
Streszczenie Historia startów klubów bydgoskich
w I lidze szachowej w latach 1949-2012

Drużynowe  mistrzostwa  Polski  w  szachach  (I  liga  szachowa)  miały  za  zadanie
wyłonienie najsilniejszego klubu w kraju. Pierwsze rozgrywki klubowe odbyły się w 1949
roku. Początki turniejów drużynowych sięgają 1929 roku, ale wtedy startowały reprezentacje
województw (okręgów).  W I  lidze  w latach  1949-2012 startowało  5  drużyn  bydgoskich:
Spójnia  Bydgoszcz,  Budowlani  Bydgoszcz,  Caissa  Bydgoszcz,  Łączność  Bydgoszcz  i
Chemik  Bydgoszcz.  Rekordzistą  pod względem ilości  startów w omawianym  okresie  był
Chemik  Bydgoszcz,  który  znajdował  się  w  szeregach  najlepszych  zespołów  w  Polsce
nieprzerwanie  przez  10  lat  (1982-1991)  i  dalej  w latach  1993-1994 oraz  w 1996 roku –
łącznie 13 razy.  Łączność Bydgoszcz występowała w cyklu 11 razy  w latach 1972-1982.
Drużyny bydgoskie zdobyły łącznie 6 medali, w tym 1 złoty (Łączność Bydgoszcz w 1978
roku:  Jerzy  Pokojowczyk,  Andrzej  Maciejewski,  Włodzimierz  Kruszyński,  Waldemar
Jagodziński, Grzegorz Chrapkowski i Hanna Jagodzińska), 1 srebrny (Chemik Bydgoszcz w
1984 roku) i 4 brązowe (Spójnia Bydgoszcz w 1952 roku, Łączność Bydgoszcz w 1974 roku i
Chemik  Bydgoszcz  w 1982 i  1983 roku).  Jeśli  porównamy te  wyniki  z  całym regionem
kujawsko-pomorskim w latach 1949-2012 (województwo pomorskie,  bydgoskie,  toruńskie,
włocławskie i  kujawsko-pomorskie)  okaże się,  iż wszystkie  miejsca na podium należą  do
klubów bydgoskich (nie licząc turniejów okręgów w latach 1946-1948 – 2 srebrne medale
Pomorza  w  1947  i  1948  roku).  W  wyniku  analizy  szczegółowych  wyników  ligowych
zawodników kujawsko-  pomorskich  uwidacznia  się  ewidentna  dominacja  bydgoszczan.  Z
drużyn regionu w I lidze startowały jeszcze tylko: Inowrocławski Klub Szachistów w 1949
roku, Gambit Świecie w 2001 roku, Rotmistrz Grudziądz w latach 2010-2012 i Baszta Żnin w
2012 roku. Zauważa się wyraźne okresy stagnacji oraz okresy wzrostu dominacji (1972-1996)
szachów bydgoskich w województwie i Polsce (5 z 6 medali  zdobytych w I lidze w tych
latach).  Porównując  kluby  bydgoskie  z  innymi  z  lat  ich  bytności  w  I  lidze,  wynika,  iż
Łączność  Bydgoszcz  w  latach  1972-1982,  Chemik  Bydgoszcz  w  latach  1982-1996,
Budowlani  Bydgoszcz  w  latach  1957-1959  zajmowały  czołową  pozycję  na  arenie
ogólnopolskiej.  Od  1996  roku  żaden  z  bydgoskich  klubów  nie  grał  w  rozgrywkach
drużynowych  mistrzostw  Polski.  W 2012  roku  okres  stagnacji  trwa  już  16  lat  i  nic  nie
wskazuje na to, aby miał się zakończyć.
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