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Relacja Mariusza Stoppela

Po raz osiemnasty na bydgoskich Kapuściskach spotkali się z młodzi szachiści z Belgii,
Holandii,  Czech,  Niemiec  i  Polski  pod  wspólną  ideą  „EUROCHESS”.  Do  projektu  „Youth  
in Action” wymyślonego w holenderskim Valkenburgu w latach 90-tych wiele lat temu włączył  
się MDK nr 1 i istniejący przy nim UKS HETMAN Bydgoszcz.

Dzięki staraniom tych podmiotów Bydgoszcz stała się jednym z czterech miast europejskich
(dodać należy jeszcze czeską Pragę i węgierski Budapeszt), w którym spotkali się niepełnosprawni,
dysfunkcyjni i zdrowi pasjonaci królewskiej gry. Oprócz szachów doświadczyli oni w tegorocznej
edycji  szeregu  atrakcji,  zwiedzając  m.in.  „Młyn  Wiedzy”  w Toruniu,  płynąc  „Słonecznikiem”  
po Brdzie czy zapoznając się z historią Bydgoszczy.

Turniej,  jak  przystało  na  EURO,  otworzył  europoseł-pan  Kosma  ZŁOTOWSKI  
przy współudziale p. Pawła BOKIEJA-radnego naszego miasta. Zresztą Wydział Edukacji i Sportu
wsparł imprezę nagrodami rzeczowymi, które otrzymało ponad 60 zawodników, rywalizujących  
w dwóch grupach wiekowych do 12 i 18 lat.

Turniej  szachów szybkich  uzupełniła  w tym roku tzw.  młodzieżowa Grupa Ekspercka,  
z WGM Anne Haast z Holandii i „naszą” WFM Alicją Śliwicką. Obie panie rozegrały między
sobą jeszcze test-mecz transmitowany w formie elektronicznej  i  wideo w internecie  i  złożony  
z sześciu  partii  (4  w szachach szybkich  i  dwie w blitzu),  który po bardzo emocjonującej  grze
zakończył się zwycięstwem Alicji 3,5:2,5.

Na zaproszenie do MDK nr 1 przyjechała też z Wrocławia p. Joanna ZBRONIEC, jedyna
specjalistka z w Polsce w zakresie „SZACHOTERAPII”, której prelekcję z wypiekami na twarzy
wysłuchali goście z zagranicy.

Imprezę uznać należy za bardzo udaną. Świadczy o tym przede wszystkim reakcja gości  
z  zagranicy oraz  kibicujących dzieciom i  młodzieży rodziców i  opiekunów.  Smutkiem napawa
jednak fakt praktycznie minimalnego odzewu ze strony regionalnych klubów i działaczy. Dobrze,
że zawody doczekały się  uznania ze strony osób działających na rzecz polskich szachów w postaci
działaczy PZSzach i wielu wybitnych zawodników, którzy mogli być w bydgoskim MDK-u dzięki
multimediom. Thank God for the Internet!



WYNIKI

Turniej A Juniorzy do lat 18 
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5336746514448384

Turniej B Dzieci do lat 12 
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5652561633738752

Grupa Ekspercka
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5665561023348736

\MULTIMEDIA:

Fotogaleria 1 
http://www.fmix.pl/my_slideshow/29816/135891/xviii-mtszj-euro-szachy-talenty-2018-mdk-nr-
1-bydgoszcz-3.html

Fotogaleria 2 
http://www.fmix.pl/my_slideshow/29816/135892/xviii-mtszj-euro-szachy-talenty-2018-mdk-nr-
1-bydgoszcz-3.html

Grupa Ekspercka 
https://www.youtube.com/watch?v=aB-mlH5PxbU&feature=youtu.be

Haast-Śliwicka 5 partia meczu (fragment)
https://www.youtube.com/watch?v=PYtoVzzEstU&feature=youtu.be

Mecz Anne Haast-Alicja Śliwicka- transmisja 
http://view.livechesscloud.com/c944b3a6-33d5-4c36-9019-a60822f02060

Końcówka wieżowa Brzeziński-Haast 
https://www.youtube.com/watch?v=NxInOJNPQNk&t=67s

https://www.youtube.com/watch?v=NxInOJNPQNk&t=67s

