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Serdecznie zapraszamy 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na 

IX Międzyszkolny Turniej Szachowy 

im. Mariana Rejewskiego 

 

        
Regulamin Turnieju 

1. Cel imprezy 
Popularyzacja gry szachowej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wyłonienie najlepszego 

zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych, podniesienie poziomu gry uczestników turnieju, 

przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego. 

2. Patronat 
Janina Sylwestrzak - córka Mariana Rejewskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

3. Organizator  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie - ul. Wierzbowa 2; 86-065 Łochowo; tel. 52 363 99 10,  

tel./fax 52 363 99 05. 

4. Termin i miejsce  zawodów 

Sobota 16 lutego 2019 roku w godz. od 10.00 do 15.00; aula Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie. 

5. Uczestnicy 

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Liczba miejsc jest ograniczona do 45 

w każdej z grup. Turniej będzie rozegrany w dwóch grupach wiekowych:  

 Gr. A  - zawodnicy urodzeni w 2009 roku lub młodsi, 

 Gr. B  - zawodnicy urodzeni w latach 2003-2008.                     

6. Zgłoszenia 

Zgłoszeń dokonujemy poprzez serwisy turniejowe na chessarbiter.com. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Gr. A  tu: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_571/ 

 Gr. B  tu: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_572/ 

w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2019r.  

7. System rozgrywek 

Turniej rozegrany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegra 7 partii). Tempo 

gry – 10 minut na partię dla każdego zawodnika. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.  

8. Nagrody 

Dla najlepszych zawodników wśród dziewcząt i chłopców organizator przewiduje nagrody rzeczowe w czterech 

kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 13 i 16. Organizator zapewnia poczęstunek dla każdego uczestnika 

turnieju. Podczas zawodów czynna będzie kawiarenka. 

Nagrody sponsoruje: Fabryka Mebli Gala Collezione Sp. z o. o. z Lisiego Ogona, 

                                       Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie. 
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Marian Rejewski (1905-1980) - bydgoszczanin, postać 

niezwykła, nieprzeciętna, wielki Polak, wybitny matematyk i 

kryptolog. Urodził się w Bydgoszczy 16 sierpnia 1905 r. i spędził tu 31 

lat swojego życia. Tu chodził do szkoły podstawowej i tu ukończył 

Królewskie Gimnazjum przy placu Wolności, dzisiejsze Liceum 

Ogólnokształcące nr I. Często przyjeżdżał do swojego rodzinnego 

miasta odwiedzając przyjaciół i rodzinę. Wyjątkowo uzdolniony, 

bardzo sumienny, pracowity, pełen inicjatywy, geniusz matematyki, 

poliglota. Pogromca Enigmy - niemieckiej maszyny szyfrującej, której 

kod uznawany był za nierozwiązywalny. Człowiek, który wpłynął na 

losy II wojny światowej i jak powiedział Jan Nowak Jeziorański „Bardziej przyczynił się do 

zwycięstwa aliantów nad Hitlerem niż wszystkie armie”. Kiedy wrócił do Bydgoszczy po 

zakończeniu II wojny światowej, żył skromnie, jak przeciętny obywatel, a nie jak owiany sławą 

bohater. Być może dlatego tak niewiele o nim wiedzieliśmy. Pracował jako podrzędny urzędnik  

w bydgoskich przedsiębiorstwach. Wspominający go mówią: chętnie pomagał rozwiązywać 

trudniejsze zadania z rachunkowości, przygotowując często pomysłowe „ściągi” i nie odmawiał 

pomocy w odrabianiu zadań z matematyki pociechom swoich kolegów. Zmarł 13 lutego 1980 

roku w Warszawie i został pochowany wśród „Wielkich” na Warszawskich Powązkach. Dopiero 

po śmierci doceniono jego geniusz i to co uczynił dla ludzkości. Bydgoszcz i Polacy przypominają 

sobie o wielkim obywatelu. W 1983 r. jego imieniem zostaje nazwana ulica w bydgoskiej 

dzielnicy Fordon, na ścianie jego rodzinnego domu przy ul. Wileńskiej 6 w Bydgoszczy i ścianie 

Pomorskiego Muzeum Wojskowego wmurowano pamiątkowe tablice. W 2000 r. zajmuje IV 

miejsce w plebiscycie Gazety Wyborczej i Radia „Elita” na bydgoszczanina XX w. Tegoż roku 

pośmiertnie odznaczono Mariana Rejewskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 

2004 roku Urząd Miasta Bydgoszczy organizuje konferencję naukową poświęconą Rejewskiemu. 

Prezydent miasta Bydgoszczy sadzi przy al. Ossolińskich „Dąb Rejewskiego”. Andrzej Tomczak 

kręci film jemu poświęcony. Z okazji 100 letniej rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego Urząd 

Miasta Bydgoszczy wydaje książkę poświęconą Rejewskiemu, a na skwerze przy skrzyżowaniu 

ulic Śniadeckich i Gdańskiej zostaje odsłonięty jego pomnik. W 2014 roku Marian Rejewski trafia 

do Galerii Sław amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA. Uroczystość 

odsłonięcia pamiątkowej tablicy odbyła się w październiku w głównej siedzibie NSA w Fort 

Meade w stanie Maryland. Rada Miasta Bydgoszczy rok 2015 ogłasza rokiem Mariana 

Rejewskiego. 

Ze wspomnień jednego z bydgoskich współpracowników Mariana Rejewskiego: 

„Z panem Rejewskim nikt w szachy nie pograł, bo to był mat w trzech czterech ruchach”. 


