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Do niecodziennego wydarzenia doszło 22 maja w budynku polskiego Sejmu gdzie
naprzeciwko siebie stanęli tym razem, nie parlamentarzyści różnych partii politycznych, a najlepsi
szachowi przedsiębiorcy w kraju oraz reprezentacja polityków.
Drużyna polityków grała w składzie: Tadeusz Cymański (PiS), Dariusz Lipiński (PO),
Andrzej Dera (PiS), Tadeusz Iwiński (Lewica), Małgorzata Adamczak (PO), Grzegorz Schreiber,
Marek Suski, Tomasz Latos (PiS), pomagali również Jan Kusina (Prezes PZSzach), Zbigniew
Tyszkiewicz (Prezes MZSzach). Warto nadmienić, że największe zainteresowanie budziła osoba
Tadeusza Cymańskiego, któremu udało się pokonać w 2003 roku w symultanie samego mistrza
świata Anatolija Karpova. Politycy podkreślali, że kilka miesięcy wcześniej założyli parlamentarne
koło szachowe, które będzie promowało inicjatywy związane z szachami.
Mecz sędziowany był przez jednego z najznakomitszych sędziów szachowych, Pana
Andrzeja Filipowicza. Powitano też w sposób szczególny mistrzów Polski w szachach klasycznych
Monikę i Bartosza Soćko. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mediów,
udzielano mnóstwo wywiadów do prasy, radio i telewizji.
Drużyna przedsiębiorców składała się w głównej mierze najwyżej sklasyfikowanych
zawodników rozegranego w 2008 roku turnieju dGCS Open – Międzynarodowego Pucharu Polski
Przedsiębiorców. Grali: Jacek Bielczyk z Katowic (zwycięzca kat. przedsiębiorców dGCS Open),
Zbigniew Cylwik (Białystok), Piotr Bobrowski (Rybnik), Janusz Pazurkiewicz (Gdańsk), Janusz
Minko (Warszawa), Tomasz Sielicki (Warszawa). Było też sporo przedsiębiorców z Wielkopolski:
Krzysztof Szadkowski (Konin), Grzegorz Ograbek (Wschowa), Sebastian Zakrocki (Nowe
Skalmierzyce), Stanisław Dixa (Dobra Nadzieja) oraz Maciej Sroczyński (Kalisz).
Pierwsza partia grana była tempem 15 minut na zawodnika. Po niesamowitej walce z obu
stron, lepsza okazała się reprezentacja przedsiębiorców wygrywając 6,5 do 3,5. Druga partia grana
tempem błyskawicznym (5 minut na zawodnika) przyniosła dokładnie taki sam rezultat. W
pierwszym (i miejmy nadzieje nie ostatnim!) meczu POLITYKÓW z PRZEDSIĘBIORCAMI,
lepszymi okazali się przedsiębiorcy wygrywając 13 do 7.
Mimo wszystko, politycy byli bardzo zadowoleni, jak podkreślał poseł Lipiński spodziewali

się znacznie gorszego wyniku. Aby osłodzić sobie gorycz porażki, żartobliwie dodano, że teraz
politycy na pewno zadbają o podwyższenie podatków dla przedsiębiorców.
Mecz rozegrany został w bardzo przyjaznej atmosferze, każdy z uczestników dostał
statuetki ufundowane przez firmę dGCS. Dodatkowo przedsiębiorcy otrzymali drobne prezenty
upamiętniające wizytę w sejmie. Po zakończenia tego „meczu przyjaźni”, przedsiębiorcy
oprowadzeni zostali po budynku sejmu, któremu towarzyszyły ciekawe anegdoty ze strony posłów:
Andrzeja Dery, Tadeusza Cymańskiego i Małgorzaty Adamczak.
Osobiście mam dużą nadzieję, że ten mecz przyczyni się w dużym stopniu do propagowania
dyscypliny sportu jaką są szachy, a być może w przyszłości włączenia nauki gry w szachy do szkól
podstawowych.

Uczestnicy oraz goście honorowi meczu szachowego POLITYCY vs. PRZEDSIĘBIORCY

Powitanie reprezentacji polityków i przedsiębiorców

Mistrzowie Polski w szachach klasycznych Bartosz i Monika Soćko (w środku)

Burzliwe dyskusje przed meczem. Od prawej strony Janusz Minko w rozmowie z Tadeuszem
Cymańskiem. Dalej, Dariusz Puchalski (Prezes dGCS S.A.) oraz Jarosław Leśniewski (Prezes
M4B) sponsorzy Międzynarodowego Pucharu Polski Przedsiębiorców w szachach 2008.

Przed sejmem natknąć można się było na policję ochraniającą demonstracje która przeszła
przez centrum Warszawy. Na zdjęciu: Maciej Sroczyński (Kalisz), Sebastian Zakrocki (Nowe
Skalmierzyce), Stanisław Dixa (Dobra Nadzieja), Radosław Spalony (Pleszew)
W sejmie tym razem było już pusto. Na zdjęciu Prezes KTS-W Kalisz – Adam Wojcieszak

Poseł Iwiński nie sprostał doświadczonemu Zbigniewowi Cylwikowi

Media szeroko relacjonowały potyczki polityków i przedsiębiorców

Tadeusz Cymański

Małgorzata Adamczak – posłanka i szachistka z Wielkopolski

Lewica z prawicą, tym razem w jednej drużynie. Poseł Lipiński (PO) i sąsiad z drużyny
Andrzej Dera (PiS)

Prezes Polskiego Związku Szachowego Jan Kusina

Jacek Bielczyk były trener kadry narodowej w szachach, tym razem z sukcesem bronił barw
przedsiębiorców

Derby Wielkopolski Krzysztof Szadkowski (Konin) z Małgorzatą Adamczak (Śmigiel)

