
Relacja z XVII Memoriału im. Ryszarda Obertowskiego – Świecie, dnia 19.05.2018 r. 

W dniu 19.05.2018 r. odbył się XVII Memoriał im. Ryszarda Obertowskiego, zorganizowany 

przez Klub Szachowy Gambit Świecie, Szkołę Podstawową nr 5 im. Polskich Olimpijczyków oraz  

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Te sympatyczne zawody szachowe, były doskonałą 

okazją do promocji królewskiej gry czy integracji środowiska szachowego, ale też upamiętnieniem 

osoby wieloletniego prezesa Klubu Szachowego „Gambit” Świecie. Zawody otworzył obecny Prezes 

KSZ „Gambit” Świecie Mariusz Jaźwiecki, a kilka słów natury regulaminowej i „ad vocem” dorzucił 

sędziujący te zmagania Prezes KPZSZach Jarosław Wiśniewski. 

Imprezę podzielono na trzy grupy – OPEN A, kierowany dla zawodników czujących się na 

siłach w rywalizacji z kimkolwiek bez względu na posiadane tytuły czy umiejętności. Tutaj rywalizacja 

trwać miała na dystansie 9 rund z czasem 12 minut + 3 sekundy za wykonany ruch dla zawodnika. 

Grupę OPEN B, grana przez 7 rund z czasem 15 minut dla zawodnika, stanowili szachiści w wieku 

juniorskim do maksymalnego rankingu PZSzach do 1900, a „C” to już juniorskie przedszkole w 

systemie kołowym. Łącznie na listach startowych zameldowało się zatem 46 szachistów w różnym 

wieku z takich miejscowości jak Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Kielce, Grudziądz, Nowe i oczywiście                   

ze Świecia. Uważam, że jest to dobra frekwencja, ponieważ w tym dniu organizowano                          

w województwie i okolicach kilka innych turniejów, co rozproszyło graczy po terenie. 

O ile grupy juniorskie były w miarę wyrównane o tyle w głównym OPENIE wystartowało wielu 

zawodników z istotnymi tytułami szachowymi. Faworytów należało upatrywać w osobach m Karola 

Jarocha (Świekatowo), m Jakuba Jóźwickiego (Bydgoszcz), IM Krzysztofa Żołnierowicza (Świecie), 

Adama Stolarczyka (Świecie) czy FM Jerzego Kota (Wrocław) lub FM Leszka Bakalarza (Kielce).  

Pokaźną siłę stanowili też kandydaci na mistrzów, więc śmiało można było użyć sformułowania (nie 

bojąc się konsekwencji, jakie niedawno dotknęły bydgoskiego satyryka kabaretu „Klika” Antoniego 

Szpaka), że obsada była silna i wiele miało się dziać. W istocie tak też się działo. Padały wyniki często 

kalkulowane pod faworytów, jednak jak to w tego typu zawodach bywa, zdarzały się niespodzianki.  

Ubiegłoroczny zwycięzca m Karol Jaroch piął się jednak od zwycięstwa do zwycięstwa, po 

drodze zremisował z Mateuszem Budnikiem (KSz Gambit Świecie), a najistotniejszą partię rozegrał w 

5 rundzie mierząc się z będącym ostatnio w gigantycznej formie m Jakubem Jóźwickim. Górą był 

świekatowski szachista, który jednak do końca musiał utrzymać maksimum koncentracji. Obserwując 

grę wiceprezesa KPZSzach można było dostrzec kilka prawideł. Przygotowany debiutowo, taktycznie 

też bez zarzutów, ale najładniej wygląda jego gra strategiczna, gdzie Karol potrafi doskonale 

wypatrywać słabości czy miejsca w pozycji przeciwnika do zaatakowania. To wszystko sprawiło, że 

zasłużenie wygrał, chociaż były i momenty, wspierane szczęściem. W cieniu Jarocha trwała walka o 

pozostałe miejsca na podium, ponieważ kilku zawodników uciułało podobną ilość punktów. Gdy 

opadł bitewny kurz lepszy w wyścigu o drugi stopień szachowego Olimpu okazał się dość 

niespodziewanie January Jedynak z Białołęki, który pokusił się o mega sensację, pokonując w 

ostatniej rundzie Jóźwickiego. Pomimo początkowych niepowodzeń peleton gonił IM Krzysztof 

Żołnierowicz, który ostatnie 5 rund zagrał, jak za dawnych lat. Poza podium wypadł wspomniany m 

Jakub Jóźwicki i kilku innych silnych zawodników.  

Szczegółowe wyniki OPEN A poniżej: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2900/ 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2900/


W OPEN B zbyt silny dla pozostałych był Franciszek Kinczewski (KSz Gambit Świecie), 

któremu tempa starał się dotrzymać Mateusz Kamiński (MKS EMDEK Bydgoszcz) czy jego klubowy 

kolega Gracjan Bromirski. O „pudle” decydowały ostatnie rundy, które ułożyły scenariusz zmagań, 

pod taki właśnie wynik na podium: Kinczewski, Kamiński i Bromirski.  

Szczegółowe wyniki OPEN B poniżej: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2901/ 

Najmłodsza współrywalizacja układała się dość nietypowo, otworzyły się dwie pary, które 

dodatkowo musiały zmierzyć się w dogrywce. Bez względu na wynik, dzieciaki bawiły się przednie 

przy 64 czarno-białych polach.  

Klasyfikacja końcowa w OPEN C: 

1. Rzymek Martyna (Świecie) – 7 pkt. 

2. Grücmacher Krzysztof (Świecie) – 7 pkt. 

3. Deręgowski Igor (Świecie) – 3 pkt. 

4. Kwiatkowski Mateusz (Świecie) – 3 pkt. 

5. Rybak Franciszek (Świecie) – 0 pkt. 

Zakończenie XVII Memoriału im. Ryszarda Obertowskiego, okraszone było wręczeniem 

pucharów, medali, dyplomów, nagród finansowych i rzeczowych. Dopełniło do bardzo dobrą 

organizację zawodów, ponieważ w trakcie ich trwania, cały czas dostępny był darmowy bar kawowo-

herbaciany, serwowano słodkości, a w połowie zawodów organizatorzy zapewnili posiłek 

regeneracyjny (hamburgery i hot dogi) za „free”. Jako sędzia również nie miałem zbyt dużo pracy, 

ponieważ zawodnicy wykazywali się dużą kulturą gry i obyciem turniejowym.   
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