
Projekt „Edukacja przez szachy” 

 

Cel projektu: 

A) popularyzacja gry w szachy wśród uczniów szkół w Bydgoszczy i okolicy 

B) zapewnienie uczniom ciekawej możliwości spędzenia czasu 

C) stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej 

D) umożliwienie rywalizacji debiutantom, czyli osobom nie mającym żadnej kategorii szachowej, które 

wcześniej nie miały okazji brać udziału w turniejach szachowy (m.in. z powodu zbyt silnej obsady i 

braku szansy na jakąkolwiek wygraną) poprzez wydzielenie osobnego turnieju – Turnieju B 

E) aktywizacja rywalizacji międzyszkolnej poprzez stworzenie dodatkowej klasyfikacji drużynowej na 

zakończenie turnieju z pucharami dla trzech najlepszych szkół 

F) w przypadku pozyskania sponsorów istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych atrakcji 

(dodatkowy turniej o innej specyfice, szkolenia szachowe) 

 

Organizatorzy: 

Akademia Szachowa Karol Jaroch – (wiceprezes ds. sportowych i młodzieżowych Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego) i Agencja Informatyczna „Arcom”. Arkadiusz Matczyński 

 

Partnerzy (przewidywani): 

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy 

Kuratorium Oświaty 

Urząd Miasta Bydgoszczy 

Express Bydgoski 

TVP Regionalna 

 

Strona internetowa projektu: 

http://edukacjaprzezszachy.pl i https://facebook.com/edukacjaprzezszachy 

 

Opis projektu: 

 

 Liga szachowa to cykl 10 turniejów rozgrywanych raz na miesiąc w sobotę. W pierwszej edycji 

zaplanowany jest skrócony cykl (5 lub 6 turniejów), które odbędą się od stycznia (lub lutego) do czerwca 

2018 roku. Termin rozpoczęcia uzależniony jest od pozyskania sponsorów i znalezienia sali (lub sal) gry. 

Turnieje mogą być rozgrywane, co miesiąc w innym miejscu w przypadku deklaracji większej liczby szkół 

lub ośrodków. 

 Co miesiąc rozgrywane będą dwa turnieje: Turniej A dla zawodników posiadających kategorię 

szachową (najczęściej z przynależnością do klubów szachowych) w grupach wiekowych – Grupa A  do 9 

lat, Grupa B do 13 lat, Grupa C do 18 lat oraz Turniej B dla zawodników nie posiadających żadnej 

kategorii szachowej. 

 W województwie Kujawsko-Pomorskim nigdy wcześniej nie było takiej międzyszkolnej ligi 

szachowej. Dotychczas są organizowane tylko pojedyncze turnieje, w których 95% zawodników to szachiści 

z przynależnością klubową i najczęściej kategorią szachową. Drużynowy turniej dla uczniów szkół 

organizowany jest raz do roku, w nim także biorą udział drużyny złożone przede wszystkim z uczniów z 

kategorią szachową. 

 Pomysł na ligę to szansa dla tych, którzy uczą się szachów w szkole, od rodziców, dziadków, ale nie 

uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Stworzenie im szansy współzawodnictwa między równymi sobie a 

także możliwość obserwowania partii lepszych zawodników być może będzie dodatkowym bodźcem do 

podniesienia umiejętności szachowych. 

 Nie zapominamy także o dziewczętach, które w szachach stanowią znaczną mniejszość, 

przewidziana dla nich jest osobna punktacja i nagrody. 

Przewidywana liczna uczestników (graczy) wynikająca z uczestnictwa w aktualnie odbywających się 

pojedynczych turniejach szachowy to około 70 osób aktywnych szachistów. Zakładana liczba to 120 osób. Z 

uwagi na rozgraniczenie turniejów na Turniej A i B istnieje możliwość ich rozgrywania w osobnych salach. 

 Koszt nagród rzeczowych, pucharów, medali dla pierwszych sześciu osób we wszystkich grupach to 

1500zł. Na zakończenie całego cyklu przewidziana jest osobna klasyfikacja generalna z nagrodami typu 

http://edukacjaprzezszachy.pl/
https://facebook.com/edukacjaprzezszachy


tablety i telefon komórkowy. W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów liczba osób nagrodzonych 

wzrośnie. Przy dużej liczbie uczestników przewidujemy wówczas losowe przyznanie nagród (np. za zajęcie 

50 miejsca). 

 Młodzi szachiści to dzieci najczęściej uzdolnione. Ich rodzice kładą nacisk na ich rozwój i dobro. 

 

Sponsoring: 

 Firma sponsorująca może liczyć na promocję przez cały cykl trwania bieżącej ligi na: 

- głównej stronie internetowej projektu http://edukacjaprzezszachy.pl (na specjalnie dedykowanej stronie 

http://edukacjaprzezszachy.pl/sponsorzy/ jest możliwość zamieszczenia informacji otrzymanych od 

sponsora) 

- głównej stronie facebooka projektu: https://facebook.com/edukacjaprzezszachy 

- na stronie szachowej http://chessarbiter.com 

- na stronie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego http://kpzszach.pl 

 Z każdego turnieju będzie przeprowadzona relacja i fotorelacja, a prawdopodobnie również 

wideorelacja. 

- prawdopodobna wzmianka w Zbliżeniach TVP Regionalna o turnieju (rozmowy odbędą się wkrótce) 

- patronat gazety regionalnej (prawdopodobnie Express Bydgoski) – wzmianki o turniejach w prasie. 

- po dostarczeniu rollupów lub innych nośników reklamowych, znajdą się one w widocznym miejscu w 

trakcie trwania całej ligi (na ich tle wręczane będą nagrody) 

- w przypadku dostarczenia od sponsora materiałów reklamowych (np. ulotek) istnieje możliwość ich 

rozdania uczestnikom 

- informacja o sponsorach znajdzie się na ulotce reklamującej ligę szachową, która zostanie rozesłana do 

wszystkich szkół w regionie (Bydgoszcz i okolice) 

 

 W planach są dodatkowe turnieje i imprezy uzależnione od pozyskania sponsorów. Od chętnych 

sponsorów oczekujemy wsparcia finansowego (minimum 1500zł), lub równowartość w nagrodach 

rzeczowych. 

 

Na koniec kilka słów o pomysłodawcach tego projektu: 

 

Arkadiusz Matczyński – prywatnie ojciec 12.letniego Mariusza grającego od 6 lat w szachy. 

„Wiem jak szachy pomogły mojemu synowi w rozwinięciu umiejętności matematycznych. Zawodnicy 

szachowi osiągają sukcesy w konkursach takich jak Kangur Matematyczny, Alfik czy Liga Zadaniowa. Przez 

ostatnie lata miałem okazję aktywnie okazję uczestniczyć w turniejach szachowych i znam dokładnie ich 

specyfikę, dzieci a także ich rodziców i opiekunów. Wiem jakie są ich oczekiwania, stąd też pojawił się 

pomysł na ligę międzyszkolną w Bydgoszczy”. 

 

Karol Jaroch - wiceprezes ds. sportowych i młodzieżowych Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, 

sędzia szachowy oraz trener, aktywny gracz, który osiągnął kategorię Mistrza Szachowego, wielokrotny 

zwycięzca turniejów Open organizowanych w naszym regionie i nie tylko. 

„Zależy mi na szkoleniu dzieci i młodzieży. Poszukuję młodych talentów, którzy poprzez systematyczną pracę 

mają szansę osiągnąć w życiu sukces. Szachy pomagają w rozwoju myślenia analitycznego. Szachy to nie 

zawód to pasja”. 

 

Zachęcamy firmy i osoby prywatne do włączenia się w to przedsięwzięcie. Jesteśmy przekonani, że 

stworzenie takiej ligi zaowocuje wzrostem zainteresowania tą królewską grą, która zmusza do myślenia 

poprzez zabawę. W dzisiejszych czasach trudno jest czymś zainteresować nasze dzieci. Możliwość 

spotkania się raz na miesiąc przy okazji takich turniejów na pewno zapewni mnóstwo radości i pozwoli 

zmierzyć się z innymi rówieśnikami. 

 

Kontakt: 

Arkadiusz Matczyński 

e-mail: a.matczynski@gmail.com 

tel. kom. 781446955 
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