
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

11 maja 2014 r. (niedziela) to jedna z najważniejszych dat w niemal 70-letniej historii Szkoły 
Podstawowej w Żmigrodzie noszącej od roku szkolnego 2004/2005 imię Bolesława Chrobrego. W tym dniu 
przy ul. Szkolnej 7-11 obył się festyn pod znamiennym tytułem „ IMIENINY U KRÓLA BOLESŁAWA”. Na 
licznie przybyłych uczniów, ich rodziców oraz mieszkańców Żmigrodu jeszcze za nim zakończyła się oficjalna 
część imieninowych obchodów czekały liczne, przygotowane przez organizatorów atrakcje. Jedną z nich był 
niewątpliwie I Rodzinny Turniej Szachów 
Plenerowych, w którym uczestniczyło 9 
dwuosobowych zespołów. Głównym celem 
przyjacielskiego turnieju była popularyzacja 
„królewskiej” gry. Najważniejsze partie odbyły się na 
dużej ułożonej z kostki szachownicy, na której 
rozstawiono duże przenośne figury (bierki). Zawody 
rozegrano systemem pucharowym. Przegrywająca para 
odpadała z dalszej części rywalizacji. Tempo gry: 10-11 
min. Zawodnicy posunięcia odbywali naprzemiennie, 
bez możliwości podpowiadania sobie. 

Miło mi poinformować, że zwycięzcami 
historycznego turnieju zostali Paweł i Wojciech 
Klimkowscy. Mistrzowska para w finałowej partii 
pokonała w dramatycznych, rzadko spotykanych 
okolicznościach  Juliana (seniora) i Juliana (juniora) 
Furtak. Wydawało się, że wygrana przypadnie panom 
Klimkowskim na skutek przekroczenia limitu czasu 
przez rywala. Dosłownie w ostatnich sekundach Julek 
Furtak junior wykonał „zabójczy” ruch, nie dający 
szansy na pozytywną odpowiedź. Szach – mat. 
Pokonani z godnością przyjęli porażkę. I w tym 
momencie pan Julian Furtak senior oznajmił, że w 
emocjach dopuścił się przekroczenia regulaminu. 
Postąpił bardzo szlachetnie, wykazując się postawą fair 
play, która powinna być przestrzegana przez każdego 
sportowca.  

Na zamieszczonych poniżej fotografiach wszyscy uczestnicy turnieju. 

 

Od lewej: Dorota Jakusztowicz - dyrektor szkoły,  
Wojciech Klimkowski, Paweł Klimkowski  
i Dobrochna Jurkowska - wicedyrektor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEJSCE 2. 
Julian Furtak, kl. 6b 

 i tata Julian 

MIEJSCE 3.-4. 
Patrycja Adamiszyn, kl. 5b 

 i tata Mieczysław 

MIEJSCE 3.-4. 
Szymon Kmieciak, kl. 4a  

i tata Zbigniew 
 

Kolejne miejsca w tym ex aequo zajęli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łukasz Turowski, kl. 4a  
i tata Sławomir 

Konrad Pietralik, kl. 6a 
 i Szymon Jędrkowiak, kl. 6d 

Bartłomiej Szulc, kl. 6bi 
 tata Grzegorz 

 
 

Uczestnicy turnieju otrzymali 
okolicznościowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo 
piłkę do gry w siatkówkę.  

Gratuluję zwycięskiej parze, doceniam 
postawę fair play pana Furtaka. Bardzo dziękuję za 
udział w zawodach pozostałym zespołom bez 
względu na zajęte miejsce. 

 
 
 
 

 
 

Kornelia Sadowska, 
kl. 4d i tata Jacek 

Jakub Krawczyszyn, kl.6b 
i Bartosz Krawczyszyn, kl. 4a 



 

DRABINKA PUCHAROWA I SZKOLNEGO RODZINNEGO  
TURNIEJU SZACHÓW PLENEROWYCH  

„IMIENINY U KRÓLA BOLESŁAWA” 
 

ELIMINACJE 1/4 finału 1/2 FINAŁU FINAŁ ZWYCIĘZCA 
1. ---------------- Furtak 

-------------- 
Turowski 
-------------- 

Furtak 
-------------------- 
 
 
Adamiszyn 
-------------------- 

Furtak 
------------------ 
 
 
 
Klimkowski 
------------------- 

Klimkowski 
------------------------------ 

2. ---------------- 

3. Sadowski(a) 

4. Turowski 

5. ---------------- Jędrkowiak/Pietralik 
--------------- 
Adamiszyn 
--------------- 

6. ---------------- 

7. ---------------- 

8. ---------------- 

9. ---------------- Klimkowski 
--------------- 
Szulc 
--------------- 

Klimkowski 
-------------------- 
 
 
Kmieciak 
-------------------- 

10. ---------------- 

11. Szulc 

12. Gorący(a) NB 

13. Kmieciak Kmieciak 
--------------- 14. Krawczyszyn 

15. ----------------- Maciocha NB 
-------------- 16. ----------------- 

 

Miejsce rozgrywania szachowego turnieju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat napisał 
– Jan Fedyna 


