
I Międzynarodowy Bydgoski Turniej Szachowy "Edukacja przez szachy" 

I Międzynarodowy Bydgoski Turniej Szachowy "Edukacja przez szachy" odbywał się w dniach 27-

31.01.2020r. w hali BKS Chemik w Bydgoszczy. Była to debiutancka impreza, w którym zawodnicy grali 

o zdobycie kategorii szachowych oraz atrakcyjne nagrody szachowe. Turniej podzielony był na 2 grupy: 

Open A dla wszystkich chętnych, w której do wygrania było aż 1500zł za miejsce 1 i 1000zł za miejsce 

2 oraz Grupa B dla juniorów do lat 13 i do lat 9, w których nagrodami za pierwsze dwa miejsca były: 

rower górski, telewizor oraz drony. 

Do Bydgoszczy zjechali zawodnicy z Ukrainy, Chin, USA i Polski. Zwycięzcą w Grupie Open A został 

arcymistrz z Ukrainy Lubomir Mikhaletz, który przy równej liczbie punktów tylko punktacją pomocniczą 

wyprzedził Mistrza Międzynarodowego Krzysztofa Żołnierowicza. Na miejscu trzecim uplasował się 

Kacper Kacprzak z BKS Chemik. 

 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5177626555580416/results/9 

 

W grupie juniorów do lat 13 wygrał Szymon Zając z Torunia przed Gracjanem Bromirskim z Bydgoszczy 

i Marceliną Brelińską ze Żnina. Do lat 9 triumfowała Ada Urbańska z Bydgoszczy przed Erykiem 

Ratajczakiem z Bydgoszczy i Mikołajem Brelińskim ze Żnina. 

 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5201173109800960/results/9 

 

Cel turnieju został osiągnięty, bo aż 7 osób zwiększyło swoje kategorie szachowe. 

Arkadiusz Matczyński - organizator projektu "Edukacja przez szachy" po raz kolejny zaskoczył 

pomysłowością. Zaprosił byłego Mistrza Polski do lat 10 Łukasza Schreibera, obecnie Ministra w KPRM, 

Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów do rozegrania partii szachów błyskawicznych ze 

zwycięzcą Grupy A - arcymistrzem z Ukrainy. Drugą partię z kolei rozegrał z utalentowaną zawodniczką 

z Chin Miaoyi Lu, która w tym roku kończy 10 lat a już jest 13. zawodniczką Mistrzostw Chin z ubiegłego 

roku. W Grupie A zajęła ona bardzo wysokie 9 miejsce i jednocześnie była najlepszą kobietą oraz w 

kategorii do lat 12. Także do swojego kraju wróciła z dwoma pucharami. Minister wyraził swoje uznanie 

dla zawodników, którzy pragną rozwijać swoje szachowe zainteresowania. 

 

Cieszy fakt, że do Bydgoszczy zjechało tylu zawodników, nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Projekt 

"Edukacja przez szachy" wymyślony przez rodzica, który z pasji postanowił zorganizować coś ciekawego 

dla dzieci z naszego regionu a dodatkowo promuje Bydgoszcz w kraju, jak i poza jego granicami 

przełamuje kolejne granice. "Edukacja przez szachy" to już nie tylko liga szachowa, turnieje rodzinne, 

to już kopalnia nowych pomysłów. Co będzie następne? 

Już 15 lutego odbędzie się kolejna runda Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej, tym razem 

rozegrana będzie w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią. 


