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                                                                                  Chojnice, 3 marca 2008r. 

 
 

VIII REGIONALNY TURNIEJ W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 
„BAWMY SIĘ RAZEM” 

UCZNIOWIE KONTRA DZIENNIKARZE, POLITYCY I SYMPATYCY 
„KRÓLEWSKIEJ GRY” – CHOJNICE 2008 

 
 
Wyniki końcowe: http://www.szachy.lo.pl/Turnieje/2008/bawmysierazem08.htm 
 
  W sobotę 1 marca w Gimnazjum nr 1 odbyła się kolejna impreza pod 
hasłem ,,Bawmy się razem”. Był to VIII Regionalny Turniej w Szachach 
Błyskawicznych : Uczniowie kontra dziennikarze, politycy i sympatycy 
„Królewskiej Gry”. 
 
 Na zaproszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „ÓSEMKA” i świetlicy – 
organizatorów turnieju, odpowiedziało 79 zawodników z Koszalina, Kartuz, Brus, 
Bytowa, Lipusza, Czerska, Łęga, Sępólna Krajeńskiego, Solca Kujawskiego, 
Lubawy, Bydgoszczy, Torunia, Poznania oraz Chojnic: 50 juniorów i 29 seniorów. 
Formuła imprez „Bawmy się razem” zakłada popularyzację wielu dyscyplin 
sportowych integrujących dzieci, młodzież i dorosłych.  
 
 Patronat honorowy nad naszym turniejem objęły znane osobistości życia 
społecznego i politycznego: poseł na Sejm RP Piotr Stanke, burmistrz Chojnic 
Arseniusz Finster oraz prezes Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego 
Andrzej Michalski.  
 

Na inaugurację imprezy przybyli szacowni goście: poseł Piotr Stanke, 
wiceburmistrz Jan Zieliński, torunianin Andrzej Michalski, radny powiatowy Leszek 
Redzimski, dyrektor PWSH Mariusz Brunka, prezes Promocji Regionu 
Chojnickiego Roman Guzelak oraz prezes UKS „Rugby Tur Chojnice” Dariusz 
Trzebiatowski.  

  
W myśl idei formuły „Bawmy się razem” organizatorzy zaproponowali gościom 

rozegranie szachowych pojedynków z najmłodszymi adeptkami „Królewskiej Gry”. 
Wynik tego szachowego meczu okazał się korzystniejszy dla uroczych szachistek -  
4,5 : 2,5. Zwycięskie partie rozegrały: Kornelia Muchowska, Ola Skórczewska, 
Daria Czapla i Dominika Winiarska. Wyższość polityków: Piotra Stanke i Leszka 
Redzimskiego musiały uznać Paulinka Sarnowska i Weronika Grela. Remisem 
zakończyła się partia pomiędzy Martusią Prądzyńską i Tomaszem Mrozkiem – 
jedynym reprezentantem chojnickich mediów prasowych, który skutecznie bronił 
honoru dziennikarzy. Z kolei porażki przy szachownicy ponieśli: Jan Zieliński  
i Mariusz Brunka oraz przedstawiciele chojnickiego sportu: Dariusz Trzebiatowski  
i Marzenna Osowicka.  

 
Hasło „Bawmy się razem” przyświecało także pojedynkowi POPiS, w którym 

zmierzyli się poseł Piotr Stanke oraz radny Leszek Redzimski. Reprezentant Prawa 
i Sprawiedliwości okazał się trudnym przeciwnikiem oraz wytrawnym szachistą  
 wygrywając partię.  
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 Sympatycznym akcentem był także udział w głównym turnieju czołowego 
reprezentanta chojnickiego rugby Darka Trzebiatowskiego, który udowodnił, że  
od ubiegłego roku poczynił spore postępy w grze szachowej. Zdobywając 5 punktów 
uplasował się na czwartym miejscu wśród amatorów z rankingiem do 1800 i zasłużył 
w pełni na miano najlepszego szachisty wśród rugbistów. 
 

Wielogodzinne zmagania przy szachownicach (turniej został rozegrany 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, po 10 min. na partię dla zawodnika) 
pozwoliły wyłonić najlepszych szachistów. Wszyscy zawodnicy rozgrywali partie       
w jednej grupie, natomiast nagrody przydzielono w jedenastu kategoriach. 

Zwycięstwo w turnieju wywalczył faworyt – chojniczanin, mistrz 
międzynarodowy Jan Kiedrowicz (zdobywając 8 pkt. na 9 możliwych). Zmagania 
czołówki okazały się bardzo wyrównane.  

 
 Wyróżniono także najmłodszych zawodników: dziewięcioletnią Paulinkę 
Sarnowską i siedmioletniego Miłosza Prądzińskiego (oboje z UKS 8 Chojnice),  
a także nestora turnieju – Andrzeja Michalskiego (MKSzach Toruń) oraz 
najlepszego old boy’a – Jana Myzyka (UKS 8 Chojnice). Obaj panowie wykazali 
znakomitą formę: old boy uplasował się na wysokim czwartym miejscu w klasyfikacji 
generalnej, a nestor był czternasty. 
 
 Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale, nagrody finansowe i rzeczowe 
oraz dyplomy. Sponsorem strategicznym imprezy był Urząd Miejski, puchary  
i medale w kategoriach juniorskich ufundował rektor Powszechnej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej „POMERANIA” Jacek Borzyszkowski. Poseł Piotr Stanke 
obdarował najmłodszą zawodniczkę i zawodnika turnieju, pan Dariusz Gliszczyński 
– właściciel firmy Deko – Art z Czerska ofiarował piękne wytwory sztuki artystycznej 
dla każdej z kategorii, pulę nagród zasiliła także Drukarnia „Standruk” państwa 
Mikołajewskich. 

.         
Życzliwe zainteresowanie naszych włodarzy „Królewską Grą” sprawia,          

że możemy ją propagować nie tylko wśród lokalnej społeczności, lecz także             
w szeroko pojętym regionie. 

 
         Zawody poprowadził sędzia główny Paweł Paluszkiewicz, asystował mu 
Czesław Gołuński. Kwestie organizacyjne rozwiązywały członkinie Zarządu UKS – 
panie: Ilona Piotrowska, Wioletta Winiarska, Lidia Januszewska, Jolanta 
Miszewska i Marzenna Osowicka. 
W roli uczniowskich gospodarzy i organizatorów wystąpili: Paulina Małek, Dawid 
Megger, Waldemar Czapiewski i Joasia Megger. 
 
 Kolejną propozycją naszego klubu dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą 
Otwarte Mistrzostwa Regionu Połnocnego w Szachach Szybkich, które odbędą 
się w dniu 10 maja.  
 

 
Marzenna Osowicka 

  prezes UKS „Ósemka” 
Chojnice 


