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W ubiegłym roku Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy obchodził 80-lecie swojego istnienia. Przez
dziesięciolecia szachy w regionie rozwijały się. Magia “królewskiej gry” nadal działa i przyciąga
rzesze fanów. Rodzice mają świadomość, że szachy to nie tylko modna gra planszowa. Dzieci uczą
się logicznego myślenia, przewidywania oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną. W czasach
agresywnych gier komputerowych szachy kreują pozytywne postawy społeczne.
Magdalena Zielińska autorka wielu znanych podręczników do gry w szachy podkreśla, że ta
dyscyplina sportowa rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość,
wytrwałość, odwagę. A co najważniejsze - uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem,
skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Cały czas trzeba zaszczepiać w dzieciach potrzeby rozrywki umysłowej. Trzeba pamiętać o prostej
zasadzie - uczyć bawiąc. Dlatego organizatorzy wydarzenia wyszli z inicjatywą powołania do życia
Międzyszkolnej Ligi Szachowej jako indywidualnego turnieju szachowego, w którym zawodnik
reprezentuje szkołę, do której uczęszcza.
Projekt poparli Kuratorium Oświaty i Prezydent Miasta Bydgoszcz. Cały projekt nazywa się Edukacja
przez szachy, ponieważ szachy to nie tylko rywalizacja sportowa podczas turniejów. Pomysłowość
organizatorów sięga dalej i idzie w nowe technologie w celu przyciągnięcia zainteresowanych zawodników i partnerów projektu. Powstała autorska aplikacja na bazie „Koła Fortuny”, dzięki
której udało się zachęcić i zaprosić do współpracy m.in. takie instytucje jak Filharmonia Pomorska,
Teatr Polski, Kino Helios, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Centrum Zabaw Wspólnych „Family
Park”. Przekazują one w ramach grantów na każdy turniej zaproszenia na swoje spektakle, filmy, itp.
Celem ligi jest zachęcenie do gry dzieci, które wcześniej nie brały udziału w turniejach szachowych.
Dotychczas w podobnych turniejach brali udział zawodnicy potrafiący już grać na dobrym poziomie.
My stworzyliśmy dwie grupy: debiutantów i szachistów, dając w ten sposób możliwość gry z
osobami na podobnym poziomie sportowym. Pomysł był strzałem w dziesiątkę. Na każdy turniej
zgłaszało się średnio 50-60 osób, z czego przeważająca większość to debiutanci. Rekordowa liczba
uczestników była na drugim turnieju, do którego przystąpiło aż 96 zawodników!
Projekt rozwija się bardzo dynamicznie. Jego twórcy widzą głęboki sens tego co robią. Regularnie
zachęcani przez rodziców do dalszej pracy, doszli do wniosku, że należy zrezygnować z ograniczeń
ligi do miasta Bydgoszczy i najbliższej okolicy, otwierając się na całe województwo, a nawet - całą
Polskę. Jeśli ktoś ma ochotę przyjechać z kraju, to od września będzie miał taką możliwość.

Uczestnicy jednego z turniejów pierwszej edycji ligi. Bydgoszcz 2018r.

Organizatorzy Międzyszkolnej Ligi Szachowej
W roku szkolnym 2017-2018 zorganizowaliśmy ligę szkolną pod nazwą Pierwsza Międzyszkolna
Bydgoska Liga Szachowa. Był to cykl turniejów w wersji skróconej, składającej się z 5 turniejów
odbywających się raz na miesiąc, od stycznia do czerwca. W tym czasie udało nam się gościć 137
zawodników z 37 szkół, a najwięcej zawodników jednocześnie grających było aż 96! Dla porównania
w Mistrzostwach Województwa w Nakle, które odbywały się 9.06-10.06.2018r. wzięło udział 20
juniorów. Nasza liga wyznacza nowe trendy w zawodach szachowych. Stworzyliśmy dwie osobne
grupy: dla szachistów posiadających kategorię szachową (od IV) oraz dla debiutantów (i
zawodników z najniższą kategorią szachową V). Dotarliśmy do wszystkich szkół w regionie z
informacją o naszej lidze. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie muszą należeć do żadnego klubu
i reprezentują szkołę, do której uczęszczają. Dodatkowo prowadzona jest punktacja drużynowa dla
szkół (liczonych jest dwóch zawodników plus jedna zawodniczka), co uatrakcyjnia rozgrywki i daje
większą motywację grającym. Grę w szachy łączymy z dodatkowymi atrakcjami, stwarzając
możliwość bardziej wszechstronnego rozwoju uczestników turnieju. Udało nam się: zrobić pokaz
drukarki 3D przeprowadzony przez firmę Pro-Serwis, doświadczenia chemiczne przygotowane
przez Fundację Profesora Ciekawskiego, mini koncert muzyczny z udziałem zawodników
szachowych pod kierownictwem i z akompaniamentem pianistki Katarzyny NowaczewskiejManthey (mamy jednej z zawodniczek i zawodnika w grupie debiutantów) oraz koncert finałowy w
wykonaniu 16.osobowego zespołu Camerata Fordońska z MDK nr 5.

Na jednym z turniejów, firma Pro-Serwis pokazała jak powstaje figurka szachowa z drukarki 3D.

Na zakończenie każdego turnieju uruchamiana jest autorska aplikacja „Koło fortuny”, za pomocą
której losowane są zaproszenia na imprezy kulturalne.

Naszymi partnerami są: Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, Kino Helios, Centrum Zabaw
Rodzinnych Family Park, Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Agencja Informatyczna „Arcom”. Arkadiusz Matczyński wraz z Akademią Szachową. Karol Jaroch
wspólnie organizują turnieje szachowe. W roku 2017 udało się zaprosić do współpracy takie firmy
jak Eximo Project, Enea Operator, Solbet sp. z o.o., Pro-Serwis, Multi-Salon Reiski, W7 Konsulting.
Patronatu udzielił Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Kujawsko-Pomorskie Kuratorium
Oświaty.
Enea Operator i Eximo Project już na stałe wpisuje się w promowanie ligi szachowej i zadeklarowała
wsparcie na kolejną edycję. Podobnie firma Pro-Serwis i W7 Konsulting. Nadal aktywnie
poszukujemy firm do wsparcia naszej ligi, która w roku szkolnym 2018-2019 składać się będzie z 10
rund, co za tym idzie zaplanowany budżet jest dwukrotnie większy.

Imprezie patronuje także Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy oraz najważniejsza organizacja
szachowa w Polsce - Polski Związek Szachowy. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, która wskazuje na
uznanie w środowisku szachowym i podnosi prestiż cyklu.
Patronatem medialnym ligę objęły: Telewizja Polska S.A./TVP3 Oddział w Bydgoszczy oraz Polskie
Radio PIK. Patronatem prasowym objęli: czasopismo szachowe MAT, Express Bydgoski, Gazeta
Pomorska, Tygodnik Bydgoski, Metropolia Bydgoska, Gazeta Wyborcza, BydgoszczDlaDzieci.pl.

Miejsce rozgrywania turniejów
Miejscem rozgrywania ligi szkolnej mogą być praktycznie wszystkie lokalizacje, w których można w
sposób komfortowy rozegrać zawody dla nawet 100 zawodników. W sezonie 2017-2018 zawody
były rozgrywane m.in. w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Centrum Zabaw Rodzinnych
Family Park, Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Uniwersytecie TechnicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy.

Patroni Pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi
Szachowej
Największa liga w historii Bydgoszczy a śmiało można powiedzieć województwa kujawskopomorskiego została zauważona przez duże instytucje. Agencja Informatyczna „Arcom” jako jej
organizator czyni wszystko, aby nadać jej właściwy wymiar wizerunkowy.
Polski Związek Szachowy jako najważniejsza instytucja szachowa w Polsce obejmując swoim
patronatem jednoznacznie pokazał, że jest to turniej, który w sposób odpowiedni propaguje ideę
gry w szachy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, w zarządzie którego jest m.in. współorganizator cyklu Karol
Jaroch, który piastuje stanowisko wiceprezesa ds. sportowych i młodzieżowych, także angażuje się
w promocję naszej ligi fundując m.in. zegary szachowe jako nagrody na zakończenie całego cyklu.

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski obejmując honorowy patronat ufundował puchary dla
najlepszych szkół.

Kuratorium Oświaty w osobie p. Kuratora Marka Gralika ufundowało także atrakcyjne nagrody
rzeczowe na zakończenie ligi a p. Kurator osobiście wręczał puchary dyrektorom najlepszym szkół
podczas uroczystej gali w Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym.

Eximo Project – jeden z liderów branży IT w regionie jako sponsor generalny pozwolił na rozwój
całego projektu i wspiera go w kolejnej edycji

Enea Operator jako wiodący dostawca energii elektrycznej w naszym województwie także zaufał
naszym kompetencjom i już dzisiaj potwierdził chęć dalszej współpracy na kolejny rok.

Solbet Sp. z o.o. największy producent betonu komórkowego w Polsce przyczynił się do lepszej
organizacji cyklu.

Pro-Serwis jako lider związany z obsługą druku (w tym 3D), sprzedażą i serwisem urządzeń
pokazywał na turniejach, jak drukuje się figury 3D i przekazywał na każdy turniej także puchary
szachowe wykonane w technologii 3D. Na zakończenie także ufundował drukarki laserowe.

Brother – uznana międzynarodowa marka związana z urządzeniami drukującymi ufundowała dwie
bezprzewodowe drukarki laserowe.

Multi-Salon Reiski – największy dealer samochodowy w regionie prezentował swoje najnowsze
samochody i wsparł ligę w jej rozwoju.

W7Konsulting – firma konsultingowa z Bydgoszczy miała także swój udział, fundując m.in.
pamiątkowe kubki związane z pierwszą edycją ligi.

Czasopismo szachowe MAT – gazeta wydawana przez Polski Związek Szachowy

Wolters Kluwer – czołowe wydawnictwo prawnicze ufundowało ciekawe nagrody rzeczowe, które
cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci.

JSDruk – drukarnia cyfrowa zajęła się drukiem wszystkich naszych materiałów graficznych,
plakatów, ulotek, zaproszeń, folderów.

Crystal Foto – profesjonalne studio fotograficzne wykonujące zdjęcia i filmy w trakcie turnieju.

Międzyszkolna Liga Szachowa w mediach
Patronami medialnymi Międzyszkolnej Ligi Szachowej są wszystkie ważne dla regionu instytucje:
Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy – odwiedziła nas na pierwszym turnieju, przeprowadzając
krótką relację, kilka wywiadów i pokazując je w głównym wydaniu programu informacyjnego
„Zbliżenia”. Materiał ten dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Polskie Radio Pomorza i Kujaw – gościło na drugim turnieju, w którym udział wzięło aż 96
zawodników. Oprócz wywiadów została także nagrana kilkunastominutowa audycja związana z
naszym projektem. Podcast dostępny jest także na naszej stronie internetowej.

Patronatem prasowym objęli nas: Express Bydgoski, Gazeta Pomorska, Tygodnik Bydgoski,
Metropoliabydgoska.pl, Gazeta Wyborcza, Nasze Białe Błota, BydgoszczDlaDzieci.pl. Systematycznie
pojawiały się informacje związane z naszą ligą a także relacje i fotorelacje z turniejów.

Artykuł prasowy na stronie Gazety Wyborczej.

Audycja w Polskim Radio PIK.

Artykuł w Tygodniku Bydgoskim

Informacja opublikowana na Fan Page Edukacja przez szachy

Na każdym turnieju wykonywane są zdjęcia i filmy (m.in. przez profesjonalne studio Crystal Foto z
Fordonu). Wraz z relacją są one publikowane w naszych kanałach informacyjnych:
Strona internetowa – http://edukacjaprzezszachy.pl
Facebook – https://fb.com/edukacjaprzezszachy
YouTube – https://youtube.com/edukacjaprzezszachy

Imprezy towarzyszące Międzyszkolnej Lidze Szachowej

Obok rywalizacji ligowej w maju 2018r. udało nam się zorganizować wspólnie z Galerią Pomorską
Pierwsze Mistrzostwa Rodzin Galerii Pomorskiej wraz z symultaną z arcymistrzynią Klaudią Kulon.
Ponieważ impreza została zaplanowana 26 maja, więc była to idealna okazja, żeby połączyć to
wydarzenie z Dniem Matki. Wszystkie Panie (w liczbie 4), które zdecydowały się wziąć udział w
turnieju rodzinnym otrzymały mnóstwo nagród dodatkowych a ich radość i nieskrywane zdziwienie
zostały uwiecznione na zdjęciach.

W turnieju rodzinnym wzięło udział aż 17 rodzin (rodzic, dziadek lub babcia + dziecko), co także jest
rekordem w tego typu turniejach. W Bydgoszczy tylko raz do roku w MDK nr 2 jest organizowany
turniej rodzinny, w którym może wziąć udział dziecko do 13 roku życia. Nasz turniej pokazał, że jest
potrzeba na organizację również takich rodzinnych zabaw szachowych.

Niebywałą atrakcją tej samej imprezy była także symultana srebrnej medalistki Indywidualnych
Mistrzostw Polski arcymistrzyni Klaudii Kulon. Dawno w Bydgoszczy nie było tak znakomitej
symultanistki. Rozegrała ona 30 partii z naszymi zawodnikami, wśród których był m.in. prezes
Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego p. Jarosław Wiśniewski. Jako jedyny pokonał
zaproszoną arcymistrzynię. Z kolei 4 juniorów także wyszło z ogromnym zadowoleniem remisując
swoje partie.

Na zakończenie symultany zostały przeprowadzone także pokazowe partie szachów błyskawicznych
(3 minutowych) między arcymistrzynią Klaudią Kulon a współorganizatorem ligi mistrzem Karolem
Jarochem. Nasz mistrz okazał się gentlemanem i oddał zwycięstwo zaproszonej arcymistrzyni 

Galeria Pomorska wstępnie zadeklarowała kontynuowanie Mistrzostw Rodzinnych w kolejnych
latach. Będziemy starali się w jakiś sposób także podnosić rangę tych zawodów i urozmaicać
rozgrywki organizując inne ciekawe zawody, na które zapraszać będziemy znane osoby.

Ciekawostki związane z Międzyszkolną Ligą Szachową
Jako organizatorzy staramy się uatrakcyjniać każdy turniej szachowy. Wszyscy z niecierpliwością
oczekują losowania koła fortuny, do którego staramy się za każdym razem pozyskiwać coraz to
ciekawsze propozycje.
Niespodzianka w formie kilkunastominutowego koncertu zawodników szachowych (dostępny na
naszym kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhPzdfLzI )
zrobiła duże wrażenie. Ale sami zawodnicy także nas jako organizatorów potrafią skutecznie
zaskoczyć, czego przykładem niech będzie przekazanie nagrody dla najlepszej dziewczynki w
klasyfikacji generalnej w grupie debiutantek dla dzieci ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w
Bydgoszczy. Mała dziewczynka o wielkim sercu postanowiła oddać swojego ponad 2 metrowego
misia dla dzieci przebywających w Pediatrycznej Izbie Przyjęć.

Zestawienie świadczeń ze strony organizatorów
NAZWA ŚWIADCZENIA
Zaproszenie przedstawiciela władz Sponsora do udziału w komitecie honorowym
Zaproszenie przedstawiciela władz Sponsora do udziału w otwarciu Międzyszkolnej Ligi Szachowej
Zaproszenie przedstawiciela władz Sponsora do udziału uroczystym zakończeniu ligi (w czerwcu) wraz z wręczeniem
jednego z pucharów
Ekspozycja loga przez cały czas trwania ligi Sponsora na stronie projektowej Edukacja przez szachy
Rozstawienie roll-upa Sponsora w trakcie zawodów całego cyklu
Promocja Sponsora w trakcie Międzyszkolnej Ligi Szachowej poprzez kanały komunikacyjne Edukacja przez szachy
(www, FB, YT)

Oczekiwania i propozycje
Sponsorowi Międzyszkolnej Ligi Szachowej oferujemy bogaty pakiet świadczeń
promocyjnych. W zamian oczekujemy wsparcia w wysokości:

5 000,00 zł netto
Sponsorowi Tytularnemu Międzyszkolnej Ligi Szachowej oferujemy dodatkowo nazwę
sponsora w tytule ligi oraz bogaty pakiet świadczeń promocyjnych. W zamian oczekujemy
wsparcia w wysokości:

10 000,00 zł netto
(płatne w miesięcznych ratach od września 2018r. do czerwca 2019r.
na podstawie faktury VAT)

Zapraszamy do współpracy!

Klasyfikacje, puchary, medale, nagrody
Na każdym turnieju wręczanych zostaje 12 pucharów oraz 24 medale. Każdy uczestnik otrzymuje
dyplom oraz nagrodę.

Wszyscy sponsorzy są eksponowani w widoczny sposób za pomocą wystawionego rollupu. Sponsor
generalny może dostarczyć kilka rollupów, które mogą być na sali gry i w miejscu zakończenia
turnieju.

Kurator Oświaty wręczający puchar dyrektorowi zwycięskiej Szkoły Podstawowej w Łochowie

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej Pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi Szachowej (rok szkolny
2017-2018) ze swoimi nagrodami – czerwiec 2018r.

Plakat dostarczany do szkół przed każdą rundą turnieju.

Kontakt w sprawie oferty:
Arkadiusz Matczyński
Tel. kom. 781 44 69 55
E-mail: a.matczynski@gmail.com
lub
a.matczynski@kpzszach.pl
Strona internetowa: www.edukacjaprzeszachy.pl
Fan Page Facebook: https://Fb.com/edukacjaprzezszachy
Kanał YouTube: https://Youtube.com/edukacjaprzeszachy

