
                                         Remisowy pojedynek na szczycie 

 

Po bardzo zaciętej walce mecz prowadzących drużyn z Wrocławia: WKS Kopernik z VOTUM 

SA Polonia Wrocław zakończył się remisem 3:3, co zachowało pozycje tych ekip na czele tabeli 

przed ostatnią rundą. 

 

1.WKS Kopernik                                  13             32,5 

2.VOTUM SA Polonia Wrocław          13            29,5  

 

Ostatnia 9 runda zadecyduje o ostatecznym układzie tabeli, wyłaniając zwycięzców, 

awansujących do I ligi oraz niestety także spadkowiczów- zapowiada to spore emocje do końca 

turnieju. 

 

Warto zaznaczyć, że w tegorocznej II lidze bierze aktywny z sukcesami udział niezwykle 

utytułowana szachistka. 

 

 

 

                Legenda polskich szachów kobiecych gra w Poroninie ! 

 

II liga w Poroninie ma zaszczyt gościć – i to jako grającą zawodniczkę, podporę drużyny RPW 

Okucia Budowlane Łódź –mistrzynię międzynarodową- Grażynę Szmacińską. 

W swej wieloletniej karierze sportowej zanotowała ogromną ilość znaczących sukcesów 

sportowych, zarówno na arenie krajowej jak i światowej. 

Miałem zaszczyt na kilku Olimpiadach Szachowych oraz na turnieju strefowym na Węgrzech w 

1979r. wspomagać Grażynę szkoleniowo, jako trener i mogę potwierdzić, że zawsze była ona 

wzorem ambitnego, pracowitego sportowca, a jej sympatyczny, bezkonfliktowy charakter z 

poczuciem humoru, pozwalał na wspólne radości z sukcesów i pełną mobilizację w trudniejszych 

momentach turniejowych. 

 

Poniżej wymienione są niektóre ważniejsze osiągnięcia sportowe w szachach klasycznych 

Grażyny Szmacińskiej z jej ogromnego dorobku. 

 

 

Reprezentantka Polski w turniejach drużynowych: 

 Olimpiady szachowe (6 razy, 2 medale)  

o Buenos Aires 1978 – II szach. (8½/13) 

o La Valetta 1980 – II szach. (3/7), brązowy medal wspólnie z drużyną 

o Lucerna 1982 – IV szach. (7/10), brązowy medal za wynik indywidualny 

o Saloniki 1984 – IV szach. (3½/6) 

o Dubaj 1986 – IV szach. (4½/8) 

o Saloniki 1988 – IV szach. (5½/9) 

 Drużynowe Mistrzostwa krajów nordyckich (1 raz, 1 medal)  

o Oslo 1983 – V szach. (4½/7), złoty medal wspólnie z drużyną 

http://www.szachypolskie.pl/polki-na-olimpiadach-szachowych/
http://www.szachypolskie.pl/polska-na-olimpiadzie-szachowej-1986/
http://www.szachypolskie.pl/polska-na-olimpiadzie-szachowej-1988/


 

Reprezentantka Polski w turniejach eliminacyjnych Mistrzostw Świata kobiet 

 Turnieje strefowe (3 razy)  

o Zalaegerszeg 1979 – V m. w grupie A (awans do finału), X m. w finale 

o Bydgoszcz 1981 – IX m. 

o Balatonföldvár 1987 – XII m. 

 

Indywidualne Mistrzostwa Polski kobiet (15 finałów w latach 1975–1989, 8 medali) 

 6 złotych  

o Wrocław 1975 – I m. (9½/11) [system szwajcarski] 

o Istebna 1976 – I m. (8½/11) [system szwajcarski] 

o Poznań 1981 – I m. (10½/13) 

o Tarnów 1983 – I m. (9/13) 

o Konin 1986 – I m. (10/13) 

o Bielsko-Biała 1988 – I m. (10/15) 

 2 srebrne  

o Cieplice 1977 – II m. (8/11) [system szwajcarski] 

o Piotrków Tryb. 1979 – II m. (9½/13) 

Specjalnością Grażyny była dobra technika gry i cierpliwość w realizacji przewagi w 

końcówkach. Jednak, gdy nadarzyła się okazja, chętnie kończyła partie taktycznym uderzeniem. 

 

 Johansson,Eva - Szmacińska,Grażyna   
Olympiad Women-26 Thessaloniki (6), 24.11.1984 
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http://www.szachypolskie.pl/polki-na-mistrzostwach-swiata-w-szachach/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1975/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1976/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1981/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1983/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1986/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1988/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1977/
http://www.szachypolskie.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-w-szachach-1979/


 

 

 


