18 marca, w sobotę, odbyła się druga runda Pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi Szachowej,
turnieju organizowanego w ramach projektu Edukacja przez szachy. Tym razem gościliśmy w Family
Parku, przy ul. Fordońskiej 246 w Bydgoszczy. W porównaniu do rundy pierwszej, gdzie na starcie
stanęło 24 zawodników z kategoriami szachowymi oraz 28 debiutantów, tym razem liczba ta została
niemalże podwojona! Do turnieju przystąpiło bowiem 30 szachistów oraz aż 66 debiutantów. Łącznie
gościliśmy 96 zawodników! Jest to rekordowa liczba juniorów jednocześnie uczestniczących w
zawodach szachowych w Bydgoszczy. Początkowo wszystko wskazywało na to, że zawodników będzie
aż 114 i zaczęliśmy nawet tworzyć listy rezerwowe, jednak w dniu zawodów niektórym nie udało się
dotrzeć.
Liczba 96 zawodników stanowiła spore wyzwanie. Niektórzy docierali w ostatniej chwili co wpłynęło
na lekki zator przy zapisach. Zawody rozgrywane były na pierwszym piętrze, gdzie swoją pracownię ma
Fundacja Profesora Ciekawskiego, w której po skończonej partii można było zapoznać się z
interaktywnymi przedmiotami a także wziąć udział w eksperymentach chemicznych. Ze względu na
bardzo dużą liczbę uczestników, Turniej A i B rozgrywane były w dwóch oddzielnych salach, tak by dać
nieco więcej możliwości koncentracji zawodnikom „zawodowo” grającym w szachy.
W tym dniu najlepszym wśród graczy z kategorią szachową okazał się Antoni Paprocki z ZS w Borównie,
wygrywając 5 partii i remisując tylko 2. Drugie miejsca zajął zwycięzca poprzedniej rundy – Karol
Kacprzak z SP63 w Bydgoszczy , który odniósł 5 zwycięstw, jeden remis i jedną porażkę. Trzecie miejsce
zdobył Tomasz Straszewski z 4 wygranymi, 2 remisami i jedną porażką. Widać, że wywiad telewizyjny,
jakiego udzielił w poprzedniej rundzie sprawił skok formy 
Z kolei w Turnieju B walka była niezwykle ciekawa. Duża liczba uczestników spowodowała spore
tasowania na czołowych miejscach. Na pierwszych trzech miejsca znaleźli się inni zawodnicy niż w
pierwszej rundzie. Świadczy to właśnie o tym, jak równa jest to grupa i że każdy ma szanse. Pamiętajmy
o tym, że jest to właśnie turniej, na którym zawodnicy mają szansę zmierzyć się z innymi graczami,
prezentującymi podobny poziom. Różnica wieku w niektórych przypadkach może być znaczna, co nie
zmienia faktu, że zwycięzcą może być każdy z grających.
Na pierwszym miejscu uplasował się Antoni Rubaszewski z SP 63, który odniósł 6 zwycięstw i tylko w
ostatniej partii zanotował remis. Drugie miejsce zajął Jacek Wojtycki z SP Sokrates z Bydgoszczy
wygrywając 6 partii i 1 przegrywając. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi Markiewiczowi z SP nr 2 w
Koronowie, który także wygrał 6 partii i 1 przegrał. Jak widać, nie tylko zawodnicy z Bydgoszczy potrafią
grać dobrze w szachy.
Zawody rozgrywane były w na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na zawodnika.
Pierwszą Międzyszkolną Ligę Szachową wspierają firmy i instytucje: Eximo Project, Enea Operator,
Solbet Sp. z o.o., Multi-Salon Reiski, ProSerwis, W7Konsulting, JSDruk, Crystal Foto, Pismo szachowe
„MAT”, BydgoszczDlaDzieci.pl, FamilyPark, Zespół Szkół Budowlanych, Hotel Słonecznym Młyn i
Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. Mecenasami są: Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, Kino
Helios. Patronaty medialne sprawują: Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy, Tygodnik Bydgoski,
Express Bydgoski, Gazeta Pomorska, MetropoliaBydgoska.pl, Gazeta Wyborcza. Patronat radiowy
objęło Polskie Radio PIK. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miast Bydgoszczy Rafał Bruski,
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Polski Związek Szachowy oraz Kujawsko-Pomorski Związek
Szachowy.
Objęcie patronatu na krótko przed drugą rundą turnieju przez Polski Związek Szachowy jest dla nas
ogromnym wyróżnieniem i pokazuje, że pracę jaką wykonujemy przy organizacji tego projektu warto
robić. Naszym wspólnym celem jest propagowanie królewskiej gry wśród dzieci szkolnej.

Przed wejściem do Family Parku można było zapoznać się z nowymi samochodami firmy MultiSalon
Reiski. W trakcie turnieju firma ProSerwis – ponownie prezentował drukarkę 3D, która drukowała
figurki szachowe. Można więc było na własne oczy przekonać się jak powstaje taki wydruk. Firma tym
razem przygotowała wieże szachowe wykonane w tej technologii, które zostały wręczone najlepszym
zawodnikom na zakończenie turnieju.
Na pierwszym turnieju odwiedziła nas Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy, tym razem gościliśmy
Polskie Radio PIK, które przeprowadziło kilka wywiadów. Są one dostępne na stronie Polskiego Radia
PIK:
http://www.radiopik.pl/2,66842,edukacja-przez-szachy-w-bydgoszczy&s=1&si=1&sp=1
W niedzielę 18.03 Arkadiusz Matczyński – organizator projektu Edukacja przez szachy gościł w audycji
Młodzieżowa Szkoła Umiejętności. Wkrótce wywiad dostępny będzie także w internecie.
W trakcie turnieju każdy uczestnik wraz z rodzicami miał możliwości skorzystania ze świetnie
zaopatrzonego darmowego bufetu. Nikt głodny stamtąd nie wyszedł 
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, dotyczyło to przede zawodników Turnieju A. Losowanie
w Turnieju B z kolei było bardzo interesujące, ponieważ Family Park ufundował aż 10 rodzinnych
wejściówek. Bardzo dziękujemy! Staramy się pozyskiwać kolejne instytucje, które chciałyby gościć
naszych zawodników. Już szykujemy dla Was kolejną niespodziankę, bo kogoś takiego znaleźliśmy, ale
o tym dowiecie się na kolejnym turnieju, albo z naszego facebooka:
https://facebook.com/edukacjaprzezszachy
Bardzo dziękujemy za udział i mamy nadzieję, ze trzecia runda, która planowana jest na 14 kwietnia w
Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach zachęci wszystkich do ponownego udziału. Możemy
pomieścić tam około 150 zawodników i także decydować będzie kolejność zgłoszeń. Można już się
zapisywać na stronie:
http://edukacjaprzezszachy.pl/formularz-zgloszeniowy/
Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie chessarbiter.com.
Grupa zawodników od IV kategorii szachowej:
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_836/results.html?l=pl&tb=10_
Grupa debiutantów i zawodników z 5 kategorią szachową:
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_837/results.html?l=pl&tb=10_

