
Klub Szachowy SILESIA Racibórz

I Ty możesz zostać naszym sponsorem!

Szanowni Państwo!

Proponujemy Państwu, by Wasza Firma została sponsorem Klubu Szachowego SILESIA Racibórz.

Dlaczego warto sponsorować szachy?

Szachy są sportem indywidualnym, drużynowym ale również rodzinnym, przez co stały się bardzo
popularne i modne. Turnieje szachowe gromadzą całe rodziny, często elity ale głównie cały przekrój
społeczeństwa od dzieci w wieku przedszkolnym po ludzi w starszym wieku, których połączyła pasja
królewskiej gry. Bywa, że 300 – 400 osób równocześnie rywalizuje o miano najlepszego.

Szachy w naszym Klubie uprawiają dzieci, młodzież jak i seniorzy. Sponsorowanie tej dyscypliny
sportu pozwoli na skojarzenie wizerunku Państwa Firmy ze sportem modnym i pozbawionym prze-
mocy, a występy naszych szachistów w wielu miastach Śląska, kraju oraz za granicą i osiągane przez
nich sukcesy, upowszechnią znajomość i wizerunek Waszej Firmy.

Dlaczego Klub Szachowy SILESIA Racibórz?

Klub Szachowy SILESIA Racibórz to jeden z najlepszych szachowych klubów na Śląsku. Jeste-
śmy wśród 20 najlepszych klubów w Polsce. Zawodnicy SILESII indywidualnie występują w wielu
turniejach na terenie całego kraju.
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Ponadto klub jest organizatorem czterech turniejów w Raciborzu, w tym trzech o zasięgu między-
narodowym:

• Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza

• Międzynarodowy Memoriał im. Wiesława Hanczarka

• Międzynarodowy Memoriał im. Alfreda Chrobaka

• Międzyszkolny Turniej Mikołajkowy w Szkole Podstawowej nr 4.

Cele naszego klubu:

• Walka o czołowe miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy Seniorów - najwyższej Ligi Państwowej.

• Rywalizacja o czołowe miejsca w indywidualnych turniejach otwartych na szczeblu ogólnopolskim
i międzynarodowym

• Prowadzenie pracy szkoleniowej dla dzieci i młodzieży

Oferta dla sponsorów:

Oferta dotyczy:

1. Sponsorowania naszej drużyny seniorskiej

2. Sponsorowania naszych najlepszych juniorów, przygotowujących się do finałów Mistrzostw Polski
i turniejów kwalifikacyjnych.

3. Sponsorowania naszych najlepszych seniorów.

Klub działa na zasadzie wolontariatu. Ogromne zaangażowanie i systematyczna praca
zaowocowała sukcesami i awansami, ale bez pomocy sponsorów trudno będzie utrzymać
odpowiednie warunki startu w kolejnych latach.

Z poważaniem,
Zarząd Klubu Szachowego SILESIA Racibórz

Klub Szachowy SILESIA Racibórz
ul. Wojska Polskiego 8, 47-400 Racibórz
NIP: 639-17-88-023
REGON: 276938353
Nr konta: 09 1020 2472 0000 6102 0160 3208 - PKO Bank Polski

Prezes Klubu: Piotr Chrobak +48 660 361 034
V-ce Prezes Klubu: Joachim Obruśnik +48 510 725 005

Strona internetowa http://klubszachowysilesia.raciborz.com.pl
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Historia Klubu Szachowego Silesia Racibórz

Pierwsze wzmianki o raciborskich klubach szachowych to rok 1913. W tym okresie w Raciborzu
istniały dwa kluby szachowe „Schachklub Ratibor 1913” pod kierownictwem urzędnika kolejowego
oraz Schachverein Siemens-Planiawerke Ratibor”. Szachiści mieli swoją siedzibę w piwnicy ratusza i
uczestniczyli w rozgrywkach górnośląskiej ligi szachowej.

Po II wojnie światowej w latach 60 zawiązał się klub Ślązak, a kolejnych dekadach: Nowoczesna
Racibórz, OPP Racibórz, Studzienna Racibórz, MOS Racibórz oraz Kolejarz Rybnik, który się mieścił
przy ul. Piaskowej. Wielu miłośników królewskiej gry spotykało się w plenerze i salkach klubowych
(nie tak jak obecnie, przed monitorem komputera) i celebrowało przyjemność jaką jest amatorskie,
towarzyskie granie w szachy.

Nasze stowarzyszenie powstało w 1991 roku pod nazwą RZEMIOSŁO Racibórz z inicjatywy Pio-
tra i Alfreda Chrobaków, a Pan Alfred został pierwszym Prezesem klubu. Już po 3 latach pierwsza
drużyna seniorów uzyskała awans do II ligi szachowej i od tego czasu nieprzerwanie reprezentuje klub
w rozgrywkach szczebla centralnego na poziomie II i I ligi, a kilkukrotnie na najwyższym poziomie
rozgrywek – Ekstraligi.

Dotychczas najwybitniejszym zawodnikiem Silesii Racibórz był nasz wychowanek, IM Marek Stry-
jecki. Zestawmy w skrócie jego najwybitniejsze osiągnięcia:

• 1995 – Wicemistrz Polski Juniorów do lat 14

• 1998 – 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 (Krynica Morska)

• 1999 – Mistrz Polski Juniorów do lat 18 (Nowa Ruda)

• 1999 – II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski do lat 20 (Trzebinia)

• 2002 – XIII miejsce w finale MP seniorów w Warszawie

Pięciokrotny reprezentant Polski na indywidualnych Mistrzostwach Europy. W tym :

• 1999 – VI miejsce na ME do lat 20 (Patras, Grecja)

Dwukrotny reprezentant Polski na indywidualnych Mistrzostwach Świata. W tym :

• 1999 – X miejsce na MŚ do lat 18 ( Oropesa Del Mar Hiszpania)

• 2000 – I miejsce w Drużynowych MŚ do lat 20 w Brazyli

W 2007 roku zmieniliśmy nazwę na Klub Szachowy SILESIA Racibórz, a nowy zarząd pod kierow-
nictwem Piotra Chrobaka skupił się na pracy z młodzieżą oraz stworzeniu warunków dla szachowego
rozwoju swoich najwybitniejszych zawodników.

Dzięki zaangażowaniu instruktorów: Tadeusza Wójcika, Jacka Orzechowskiego, Zbigniewa Wieczorka
i Zenona Sochackiego oraz wiceprezesa Joachima Obruśnika, w klubie pojawiło się nowe pokolenie
młodych szachistów.

Drużyna juniorów wygrała Ligę Okręgową Juniorów, Drużynowe Mistrzostwa Śląska i awansowała
do II ligi, a później nawet do I ligi.

W tym okresie do wyróżniających się juniorów należeli: Michał Obruśnik, Kacper Polok, Viktor
Gazik, Kamil Kalinowski, Veronika Gazikova, Jacek Nitychoruk, Aleksandra i Mateusz Wieczorek,
Paulina Suchanek.
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W rozgrywkach indywidualnych juniorzy klubu wielokrotnie uczestniczyli w finałach MP juniorów,
a najlepsi z nich reprezentują nasz klub w rozgrywkach drużynowych seniorów.

W 2008 roku nasi reprezentanci zajęli IV miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów
P5.

W 2013 roku zajęliśmy drugie miejsce w rozgrywkach II ligi uzyskując awans do I ligi, a rok później w
I lidze zajmując drugie miejsce awansowaliśmy do elity 10-ciu najlepszych drużyn w Polsce – Ekstraligi.

W ostatnich latach naszymi czołowymi reprezentantami w rozgrywkach drużynowych byli:
GM Krzysztof Jakubowski, IM Marcin Krzyżanowski, IM Marek Stryjecki, IM Mirosław Jaworski,
FM Zbigniew Wieczorek, FM Michał Obruśnik, m Jacek Orzechowski, FM Kacper Polok, k Szymon
Stysiak, WIM Elena Cherednichenko,

We wcześniejszym okresie natomiast: WGM Svetlana Cherednichenko, WIM Renata Gazik, k Ra-
dosław Szczepanek, FM Tadeusz Helis, FM Marcin Wałach.

Naszymi firmowymi imprezami szachowymi są trzy turnieje:

• Międzynarodowy Turniej O Puchar Prezydenta Raciborza
W styczniu 2020 roku odbyła się XX - jubileuszowa edycja turnieju, która zgromadziła 100
zawodników z Polski, Ukrainy, Białorusi i Czech.

• Międzynarodowy Memoriał im. Wiesława Hanczarka
W maju 2019 roku miała miejsce XV edycja turnieju, która zgromadziła ponad 140 zawodników.

• Międzynarodowy Memoriał im. Alfreda Chrobaka
W październiku 2019 roku odbył się I memoriał założyciela i wieloletniego prezesa klubu - Alfreda
Chrobaka. Zawody zgromadziły ponad 160 zawodników.
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