
Szachiści potwierdzili wielką klasę!!! 

W dniach 25-28 maja 2012 roku nasza drużyna szachistów w skladzie: Daniel Sadzikowski, Radosław 

Barski, Miłosz Lorek i Katarzyna Zelenka walczyła w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach, które w tym roku odbyły się w Łazach koło Koszalina. 

Zawodnicy nasi jechali na te mistrzostwa bronić trzeciego miejsca wywalczonego w tym samym 

składzie w zeszłym roku w Karpaczu. W zawodach uczestniczyło w tym roku aż 19 najlepszych drużyn 

z całej Polski. Wśród zawodników było wielu medalistów mistrzostw świata i Europy, wielu posiada 

bardzo wysokie kategorie szachowe – mistrza szacowego i mistrza międzynarodowego. Nasza 

drużyna też w skladzie ma zawodnika z tak wysoką kategorią szachową –jest nim Daniel Sadzikowski 

od niedawna szachowy mistrz międzynarodowy. Udział zawodnikow tej klasy mógł gwarantować 

zawody na najwyższym poziomie i tak też było. 

Drużyny rywalizowały ze sobą w aż 11 rundach, o doborze rywala decydował komputer i rankingi 

drużyn – grały ze sobą najsilniejsze zespoły. W naszej drużynie na 1 szachownicy grał Daniel, na 

drugiej Radek na trzeciej Miłosz, a na czwartej „kobiecej” Kasia. 

W pierwszym dniu rozegrano 5 rund, w drugim cztery i w ostatnim dwie – turniej był wyczerpujący 

pod względem psychicznym i fizycznym dla zawodników. Grano partie po 30 minut dla zawodnika. 

Między meczami mieli oni tylko 10 minut przerwy. 

Emocje były wielkie, kolejność w tabeli zmieniala się z rundy na rundę. Nasza drużyna w w jednej z 

rund po wspaniałym meczu zremisowała z drużyną Koszalina – mistrzami Polski z zawodów w 

Karpaczu! Prawdziwą rewelacją turnieju okazała się jednak drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego, 

która pokonała wszystkich swoich rywali w tym nasz zespół i zespół Koszalina. Bardzo groźnie do 

ostatniej rundy atakowała czołówkę groźna drużyna z Częstochowy. Nasi uczniowie wytrzymali presję 

zawodów doskonale, nie załamali się porażką z Gorzowem i utrzymali jakość swojej gry.  Rewelacyjnie 

na „czwórce” grała Kasia Zelenka stając się postrachem medalistek  mistrzostw świata i Europy. 

Radek szalał na „dwójce”, a jego wieczny „banan” na twarzy stawał się nie do zniesienia dla rywali. 

Daniel miał rywali z najwyższej półki szachowej, jak na kapitana drużyny przystało. To prawdziwy 

profesjonalista w swoim fachu, mamy nadzieję, że tytuł arcymistrza zdobędzie będąc jeszcze uczniem 

naszego liceum! Daniel życzymy Ci tego! Na szachownicy nr trzy Miłosz – „Ponury Żniwiarz”. Grał tak 

jak jego sportowy pseudonim – zabójczo dla rywali. 

Trzydniowa rywalizacja przyniosła ogromny sukces naszej szkole – drużyna zdobyła brązowy medal 

Mistrzostw Polski  potwierdzając sukces wywalczony przed rokiem w Karpaczu. Drugie miejsce zajął 

Koszalin, zeszłoroczny mistrz, a tytuł mistrzów kraju pojechał do Gorzowa Wielkopolskiego. 

Na pierwszej szachownicy brązowy medal zdobył Daniel Sadzikowski, a na drugiej najlepszym 

zawodnikiem w Polsce okazał się Radosław Barski. To są wielkie osiągnięcia i będą naprawdę trudne 

kiedykolwiek do powtórzenia. 

Nad zdrowiem psychicznym i fizycznym drużyny czuwał prof. Dominik „Murinjo” Kowalczyk, często 

blisko zawału serca, reanimowany do życia słowami Radka „….spoko proszę Pana, luzik” i Kasi „będzie 

dobrze!” 


