
Szkolne szachy 

Małachowiacy 
mistrzami 

Sześć drużyn ze szkól ponad-
gimnazjalnych wystartowało w I 
szachowych mistrzostwach Płocka 
szkół ponadgimnazjalnych. Naj
lepsi okazali się reprezentanci Li
ceum Ogólnokształcącego im. St. 
Małachowskiego, którzy zostali 
mistrzami pierwszej edycji. 

Reaktywowanie w Płocku szacho
wej tradycji z udziałem młodzieży, 
to pomysł dwójki nauczycieli z III 
Liceum Ogólnokształcącego im. M. 
Dąbrowskiej: Bogdana Majewskie
go (nauczyciel informatyki i geogra
fii) i Grzegorza Gołębiewskiego (na
uczyciel wos, historii). Najpierw 
zorganizowali kilka edycji zawodów 
wyłącznie z udziałem uczniów 
„trzeciego". W tym roku nieco zmie
nili i rozszerzyli formułę, zaprasza
jąc do udziału w mistrzostwach ucz
niów pozostałych szkół ponadgim
nazjalnych. 

Zawody rozgrywane były syste
mem każda drużyna z drużyną prze
ciwnika. A w rozgrywkach uczestni
czyli zarówno zawodnicy kwalifiko
wani, którzy wcześniej uczestniczyli 
między innymi w szachowej lidze 
szkół Płocka (impreza od 14 lat od
bywa się w Młodzieżowym Domu 
Kultury), jak i amatorzy. Od począt
ku faworytem mistrzostw była Ma-
łachowianka, mająca w swoim skła
dzie całą czwórkę kwalifikowanych 
zawodników. 

- Ta impreza pokazuje, że mło
dzież nie boi się szachów, chce roz
wijać swoje umiejętności. Chociaż 
trzeba powiedzieć, że Płock ma za 
sobą okres świetności szachów jii' 
niorskich. Były czasy, kiedy jedno
cześnie dziesięciu płockich juniorów 
grało w finałach mistrzostw Polski 
i dwoje wróciło z brązowymi meda
lami. Od łat niestety Płock nie ma 
juniorów. Takie turnieje jak ten mają 
pokazać piękno tej dyscypliny spor
towej, zintegrować zawodników, któ
rzy wcześniej grywali w turniejach, 
umocnić kontakty między szkołami, 
tworzyć koła zainteresowań - po
wiedział sędzia szachowy, instruktor 
szachowy, Tomasz Zbrzezny. 

Jak zapowiadają organizatorzy 
mistrzostw pomysł zainicjowany 
w III LO będzie punktem wyjścia do 
zorganizowania mistrzostw gimna
zjalnych, a nie jest wykluczone, że 
także szkól podstawowych. 

W I edycji mistrzostw, odbywają
cych się w III Liceum Ogólnokształ
cącym tytuł mistrza wywalczyli ucz
niowie Małachowianki. Drugie 
miejsce zajęli zawodnicy z V Lice
um Ogólnokształcącego, trzecie -
reprezentacja gospodarzy. Czwarte 
miejsce przypadło w udziale ekipie, 
reprezentującej Jagiellonkę, piąte 
- LO Stowarzyszenia Oświatowców 
Polskich, szóste zawodnikom z IV 
Liceum Ogólnokształcącego. rad 

i 


