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z jakimi chcieli się zaprezentować przedstawiciele poszczególnych wydziałów uczelni. Przygotowane pokazy i warsztaty
dotyczyły dwóch dziedzin – zgodnie z hasłem Festiwalu – sportu i zdrowia. Wszyscy wyszli z niego obronną ręką.
I tak oto XII Festiwal Nauki pod hasłem Sport. Na zdrowie!
zakończył swoją kolejną odsłonę. Nie doszedłby do skutku,
gdyby nie praca wielu osób.
Szczególne podziękowania należą się Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego UZ z dyrektorem
Markiem Lemańskim na czele, Katedrze Wychowania Fizycznego i prof. Ryszardowi Asienkiewiczowi oraz Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz jego kierownikowi dr.
Tomaszowi Grzybowskiemu oraz panu Jackowi Sajnógowi za
stworzenie drużyny UZ. Wielkie ukłony i ogromne dzięki dla
dr Ewy Skorupki z KWF za ogromny wkład w organizację imprezy, zaangażowanie, pozytywne nastawienie i nie znikający
z twarzy uśmiech!

Na ostatniej prostej z pomocą przyszli też studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego (przedstawiciele różnych wydziałów), na których w takich momentach możemy zawsze
liczyć! Dziękujemy też Działowi Zaopatrzenia za trud przygotowań i organizację pracy oraz pracownikom Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni.
Warto zaznaczyć, że osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu było ponad 300!!!
Festiwal Nauki za nami. Chwila na złapanie oddechu i zabieramy się znów do pracy.
Tegoroczną edycję Festiwalu zorganizował: Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Dział Nauki, Biuro Promocji, Katedra Wychowania Fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego.

Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

III Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar JM Rektora UZ
Od czasu ubiegłorocznego Otwartego Turnieju Szachowego
o Puchar JM Rektora UZ w świecie szachów miało miejsce kilka
ważnych wydarzeń. Do najważniejszych można zaliczyć Mecz
o Mistrzostwo Świata w Szachach rozegrany w listopadzie 2014
r. pomiędzy obrońcą tytułu Magnusem Carlsenem z Norwegii i pretendentem Viswanathanem Anandem z Indii. Zakwalifikowanie się Ananda do udziału w tym meczu było bardzo
dużą niespodzianką, ponieważ w roku 2013 Carlsen odebrał
mu tytuł mistrza świata w szachach. Do ciekawostek można
zaliczyć uczestnictwo w sztabie doradców Ananda dwóch Polaków: Radosława Wojtaszka oraz Grzegorza Gajewskiego.
Oprócz Polaków w sztabie Ananda znalazł się także hinduski
arcymistrz Krishnan Sasikiran. W sztabie Magnusa Carlsena znalazł się norweski arcymistrz Jon Ludvig Hammer oraz duński
Peter Heine Nielsen. Fundusz nagród w tym meczu wynosił 1
mln $. Mecz odbył się w wiosce olimpijskiej w Soczi, a pierwsza
partia została rozegrana 8 listopada 2014 r. W pierwszej partii
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Anand nieco zaskoczył Carlsena przygotowaniem debiutowym.
Anand w debiucie znalazł ciekawą możliwość kontynuacji gry,
przez co wywarł sporą presję na Carlsenie. Ten jednak w swoim
stylu wykazał się dużym spokojem i doprowadził do remisu.
XXV rocznicę upadku muru berlińskiego Anand uczcił wyborem
„berlinki”. Pomimo dobrego początku, partię kontynuował nienajlepiej i w konsekwencji przegrał. Na konferencji prasowej
na pytanie: „Czy po tej partii zmienisz podejście do meczu?”,
Anand odpowiedział: „Jeśli pytasz, czy mam grać lepiej niż
dziś, to odpowiedź brzmi TAK”. Kolejna partia była lekcją pokazującą, jak wcześniejsze przygotowanie może wpłynąć na
wynik rozgrywki. Anand wykonał ponad 24 posunięcia, które
opracował podczas przygotowań do tego meczu. W rezultacie
wygrał tę partię doprowadzając do remisu. Czwarta partia meczu, to obrona sycylijska, która zakończyła się remisem. Piąta partia, to obrona hetmańsko-indyjska zakończona również
remisem. Piąta partia to ponownie obrona sycylijska, w któ-
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rej Carlsen zrobił bardzo duży błąd w 26. posunięciu. Jednak
Anand nie zauważył błędu Carlsena i sam wykonał nienajlepszy
ruch, przegrywając w rezultacie partię. Carlsen po meczu powiedział krótko: „Miałem dziś szczęście”. Kolejnych pięć partii zakończyło się remisem. Po zakończeniu ósmej partii obaj
zawodnicy poddani zostali testom antydopingowym, które są
obowiązkowe na wszystkich imprezach FIDE. Partię jedenastą
wygrał Carlsen po ryzykownym zagraniu Ananda. Ponieważ cały
mecz miał liczyć 12 partii, a po zakończeniu 11. partii przewaga Carlsena wzrosła do dwóch punktów (wynik 6,5:4:5), więc
w tym momencie było wiadomo, że Magnus Carlsen obronił Mistrzostwo Świata w szachach.
Równie ciekawym wydarzeniem był turniej Tata Steel Chess
2015, który odbył się w dniach od 9 do 25 stycznia br. w Wijk
Aan Zee. Turniej był szczególnie interesujący, ponieważ wziął
w nim udział Polak, Radosław Wojtaszek. Oprócz Wojtaszka
w turnieju wzięli udział: Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Levon Aronian, Anish Giri, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave,
Teimour Radjabov, Liren Ding, Baadur Jobava, Vasil Ivanchuk,
Yifan Hou, Loek Van Wely, Ivan Saric. W turnieju Wojtaszek spotkał się z Carlsenem i pokonał go, co było bardzo dużym zaskoczeniem. Nie tylko samo zwycięstwo zrobiło wielkie wrażenie,
ale również styl, w jakim Wojtaszek tego dokonał. Od samego
początku Polak kontrolował sytuację na szachownicy udowadniając, że bardzo dobrze sobie radzi w słabo teoretycznie rozpracowanych scenariuszach. Decydujący dla wyniku partii był
błąd Carlsena w 28. posunięciu, po którym Mistrz Świata szybko
się poddał. Kolejną bardzo interesującą partią było spotkanie
Wojtaszka z drugim szachistą świata, Fabiano Caruaną. Podobnie do Carlsena, Caruana postanowił zagrać obronę holenderską. Scenariusz tej partii był podobny do partii Wojtaszka
z Carlsenem i ku zaskoczeniu świata szachowego również i tę
partię wygrał Wojtaszek. Turniej Tata Steel Chess 2015 zakończył się zwycięstwem Mistrza Świata Magnusa Carlsena, który
po porażce z Wojtaszkiem włączył piąty bieg.
Podczas tego turnieju można było zauważyć, jak silne jest
„natarcie” chińskich szachistów, którzy walczyli o najwyższe
pozycje. Chińscy szachiści pokazali, że szachy w „Państwie
Środka” są na coraz wyższym poziomie. Co jest tego przyczyną? Może pasja do gry w szachy, która jest często rozwijana
i doskonalona podczas pojedynków na ulicach wielkich miast
chińskich. Partia szachów chińskich rozegrana na ulicach
chińskiego miasta Dalian w czerwcu 2015 r. została pokazana obsługi imprezy szachowej i doboru par zastosowano profesjona zdjęciu.
nalne oprogramowanie komputerowe. Ostatecznie najlepszymi zawodnikami Turnieju oraz zdobywcami pucharów zostali:
I miejsce – Karol Kucza
II miejsce – Piotr Mackiewicz
III miejsce – Marcin Poźniak
Dodatkowo, wśród pozostałych zawodników Turnieju wyróżniono najlepszych graczy w trzech kategoriach wiekowych: do lat 10, 14 i 18. Najlepszymi zawodnikami w tych kategoriach zostali odpowiednio: Karol Bojarski, Jakub Gulpa
oraz Weronika Kasperska - jedna z dwóch zawodniczek, biorących udział w rozgrywkach. Puchary JM Rektora UZ wręczył
zwycięzcom prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Zdzisław Wołk.
Wyróżnionym zawodnikom składamy serdeczne gratulaTegoroczny, trzeci już Otwarty Turniej Szachowy o Puchar JM cje, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział i sportoRektora UZ odbył się zwyczajowo w ramach Festiwalu Nauki 14 wą walkę. Życzymy wytrwałości w rozwijaniu pasji i swoich
czerwca 2015 r. Przy pięknej pogodzie zawodnicy zmagali się szachowych umiejętności. Już teraz zapraszamy do udziału
przez prawie trzy godziny o tytuł najlepszego szachisty w kil- w kolejnych turniejach.
ku kategoriach wiekowych. Sędzią turnieju był gościnnie pan
Andrzej Kasperski, WNB UZ, Renata Kasperska, WM UZ
Piotr Nowicki z klubu KS 64 Zielona Góra. Po raz pierwszy do
organizatorzy Turnieju
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