Zanim najlepsi warcabiści Świata spotkali się
w Gminie Darłowo …
Warcaby stupolowe są obecne w naszej wsi Jeżyczki od 1992r. (wtedy
nauczyciel historii oraz wychowania fizycznego Pan Jan Kaźmierczak utworzył
pierwszą sekcję warcabową), zrzeszała ona około 20 osób, w tym mnie. Po
ukończeniu studiów w roku 2004 zostałam zatrudniona na stanowisku
inspektora świetlicy środowiskowej w Jeżyczkach i w roku 2005 postanowiłam
reaktywować sekcję warcabową, która w 2001 roku została rozwiązana po
odejściu Pana Kaźmierczaka. Zawodnicy klubu warcabowego GZ LZS Darłowo
(głównie dzieci uczęszczające na świetlicę w Jeżyczkach) zdobyli wiele medali
Mistrzostw Polski, Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach zdobyła Mistrzostwo
Polski, a Gimnazjaliści wywalczyli II m-ce. Moi wychowankowie notują
również bardzo dobre występy na arenie międzynarodowej uczestnicząc w
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy oraz w Mistrzostwach Świata w
warcabach stupolowych. Wraz z moimi zawodnikami nie jeżdżę tylko na
turnieje organizowane przez inne kluby warcabowe, od wielu lat jestem
współorganizatorką (wraz z Urzędem Gminy w Darłowie, Starostwem
Powiatowym w Sławnie oraz Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie)
rozgrywek warcabowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Wraz z SOSW dla DiMN w Sławnie
oraz SP w Staniewicach utworzyliśmy ,,Świetlicową Ligę Warcabową”, w
której w przeciągu sześciu lat udział wzięło około 200 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sławieńskiego. Dzięki moim
długoletnim staraniom za pomocą warcabistów mała wieś Jeżyczki w Gminie
Darłowo została rozpoznawalna w całym kraju. Przełom mojej pracy jako
instruktora warcabowego przypada na rok 2008 – w czerwcu zostajemy
współorganizatorem z Urzędem Gminy w Darłowie Drużynowych
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych, które odbywają
się w Dąbkach (uczestnictwo ponad 150 zawodników z całego kraju wraz z
opiekunami, w roku 2014 już prawie 300 osób), egzamin zdano pomyślnie
ponieważ Polski Związek Warcabowy w latach 2009-2014 również przyznaje
organizację w/w Mistrzostw w Dąbkach, oprócz tego przedsięwzięcia
organizujemy również Mistrzostwa Polski Kobiet oraz Szkolenie Kadry
Narodowej. W roku 2014 byliśmy organizatorami wymienionych wcześniej
mistrzostw oraz wysokiego rangą Turnieju o „Kryształowy Kamień”, końcówka
roku była najbardziej emocjonująca – Światowa Federacja Warcabowa
przyznała organizację Mistrzostw Świata Juniorów w dniach 15-23 grudnia
Polsce, a na miejsce rozgrywek wybrano Gminę Darłowo.
Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów w warcabach stupolowych to
bardzo ważne wydarzenia w życiu młodego warcabisty. Droga na światowy

olimp jest jednak długa i kręta. Trzeba przejść kilka etapów eliminacyjnych w
rywalizacji na krajowym podwórku.
Podróż do Polski…
Najdalej do miejsca rozgrywek mieli niewątpliwie Reprezentanci
Surinamu – musieli pokonać ponad 7,5 tys kilometrów oraz Chin prawie 6 tys
kilometrów. Na wschodzie (Rosja oraz Ukraina) pojawiły się bardzo duże
problemy wizowe – przez to Reprezentacje tych Państw zostały mocno
,,okrojone”. Największą niespodziankę zgotowali nam Reprezentanci Mongolii,
którzy przylecieli na Mistrzostwa dzień wcześniej. Przez tydzień czasu
rywalizowało ponad setka graczy z trzynastu państw świata. Gościliśmy
reprezentantów z: Białorusi, Chin, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy,
Mongolii, Rosji, Surinamu, Ukrainy, Włoch i Polski.
Organizacja zawodów …
Uczestniczyłam kilkakrotnie w Mistrzostwach Świata. Wtedy moja rola
polegała na opiece nad Kadrą Polski, tym razem miało być inaczej – miałam
stanąć z drugiej strony, wcielić się w rolę reżysera całego przedsięwzięcia.
Miałam mniej więcej rozeznanie jak to wyglądało w innych Państwach.

Dzień Przyjazdu poszczególnych ekip oraz Ceremonia Rozpoczęcia
Mistrzostw…
Przez prawie 20 godzin do Dąbek zjeżdżali się najlepsi warcabiści Świata.
Po przydzieleniu pokoi czas na szybki sen i mamy już dzień Rozpoczęcia
Mistrzostw. Zawodnicy z 13 krajów zaprezentowali się podczas defilady z
Hotelu Delfin do Szkoły w Dąbkach (poszczególne flagi nieśli uczniowie Szkół
Społecznych w Jeżyczkach oraz w Dobiesławiu). Uroczysty przemarsz
otwierały oficjalne maskotki Mistrzostw: Jeż z Jeżyczek oraz Mrówka z
Darłowa. W programie artystycznym zaprezentowała się Angelika Gawor oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej w Staniewicach. Pan Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski dokonuje uroczystego otwarcia Mistrzostw.
Sala gry …
Zaczynamy rozgrywki – w gościnnej Sali Gminnej w Bobolinie każda
Reprezentacja ma przydzielony osobny pokój do analiz partii . Partie są
niezwykle emocjonujące – trwają nawet ponad 5 godzin (część z nich jest
transmitowana na żywo przez Internet). Zawodnicy , którym z wrażenia zaschło
w gardle na sali gry raczą się napojami ufundowanymi przez PSB Mrówka w
Darłowie.

Organizacja, logistyka, strona zawodów …
– Głównym Sponsorem Mistrzostw jest Bałtycki Bank Spółdzielczy w
Darłowie, obejmujący również patronat nad Reprezentacją Polski –
nasi warcabiści otrzymują upominki.
– Niewielka odległość pomiędzy salą gry, a hotelem sprzyjała spacerom.
Pod koniec Mistrzostw trafiło się załamanie pogody i wtedy
zawodnicy dowożeni byli autokarami.
– Każdy uczestnik Mistrzostw (zawodnik, sędzia, trener, psycholog)
otrzymał upominki ufundowane przez Darłowską Lokalną Grupę
Rybacką.
– Na bieżąco uaktualniane były informacje zawarte na oficjalnej stronie
Mistrzostw www.dabki2014.pl
– Zabezpieczono odpowiednie zaplecze dla zawodników, którzy
skończyli grę. Każdy mógł poczęstować się ciepłymi napojami oraz
słodyczami.
Zakończenie Mistrzostw…
Przypadło na dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia, aby
wprowadzić uczestników w ten magiczny czas zaproszono lokalne Zespoły
Ludowe, które zaśpiewały piękne kolędy. Były to: Czerwone Korale z
Dobiesławia, Złoty Łan z Wiekowa, Domasławianie z Domasłowic oraz Zespół
Gitarowy ze Słowina. Po niezwykle wzruszających występach nadeszła chwila,
aby udekorować zwycięzców, ale zanim to nastąpiło były jeszcze dwie
niespodzianki: Pan Andrzej Pancewicz w imieniu firmy VIPROM ufundował
przepiękny upominek – statek z ości ryb bałtyckich, który powędrował do Pana
Edwarda Burzyńskiego z Litwy (autora wielu książek w języku polskim do
nauki gry w warcaby stupolowe). Pan Grzegorz Hejno w imieniu BBS w
Darłowie wręczył upominki dla całej Polskiej Reprezentacji.
Dekoracja zwycięzców Mistrzostw Świata Juniorów i Kadetów w warcabach
stupolowych: Pan v-ce Starosta Jan Krawczuk wręcza puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Sławnie, Pan Dyrektor Turniejów
Młodzieżowych Światowej Federacji Warcabowej - Johan Demazure wręcza
medale. Pan Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski wręcza upominki,
uroczyście dokonuje zamknięcia Mistrzostw oraz zaprasza na słodki
poczęstunek – do skonsumowania jest przepiękny tort oraz ciasta upieczone
przez Kadrę zatrudnioną na świetlicach w Gminie Darłowo.
Wyniki sportowe…
Polska zdobywa dwa medale w grze błyskawicznej Agnieszka Szymańska
jest II w kategorii Juniorek, a Katarzyna Stańczuk III w kategorii Kadetek.
Kadeci blitz:
Groenendijk Jan - Holandia

Bobkov Egor - Ukraina
Valjuk Uladzislau – Białoruś
Kadetki blitz:
Popova Angelina - Rosja
Cesnokova Elena - Łotwa
Stańczuk Katarzyna – Polska
Juniorzy blitz:
Van Ijzendoorn Martijn - Holandia
Rysaev Damir - Rosja
Kunitsa Aleksei – Białoruś
Juniorki blitz:
Khvashchynskaya Vera - Biaoruś
Szymanska, Agnieszka - Polska
Azarova, Nurguyana – Rosja
Kadeci gra na długi czas:
Groenendijk Jan - Holandia
Valjuk Uladzislauv - Białoruś
Li Zhenyu – Chiny
Kadetki gra na długi czas:
Cesnokova Elena - Łotwa
Ajupova Rufina - Rosja
Popova Angelina – Rosja
Juniorzy gra na długi czas:
Tunkevic Artur - Litwa
Van Ijzendoorn Martijn - Holandia
Tsogtbaatar Sukhbat – Mongolia
Juniorki gra na długi czas:
Azarova Nurguyana - Rosja
Jocaite Milda - Litwa
Baryshava Anastasia – Białoruś
Reprezentanci GZ LZS Darłowo sekcja warcabowa Jeżyczki: Karolina Babiak,
Daria Babiak, Karolina Kołodziej, Julia Mezgier, Daria Wasieńko, Adriana
Dyrda Piotr Stalko, Krzysztof Labuda, Kacper Kornas, Kacper Świątek.
Reprezentanci UKS Błyskawica Staniewice: Anna Gołojuch, Marcel Skrobek.

Podsumowanie…
Nie mnie oceniać poziom organizacyjny, cieszy mnie niezmiernie fakt iż
poszczególne Reprezentacje wyraziły wielką chęć spotkania się ponownie w
Gminie Darłowo, a takie spotkanie na najwyższym światowym poziomie może
mieć miejsce w 2016 roku.
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się
do Organizacji Mistrzostw – pracować z tak wspaniałymi osobami oraz
instytucjami to była prawdziwa przyjemność , polecam się na przyszłość.
Sponsorami organizowanych m.in. przez Gminę Darłowo Mistrzostw Świata
byli: Sponsor Główny - Bałtycki Bank Spółdzielczy z Darłowa; Hotel Delfin z
Dąbek; Starostwo Powiatowe - Sławno, Skład budowlany Mrówka z Darłowa,
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka.
Na pytanie ,,Dlaczego warcaby?” – odpowiadam : ,, Gra w warcaby uczy
myśleć obiektywnie, co stanowi bez wątpienia jeden z jej ważnych walorów
dydaktycznych. Wreszcie ciągła zaprawa w grze, oparta na studiach
teoretycznych (m.in. książki Edwarda Burzyńskiego) i ćwiczeniach
praktycznych (wyjazdy na turnieje), nie pozostaje bez wpływu na zwiększenie
ogólnej aktywności czynności umysłowych, a więc pośrednio przyczynia się do
ogólnego rozwoju inteligencji i rozbudzenia jej zdolności twórczych, co idzie w
parze z uzyskiwaniem przez warcabistów bardzo dobrych wyników w nauce”.

