
27 stycznia, w sobotę, odbyła się pierwsza runda Pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi 

Szachowej, turnieju organizowanego w ramach projektu Edukacja przez szachy. Na starcie 

stanęło 24 zawodników z kategoriami szachowymi oraz 28 debiutantów. 

W grupie zawodników z kategorią szachową, bezapelacyjnie wygrał Kacper Kacprzak ze SP 

nr 63 w Bydgoszczy, który na 7 partii, zremisował tylko jedną, wygrywając pozostałe. Drugie 

miejsce zajął jego brat Karol Kacprzak, także uczeń SP 63 w Bydgoszczy, który odnotował 

identyczną liczbę punktów. Na miejscu trzecim uplasował się Paweł Brzozowski uczeń z 

Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. 

W grupie debiutantów prym wiódł Piotr Dyl z SP w Łochowie, który także zanotował tylko 

jeden remis wygrywając resztę partii. Na miejscu drugi był Szymon Mioduszewski, także 

uczeń SP w Łochowie a trzeci Aleks Szukaj z SP w Niemczu. 

Zawody rozgrywane były w Zespole Szkół Budowlanych na dystansie 7 rund z tempem 15 

minut na zawodnika. 

Ponieważ była to pierwsza runda, została ona poprzedzona uroczystym otwarciem, które 

rozpoczęła p. Dyrektor Magdalena Popielewska wraz z Arkadiuszem Matczyńskim 

pomysłodawcą i organizatorem całego projektu Edukacja przez szachy. 

Pierwszą Międzyszkolną Ligę Szachową wspierają firmy i instytucje: Eximo Project, Solbet 

Sp. z o.o., Multi-Salon Reiski, ProSerwis, W7Konsulting, JSDruk, Crystal Foto, 

BydgoszczDlaDzieci.pl, FamilyPark, Zespół Szkół Budowlanych i Gminne Centrum Kultury 

w Białych Błotach. Mecenasami są: Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, Kino Helios i 

Multikino. Patronaty medialne sprawują: Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy, Tygodnik 

Bydgoski, Express Bydgoski, Gazeta Pomorska, MetropoliaBydgoska.pl. Patronat nad 

imprezą objął Prezydent Miast Bydgoszczy Rafał Bruski, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

oraz Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

Przed wejściem do szkoły można było zapoznać się z nowymi samochodami firmy Multi-

Salon Reiski. 

W trakcie turnieju firma ProSerwis – jeden ze sponsorów ligi prezentował drukarkę 3D, która 

drukowała figurki szachowe. Można więc było na własne oczy przekonać się jak powstaje 

taki wydruk. Firma przygotowała także 5 skoczków wykonanych w tej technologii, które 

zostały wręczone najlepszym zawodnikom na zakończenie turnieju. 

Odwiedziła nas także Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy, przeprowadzając krótką 

relację, która została wyemitowana w programie Zbliżenia o 18:30 (dokładnie 18 minuta i 46 

sekunda programu). 

https://bydgoszcz.tvp.pl/35783196/27012018-g-1830 

W trakcie turnieju każdy uczestnik otrzymał coś słodkiego a na koniec nie wyszedł bez 

nagrody. Po wręczeniu nagród nastąpiła dodatkowa atrakcja, która mamy nadzieję, wpisze się 

na stałe w organizowanej w tej lidze turnieje -  losowanie zaproszeń na imprezy kulturalne. 

Emocji było bardzo dużo, zwłaszcza, że koło fortuny nieraz kilkakrotnie musiało losować 

szczęśliwców, z uwagi na to, iż niektórzy postanowili nie czekać na losowanie. Mają czego 

żałować: kino, teatr, czy filharmonię odwiedzą Ci, którzy bawili się do samego końca. 

https://bydgoszcz.tvp.pl/35783196/27012018-g-1830


Bardzo dziękujemy za udział i mamy nadzieję, ze druga runda, która planowana jest na 17 

marca zachęci wszystkich do ponownego udziału. Miejsce gry zostanie podane wkrótce, 

będzie to spora niespodzianka. 

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie chessarbiter.com. 

Grupa zawodników od IV kategorii szachowej: 

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_449/final_standings&7.html 

Grupa debiutantów i zawodników z 5 kategorią szachową: 

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_623/final_standings&7.html 

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_449/final_standings&7.html
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_623/final_standings&7.html

