
 

 

XX Jesienny Turniej Szachowy 

 

25 listopada 2017 roku odbył się jubileuszowy XX Jesienny Turniej Szachowy 

zorganizowany w MDK 5 w Fordonie. Zawody, od 20 lat organizuje i sędziuje p. Andrzej 

Karpiński, któremu towarzyszył p. Mariusz Mazalon. Zawody uroczyście otworzyła Dyrektor 

MDK 5 p. Hanna Grześkowiak, która opowiedziała krótko o historii imprezy szachowej 

przeprowadzanej corocznie w tym Domu Kultury. 

 

Na starcie stanęło 38 zawodników, głównie z klubów MDK 5 i zaprzyjaźnionego MDK 2 w 

Bydgoszczy. Dla niektórych zawodników był to pierwszy turniej w życiu, co stanowiło z 

pewnością nie lada wyzwanie. 

 

Turniej rozgrywany był na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na zawodnika. 

 

Zawody przebiegały pod dyktando faworytów. Zawodnicy posiadający już kategorię 

szachową (II, III i IV) wiedli prym na kilku pierwszych szachownicach. Dobrze 

zaprezentował się Adrian Wabnic z MDK nr 2, nie mając żadnej kategorii szachowej zajął 

ostatecznie 11 miejsce. 

 

Walka o pierwsze miejsce toczyła się do ostatniej rundy. Zwycięstwo na pierwszym stole 

Mariusza Matczyńskiego z MDK nr 5 z koleżanką z klubu Anną Łosińską zapewniło mu 

pierwsze miejsce. Na drugim stole z kolei toczyła się walka między zawodnikami z MDK nr 

2 - Marcelem Kutowskim i Szymonem Podlewskim. Zwycięstwo Szymona Podlewskiego 

zagwarantowało mu 2 miejsce w turnieju i jednocześnie pierwsze do lat 10. 

 

Mariusz i Szymon otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pierwsze sześć miejsc, to 

można określić żartem istna szachownica, na przemian zawodnik MDK nr 5 i MDK nr 2. 

Pierwsze miejsce zajął zawodnik gospodarzy Mariusz Matczyński (12 lat) wygrywając 5 

partii i 2 remisując. Miejsce drugie zdobył Szymon Podlewski (lat 10) z MDK nr 2 mając pół 

punktu straty do zwycięzcy. Na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Murawski (lat 9) z 

MDK nr 5 tracąc także tylko pół punktu. Najlepszą dziewczynką okazała się Roksana 

Bromirska z MDK nr 2 a tuż za nią uplasowała się zawodniczka gospodarzy Anna Łosińska. 

 

Turniej swoim patronatem objęli MDK5, UKS MDK5, poseł na sejm Łukasz Schreiber, 

Express Bydgoski i Tygodnik Bydgoski. W trakcie turnieju zawodnicy otrzymali słodkiego 

pączka a dla rodziców i opiekunów przygotowany został bufet z kawą i herbatą. 

 

Relacja: Arkadiusz Matczyński 


