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               "Gens una sumus" ("Jesteśmy jedną rodziną") to motto Międzynarodowej Federacji 

Szachowej FIDE. Wierzymy, że wspólne inicjatywy łączą pokolenia szachistów na całym 

świecie. Dlatego 19 kwietnia br. (w godzinach 17-19), w 676. urodziny Bydgoszczy, mojego 

rodzinnego miasta, wspólnie z Klubem Sportowym Gwiazda Bydgoszcz i Kujawsko-

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim mam przyjemność zaprosić na “Szachowy 

Charytatywny Turniej Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w szachach 

szybkich.  

Te charytatywne zawody są skierowane do wszystkich miłośników królewskiej gry - 

niezależnie od stopnia zaawansowania i wieku graczy. Do rozgrywek zapraszamy cztero- lub 

dziesięcioosobowe reprezentacje miast - w zależności od Państwa możliwości i ilości 

chętnych graczy. Naszym celem jest popularyzowanie szachów i nauka poprzez dobrą 

zabawę. Stawiamy więc na atmosferę rodzinnej rywalizacji i integrację. Szwajcarski system 

rozgrywek, albo wariant "każdy z każdym" (w zależności od ilości zgłoszeń) gwarantują, że 

nikt nie będzie odpadać i tym samym zapewnią zdrową rywalizację  o tytuł Charytatywnego 

Mistrza Województwa.  

Oprócz samego Turnieju Miast przewidziane zostały też inne atrakcje jak np. charytatywna 

lekcja gry w szachy (dla najmłodszych i starszych) z Mistrzem Krajowym Pawłem Kukułą 

(KS Gwiazda Bydgoszcz), czy charytatywna symultana z Ministrem Łukaszem Schreiberem. 

Swoją obecność zapowiedzieli też znani bydgoscy sportowcy, których udział ma być 

dodatkową atrakcją dla najmłodszych. Z Państwa strony liczymy przede wszystkim: 

•  na obecność, niezależnie czy drużyna zostanie zebrana, 

• hojność, na rzecz naszego wyjątkowego celu,  

• zaangażowanie i czynny udział.  

Swoją grą wesprzemy Centrum Opieki Perinatalnej im. Św. Łazarza w Bydgoszczy. To 

wyjątkowa instytucja zajmująca się wsparciem rodzin, oczekujących śmiertelnie chorych 

dzieci. Działalność tej instytucji opiera się wyłącznie na zebranych środkach. Dlatego 

zdecydowaliśmy, aby to właśnie dla nich przeznaczyć dochód z wpisowego. Do Państwa 

oceny i możliwości pozostawiamy kwotę przeznaczoną na wpisowe. Liczymy na to, że 

wspólnymi siłami będziemy mogli pokryć roczne potrzeby centrum. Wszelkie informacje o 

zgłoszeniach zamieszczone są na plakacie, który załączam do zaproszenia. Zgłoszenia będą 

przyjmowane do 10.04.2022.  

Serdecznie zapraszamy do udziału. Królewską grą możemy wspólnie dokonać wielkich 

rzeczy! 

  

 


