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WWW.wgmradzikowska.plW szachy nauczyła się grać w wieku 9 
lat, ale na poważnie królewską grą zajęła 
się dopiero 10 lat później. Wcześniej czas 
wypełniała jej głównie nauka. Uczyła się 
jednocześnie w  liceum ogólnokształcą-
cym oraz w średniej szkole muzycznej (w 
klasie fortepianu). Po ukończeniu tych 
szkół, studiowała na Wydziale Inżynie-
ryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej. 
Była wieloletnim pracownikiem Biura 
Projektów Górniczych w Gliwicach.
W roku 1950 wstąpiła do swojego pierw-
szego klubu szachowego – AZS Gliwice, 
którego barw broniła do roku 1958. Na-
stępnie przez dwa lata występowała w 
klubie Górnik Bytom, zaś w roku 1960 
przeniosła się do Startu Katowice, w któ-

rym spędziła ponad 30 lat.
Rok 1951 był początkiem jej wielkiej sza-
chowej kariery. W tym roku wywalczyła 
swój pierwszy tytuł mistrzyni Polski w 
szachach. Jest najbardziej utytułowaną 
zawodniczką w historii: w fi nałach mi-
strzostw kraju wystąpiła 24 razy, zdoby-
wając 17 medali
Uczestniczyła w sześciu turniejach stre-
fowych oraz w dwóch turniejach preten-
dentek: w roku 1955 w Moskwie zajęła 
XVI miejsce, natomiast w roku 1971 w 
Ochrydzie podzieliła miejsca VII-VIII, 
co wówczas odpowiadało miejscu w 
pierwszej dziesiątce na świecie.
W latach 1957–1972 reprezentowała Pol-
skę na pięciu pierwszych olimpiadach 

szachowych, czterokrotnie na pierwsze i 
raz na drugiej szachownicy. W roku 1957 
w Emmen uzyskała najlepszy wynik in-
dywidualny (9 pkt z 11 partii) spośród 
wszystkich uczestniczek, za co otrzymała 
puchar księcia Bernarda. 
Tytuł mistrzyni międzynarodowej otrzy-
mała w roku 1955, natomiast na Kon-
gresie FIDE w Salonikach w roku 1984 
przyznano jej tytuł arcymistrzyni za wy-
niki uzyskane w poprzednich latach (ty-
tuły arcymistrzowskie dla kobiet zostały 
ustanowione dopiero w roku 1976). Tytuł 
mistrzyni międzynarodowej w szachach 
korespondencyjnych uzyskała w 1995 . 

KRYSTYNA RADZIKOWSKA Z DOMU HOŁUJ (1931 - 2006) 
NAJWYBITNIEJSZA POLSKA SZACHISTKA LAT 50. I 60. XX WIEKU, DZIEWIĘCIOKROTNA MISTRZYNI POLSKI W SZACHACH.

POLKI SREBRNYMI MEDALISTKAMI OLIMPIJSKIMI

Dekoracja Polek w czasie Olimpiady Szachowej w Baku: Mariola Woźniak, Klaudia Kulon, Karina Szczepkowska, Jolanta Zawadzka i Monika Soćko. 



arcymistrzyni
klub: Hetman Katowice

 �Brązowa medalistka olimpijska z drużyną 
i złota indywidualnie Bled (2002)

 �Złota medalistka Mistrzostw Europy 
(Goeteburg 2005)

 �Dwukrotnie srebrna (2007, 2011) 
i dwukrotnie brązowa (2010, 2013) 
medalistka ME

 �Ośmiokrotna Mistrzyni Polski (1995, 
2004, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017)

 �Srebrna medalistka Olimpiady Szachowej 
w Baku (2016)

arcymistrzyni
klub: MKsz Rybnik

 �Srebrny medal z drużyną i brązowy 
indywidualnie DME (2011)

 �Brązowy medal z drużyną i srebrny 
indywidualnie DME (2013)

 �Wicemistrzyni Polski (2015)
 �Brązowa medalistka Mistrzostw 

Polski (2011, 2013, 2017)
 �Wicemistrzyni Świata juniorek (2003)
 �Srebrna medalistka Olimpiady 

Szachowej w Baku (2016)

arcymistrzyni
klub: Wrzos Międzyborów

 �Akademicka Mistrzyni Świata (2014)
 �Dwukrotna Mistrzyni Świata juniorek 

(2004, 2006)
 �Złota medalistka DME juniorek (2008)
 �dwukrotna medalistka Mistrzostw Polski 

kobiet (brąz – 2014 oraz srebro - 2017)
 �Srebrna medalistka Olimpiady Szachowej 

w Baku (2016)

arcymistrzyni
klub: PoloniaWrocław

 �Srebrna medalistka Olimpiady 
Szachowej (2012) (indywidualnie) 

 �Mistrzyni Świata juniorek (2004)
 �Wicemistrzyni Świata juniorek (2007)
 �Drużynowa Mistrzyni Europy (2005)
 �Dwukrotnie srebrna (2007, 2011) 

i brązowa (2013) medalistka DME
 �11-krotna medalistka Mistrzostw Polski 

kobiet (złoto w 2006, 2011, 2015)
 �Srebrna medalistka Olimpiady 

Szachowej w Baku (2016)

arcymistrzyni
klub: Wieża Pęgów

 �Wicemistrzyni Świata juniorek do lat 16 
(2004)

 �Brązowa medalistka Mistrzostw Świata 
juniorek do lat 18 (2005) 

 �Trzykrotna medalistka Mistrzostw Polski 
kobiet (srebro w 2008 i 2012 oraz brąz w 2009)

 �Drużynowa Wicemistrzyni Europy (2011)
 �Brązowa medalistka Drużynowych 

Mistrzostw Europy kobiet (2013) 

JOLANTA ZAWADZKA

KLAUDIA KULON

KARINA SZCZEPKOWSKA

JOANNA MAJDAN

MONIKA SOĆKO
arcymistrzyni
Gruzja

 �multimedalistka Mistrzostw świata 
i Europy juniorów

 �dwukrotna Mistrzyni Gruzji (2001, 2007) 
 �złota (2008) i brązowa (2010) medalistka 

Olimpiady Szachowej z drużyną Gruzji
 �trzykrotna medalistka drużynowych 

Mistrzostw Świata kobiet (w tym złota 
w 2010)

 �trzykrotna medalistka drużynowych 
Mistrzostw Europy kobiet (2009 – srebro, 
2011, 2015 – brąz)

arcymistrzyni
Rumunia

 �Wicemistrzyni Rumunii (2011)
 �Drużynowa Mistrzyni Europy  

do lat 18 (2011)  
 �Brązowa medalistka na 4. 

szachownicy na Olimpiadzie Szachowej 
(2014)

 �Mistrzyni Europy kobiet 
w rozwiązywaniu zadań szachowych 
(2015)

arcymistrzyni
Turcja

 � multimedalistka Mistrzostw świata 
i Europy juniorów
 �dwukrotna Mistrzyni Turcji kobiet 

(2008, 2016)
 �1 miejsce w Mistrzostwach Państw 

Śródziemnomorskich kobiet (2006) 
 �1 miejsce w turnieju Praga Open 

(2016)
 �Mistrzyni Europy Kobiet (2006)

arcymistrzyni
Armenia

 �Czterokrotna Mistrzyni Armenii kobiet 
 �Złoty medal Drużynowych Mistrzostw 

Europy kobiet (2003) 
 �Brązowy medal Drużynowych 

Mistrzostw Europy kobiet (2007) 
 �Czterokrotna medalistka Mistrzostw 

Europy kobiet (srebro 2002 i 2009, brąz 
2006 oraz 2013)  

 �Złota medalistka na 2. szachownicy 
na Drużynowych Mistrzostwach Świata 
kobiet (2015)

EKATERINA ATALIK

IRINA BULMAGA

YULIYA SHVAYGER

LILIT MKRTCHIAN

LELA JAVAKHISHVILI

UCZESTNICZKI TURNIEJU UCZESTNICZKI TURNIEJU
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Ranking: 2440

Ranking: 2438

Ranking: 2463

arcymistrzyni
Izrael

 �Trzykrotna Mistrzyni Ukrainy 
Juniorek

 �Podzieliła 3-6 miejsce Mistrzostw 
Świata Juniorek (2009) 

 �Reprezentowała Izrael na trzech 
Olimpiadach Szachowych


