
Młodzieżowy Obóz Szachowy

W dniach 23-26.11.2012 sześciu młodych szachistów wraz z dwoma opiekunami: 
Karolem Lallą i Lotharem Quaisserem z  klubu szachowego Turm Luneburg przebywało w 
powiecie wągrowieckim na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Stronę polską 
obok  6.  zawodników  stanowili   Jacek  Haja  -  opiekun,  trener  i  koordynator  oraz  Adam 
Maliński- pełniący obowiązki tłumacza i opiekuna.

Pobyt  dla  gości  z  partnerskiego  powiatu  oraz  zawodników  z  naszego  powiatu 
zapewniono w oparciu o Bursę Szkolną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczego 
w Wągrowcu. Program przygotowany został przez pracowników Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu.  W  piątkowe  popołudnie  niemieckich  szachistów  i  ich  opiekunów  powitali 
Starosta  Michał  Piechocki  i  kierownik  Wydziału  Europejskiego  i  Rozwoju  Starostwa 
Powiatowego  w  Wągrowcu  Radosław  Kubisz.  Po  kolacji  miało  miejsce  spotkanie 
integracyjno-zapoznawcze  oraz  trening  szachowy.  W  sobotnie  przedpołudnie  po  krótkim 
treningu  i  obejrzeniu  paru  filmów  dydaktycznych  obejrzano  kilka  przedstawień 
zaprezentowanych w Miejskim Domu Kultury w ramach  Przeglądu Twórczości  Teatralnej  
Dzieci  i  Młodzieży.  W czasie  spaceru  poznano piękno  architektury  i  współczesne  oblicze 
miasta  Wągrowca.  Po  południu  korzystano  z  atrakcji  Aquaparku  a  wieczorem  odbył  się 
intensywny  trening  szachowy.  W  niedzielne  przedpołudnie  odbył  się  Międzynarodowy 
Młodzieżowy 
Turniej Szachowy. puchary dla zwycięzców ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Wągrowcu zdobyli : Anita Sydow,  Mathias Wenk, Oliwia Szwon i Martha 
Neuman. Sędziował Jacek Haja. Po południu obejrzano skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby a 
następnie zwiedzono najstarszą stolicę Polski - Gniezno  wraz z Muzeum Początków Państwa 
Polskiego i starówką. W niedzielny wieczór dokonano podsumowania pierwszego turnieju 
szachowego zorganizowanego w ramach partnerstwa powiatów Wągrowiec i Luneburg.
Organizatorzy mieli dużo satysfakcji obserwując serdeczne pożegnania młodzieży polskiej i 
niemieckiej,  i  liczne  spontanicznie  zawiązane  przyjaźnie.  Zaplanowano  kolejne  spotkanie 
szachowe w roku 2013; niezbędne szczegóły zostaną uzgodnione na szczeblu partnerskich 
powiatów.

Listopadowe  spotkanie  szachowe  było  możliwe  dzięki  wsparciu  Polsko- 
Niemieckiej  Współpracy  Młodzieży  i  zaangażowaniu  organizacyjnemu  administracji  obu 
powiatów.  W  poniedziałkowy  poranek  młodzi,  niemieccy  szachiści  udali  się  w  drogę 
powrotną do Luneburga wspominając serdeczne i przyjazne przyjęcie w Wągrowcu.

Adam Maliński






