
Relacja z zawodów „FOCUS na Szachy” – Bydgoszcz, dnia 04.11.2017 r. 

W sobotę 04 listopada 2017 roku Galeria Handlowa FOCUS Mall Bydgoszcz ponownie gościła 

szachistów z całej Polski. Stało się tak, za sprawą piątej już imprezy szachowej organizowanej                      

w kompleksie przy ul. Gdańskiej 39-47 w Bydgoszczy. Tym razem, święto szachowe nosiło nazwę 

„FOCUS na Szachy” i składało się z turnieju OPEN oraz zawodów juniorskich. Współorganizatorem 

zawodów był Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy z Prezesem Jarosławem Wiśniewskim na czele, 

który podjął się roli sędziego głównego oraz dyrektora zawodów. W niełatwej sztuce arbitrażu 

wspierali go Anna Kosakowska z Suwałk oraz Jacek Górny z Bydgoszczy. 

Sukces imprez szachowych w FOCUSIE nie jest przypadkowy. Galeria ta już od 6 lat wspiera tą 

inicjatywę i chętnie włącza się w jej organizację. W ubiegłych latach odbywały się tutaj trzykrotnie 

Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych czy zawody międzynarodowe z licznym udziałem 

szachistów zza wschodniej granicy. Od lat wspierają nas partnerzy tacy jak chociażby MBU Broker 

Ubezpieczeniowy z Bydgoszczy, a w tym roku udało się zachęcić do wsparcia zawodów znaną firmę 

ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania. Ponadto dzięki zaangażowaniu samych szachistów do okazałej 

puli nagród dołożyły się m. in. POZKAL Inowrocław, SCARLET Meble z Lubaszcza, JARBET Krzysztof 

Kowalczuk z Paterka, ANBUD Andrzej Tamoń z Torunia, KM IT Serwis z Lisiego Ogona czy „Chess I 

Am” Dominika Jankowskiego. 

W tym roku lista startowa była okazała. Do turnieju OPEN, granego na dystansie 11 rund 

tempem błyskawicznym 3 minuty + 2 sekundy za ruch dla zawodnika, zgłosiło się ponad                           

120 uczestników, jednak do Bydgoszczy ostatecznie dotarło 96 szachistów. Zawodnicy przyjechali             

m. in. z Krakowa, Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Konina, Koszalina, Płocka, Grudziądza, Torunia, 

Suwałk, Żnina, Szubina, Nakła nad Notecią, Gostynina, Legnicy, Świecia i wielu innych miejscowości. 

Najwyższym tytułem szachowym mógł się poszczycić arcymistrz Mirosław Grabarczyk, jednak 

gościliśmy również kilku mistrzów międzynarodowych, mistrzów FIDE, mistrzów krajowych czy 

kandydatów na mistrzów. Byli również totalni amatorzy w różnym wieku, którzy do FOCUSA 

przyjechali się dobrze pobawić przy szachowej desce.  

Nie od dzisiaj wiadomo, że tytuły czy rankingi nie grają, więc w OPENIE zapadały 

niejednokrotnie sensacyjne wyniki. Szczególnie w drugiej części zawodów nie szło arcymistrzowi 

Mirosławowi Grabarczykowi, który poprzegrywał kilka partii i ostatecznie wylądował na odległym 22 

miejscu. Czołówkę zawodów nieco sensacyjnie stanowili mniej utytułowani szachiści, z których 

najlepiej spisał się FM Marcin Steczek z TS-R Hetman Konin, który uzbierał 9 punktów. Tyle samo 

zebrał FM Łukasz Licznerski (SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin), jednak gorsza wartościowość punktów 

dodatkowych zepchnęła go na 2 miejsce. Trzeci stopień podium zajął IM Marcin Sieciechowicz                

(KSz Miedź Legnica), a dość sensacyjnie w tym doborowym towarzystwie wypadł zdobywca 4 miejsca 

– k Mateusz Brzeziński (UKS HETMAN MDK Nr 1 Bydgoszcz). Najlepszą kobietą w zawodach została 

Alicja Śliwicka z UKS OPP Toruń, a miano najlepszego juniora powędrowało do 13-letniego 

Stanisława Paprockiego (Chemik Bydgoszcz), który w klasyfikacji generalnej zajął wysokie 20 miejsce. 

Pula nagród finansowych w tych niespełna trzygodzinnych zawodach wyniosła około 4.000 zł, 

a dzięki wsparciu firm opisanych powyżej, wszyscy!!! zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz 

upominki. Ciekawą atrakcją na poprawienie humorów były kupony na kawę do Salonu Tchibo,                    

za wygranie partii z GM Mirosławem Grabarczykiem (najwyższy tytuł szachowy w zawodach),                   

IM Piotrem Brodowskim (najwyższy ranking) oraz Karolem Jarochem i Piotrem Szybowiczem 



(członkowie Zarządu KPZSzach). Nagroda specjalna – ekskluzywne krzesło z firmy SCARLET Meble z 

Lubaszcza, powędrowało do zdobywcy 30 miejsca – Adama Łętochy z MKS EMDEK Bydgoszcz. 

Najmłodszym uczestnikiem tego turnieju został 7-letni Dominik Bauza ze Żnina, który otrzymał od 

Prezesa firmy MBU Broker Ubezpieczeniowy Krzysztofa Sosnowskiego – specjalnie ufundowaną 

nagrodę. Dodam, że najstarszym szachistą w zawodach OPEN był Jan Kudłacik (PKS Leśny Bydgoszcz), 

posiadacz 83 wiosen. 

Po „dorosłych zawodach” przyszedł czas na zmagania juniorskie. Na starcie do zawodów 

granych tempem szybkim 15 minut na partie dla zawodnika w przeciągu 7 rund – stanęło łącznie      

76 szachistów w wieku od 6 do 16 lat. Mieszanka młodych graczy również była międzywojewódzka. 

Gościliśmy juniorów z Gdańska, Wrocławia, Pruszcza Gdańskiego, Bydgoszczy Torunia, Żnina, Szubina, 

Kwidzyna, Konina, Gniezna, Suwałk, Koszalina, Krakowa i kilku innych miejscowości. Młodzież 

podzielono na dwie grupy: juniorów do lat 10 (zagrało tutaj 53 zawodników) oraz juniorów do lat 13. 

Do tej ostatniej grupy dokoptowano 4 juniorów w wieku do lat 16, ponieważ niska była frekwencja w 

tym przedziale wiekowym, jednak zachowana została odrębna klasyfikacja 

Wśród 10-latków najlepiej poradził sobie Szymon Podlewski z MKS EMDEK-u Bydgoszczy                        

(6 punktów), który w pokonanym polu pozostawił wielu silnych młodych szachistów. Drugie miejsce 

podium zarezerwował Michał Janusiewicz (MTS Kwidzyn) zdobywca 5,5 punktu, a tuż za nim, dość 

sensacyjnie na podium stanęła Agata Łosińska (UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz), która upolowała również 

5,5 oczek.    

Zacięta była też rywalizacja w starszej grupie wiekowej, gdzie o klasyfikacji końcowej 

decydowała dopiero siódma runda, a w zasadzie ostatnia grana w niej partia. Rzutem na taśmę 

zwyciężył Gracjan Grzesik (AKSz Hetman – Politechnika Koszalińska – 6 punktów), który w ostatniej 

partii pokonał Stanisława Paprockiego (BKS Chemik Bydgoszcz). Pierwszy z nich zwyciężył w całych 

zawodach do lat 13, natomiast drugi, spadł na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Potknięcie to 

wykorzystał jego młodszy brat Antoni Paprocki (również BKS Chemik), który wygodnie się usadowił 

na drugim miejscu z dorobkiem 6 punktów. Trzeci stopień „pudła” zajął Karol Kacprzak (oczywiście 

BKS Chemik Bydgoszcz), spychając poza podium brata bliźniaka – Kacpra. Co ciekawe, cała 

wymieniona piątka rywalizowała w ramach grupy do lat 13, a najlepszy 16-latek – Piotr Łosiński 

(MDK Nr 5 Bydgoszcz) był szósty w „generalce”. Puchar za drugie miejsce w tej grupie wiekowej 

zdobył Tomasz Straszewski (MKS EMDEK Bydgoszcz), wyprzedzając minimalnie punktacją 

pomocniczą Pawła Brzozowskiego (MDK Nr 5 Bydgoszcz).  

Podobnie jak w OPENIE, tak i w turniejach juniorskich triumfatorzy z miejsc I-III otrzymali 

puchary. Każdy uczestnik wyszedł z FOCUSA z atrakcyjną nagrodą rzeczową lub co najmniej 

upominkiem oraz wspaniałymi wspomnieniami. Wartością dodaną była ogromna promocja szachów, 

ponieważ zmagania w sobotę 04 listopada 2017 roku, obserwowały setki klientów galerii. Można też 

było pograć w szachy w wydaniu maksi, ponieważ ustawione zostały również duże figury szachowe 

na około 5-metrowej szachownicy.  

Przeprowadzenie tak wspaniałych zawodów było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu: 

- Galerii Handlowej FOCUS Mall Bydgoszcz, 

- ENEA Operator Sp. z o.o z Poznania, 



- MBU Broker Ubezpieczeniowy „Ubezpieczenia i Reasekuracja” z Bydgoszczy, 

- SCARLET Meble z Lubaszcza (Gmina Nakło nad Notecią). 

- ANBUD Andrzej Tamoń z Torunia. 

- JARBET Krzysztof Kowalczuk z Paterka (Gmina Nakło nad Notecią). 

- POZKAL Inowrocław. 

- KM IT Serwis z Lisiego Ogona. 

- Salon Firmowy TCHIBO. 

- „CHESS I AM” Dominik Jankowski. 

- Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

Za pomoc, wsparcie i wspaniały gest dla promocji i rozwoju szachów – wszystkim 

wymienionym podmiotom z całego serca dziękuję. To dzięki Wam możliwe było ufundowanie 

niemal 170 nagród – co w skali kraju jest zjawiskiem raczej wyjątkowym i niespotykanym.  

Osobne, jednak bardzo szczere i gorące podziękowania dla Zbigniewa Florka, Mikołaja 

Włocha, Pawła Jarocha, Anny Kosakowskiej, Jacka Górnego, Krzysztofa Szczepaniaka oraz córki 

Weroniki, bez których zawody te nie odbyły by się tak sprawnie.  

Szczegółowe wyniki na serwisach turniejowych: 

- Turniej OPEN: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6308/ 

-  Turniej juniorów do lat 10: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6311/ 

- Turniej juniorów do lat 13 i 16: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6310/ 
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