 

*WYNIKI 

∑ Turniej Niepodległości
Ostateczna klasyfikacja: 1. m Michał
Matuszewski – 8 pkt.; 2. m Piotr
Mickiewicz – 8; 3. am Yuri Vovk – 7,5; 
4. am Martyn Kravtsiv – 7,5; 
5. am Michał Olszewski – 7,0; 
6. am Łukasz Cyborowski – 7,0 pkt.
Najlepsze zawodniczki:
Rywalizację wśród kobiet wygrała
arcymistrzyni Joanna Dworakowska z
PGNiG Polonia Warszawa, która z
dorobkiem 7 pkt uplasowała się na 9.
miejscu w klasyfikacji generalnej.
Drugie miejsce zajęła aktualna
mistrzyni Polski do lat 18 – Monika
Głuszko z Polonii Trade Trans
Warszawa (6,5 pkt, miejsce 18).
Najlepsi seniorzy powyżej 60. roku
życia: byli mistrzowie Polski Jan

Adamski (6,5 pkt) i Włodzimierz
Schmidt (6,0 pkt).
Najlepsi juniorzy. Aż 97 uczestników
turnieju stanowiły dzieci i młodzież
poniżej 18. roku życia. Liderzy grup: 
– do lat 10: Jadwiga Golecka (UKS
Czternastka Ursus) i Igor Kowalski
(Polonia Trade Trans Warszawa); – do
lat 12: Emilia Kaniewska i Jan
Mrozowski (oboje Polonia Trade Trans
Warszawa); – do lat 14: Kinga
Pastuszko (Polonia Trade Trans
Warszawa) i Jan Krzysztof Duda (MKS
MOS Wieliczka); – do lat 16: Luiza
Tomaszewska (niezrzeszona) i Jan
Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka); 
– do lat 18: Monika Głuszko (Polonia
Trade Trans Warszawa) i Michał
Matuszewski (MKS Rybnik). ∑


