
Relacja z imprez szachowych pod nazwą „Zagraj w Szachy w Zielonych Arkadach” – 04-06 maja 

2018 roku.  

Weekendy majowe już od kilkunastu lat cieszą się ogromną popularnością w zakresie 

spędzania wolnych chwil od pracy, szkoły czy innych codziennych obowiązków. W te najczęściej 

słoneczne dni spędzane nader często w gronie rodzinnym przy popularnym grillu, organizatorzy 

wszelkich imprez sportowych i kulturalnych, prześcigają się w ofertach dla różnych grup i środowisk 

sportowych. Wśród nich wiele atrakcji czekało również na szachistów z różnych zakątków Polski czy 

poszczególnych województw. Na Kujawach i Pomorzu jak też w niedalekiej Wielkopolsce, można było 

pograć m. in. w Bydgoszczy w dniach 30.04 – 03.05.2018 r. („Euro – Szachy Talenty 2018); w Kowalu 

w dniu 01.05.2018 r. w Turnieju im. Króla Kazimierza Wielkiego; w Sępólnie Krajeńskim w Blitzu         

3-majowym (rozgrywanym w dniu 01.05.2018 r.) i w Rogoźnie (01.05.2018 r.) jak też i w Żninie 

(02.05.2018 r.). Ciekawie też było 03 maja 2018 roku w Wapnie podczas XX PITS, w którym 

wystartowało 94 zawodników. 

 Wisienką na torcie był jednak duży event szachowy pod nazwą „Zagraj w Szachy”, który w 

dniach 04-06 maja 2018 roku odbył się na terenie Centrum Handlowego ZIELONE ARKADY  przy ul. 

Wojska Polskiego 1 w Bydgoszczy. Zmagania te obejmowały Turniej Blitza (piątek 04.05.2018 r.) 

Turniej OPEN (sobota 05.05.2018 r.) oraz Turnieje dla Juniorów w grupach wiekowych do lat 8, 10, 

12, 14 i 16. We wszystkich z tych zawodów nie pobierano wpisowego, a pula nagród finansowych 

(bony zakupowe) i rzeczowych spokojnie przekroczyła 5.000,00 zł.  

 Zorganizowanie tak wspaniałej imprezy szachowej w naszym województwie było możliwe 

dzięki ogromnej przychylności i sympatii do szachów dyrekcji Zielonych Arkad, z panią dyrektor Ewą 

Krassowską na czele. Wielkim i głównym kołem zamachowym eventu była też firma „STUDIO 2”               

z Krakowa z ramienia, której całokształtem przygotowań kierowała osoba o głowie bogatej w 

pomysły i know how – pani Ewa Goman. Jako prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

nie mogłem nie podjąć tak ciekawego i atrakcyjnego wyzwania, którego w naszym województwie 

jeszcze nie zorganizowano … bynajmniej na taką skalę i z takim rozmachem. Wziąłem na siebie 

obowiązek bycia sędzią głównym zmagań, a do współpracy udało mi się namówić Jacka Górnego, 

Zuzę Borkowską i Karola Jarocha (sędziowie asystenci) oraz Piotra Dolińskiego, który rewelacyjnie 

sprawdził się w roli animatora konkursów wiedzy szachowej. Imprezę uświetniał przez 3 dni, 

prezenter Radia Gdańsk – Tomasz Galiński, który jak sam przyznał, grywał niegdyś w szachy.  

 Na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy nie mieliśmy dużo czasu, nieco ponad miesiąc, 

co tylko zmobilizowało nas do działania i promocji zawodów, gdzie tylko się dało. Poza tym, 

wiadomo, że debiuty bywają trudne, jednak na naszą korzyść przemawiała atrakcyjność miejsca 

zmagań, kierowanie grup turniejowych do różnych szachistów, brak wpisowego i bardzo atrakcyjne 

nagrody. W pierwszym dniu eventu, przeprowadzony został Turniej Blitza, na którego starcie stawiło 

się 55 szachistów z Polski i z … Ukrainy. Najwyżej rozstawionym zawodnikiem był żniński arcymistrz 

Andrei Maksimenko (aktualny wicemistrz Polski w Blitza). W luźniej rozmowie przyznał jednak, że 

niemal od pół roku nie grał w turniejach szachowych, toteż jego forma była zagadką. W Zielonych 

Arkadach gościliśmy w tym dniu również dwóch mistrzów międzynarodowych z Ukrainy – Emila 

Mirzoev’a i Egora Bogdanova oraz kandydata na mistrza Ignata Bogdanova. Jak się później okazało 

pierwsi dwaj okazali się poza zasięgiem pozostałych zawodników i solidarnie uzbierali po 8,5 pkt. na 9 

możliwych, mieli też takie same wartości w punktacji pomocniczej. O wyższej lokacie Mirzoeva, 



zadecydowała suma wygranych czarnym kolorem. Z polskich zawodników najlepiej wypadł k Mateusz 

Brzeziński z UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz (4 miejsce), który do zwycięzców stracił ostatecznie 2 

punkty. Najlepszą kobietą okazała się Zuzanna Borkowska (MKS EMDEK Bydgoszcz), która w 

klasyfikacji generalnej zajęła 18 miejsce i o 5 lokat wyprzedziła najgroźniejszą rywalkę – Joannę 

Węglarz z ŻTMS „Baszta Żnin”. 

 Szczegółowe wyniki dostępne są pod linkiem: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6198548748042240 

 Sobota 05 maja 2018 roku upłynęła pod znakiem zmagań w Turniej OPEN, gdzie 

wystartowało 66 szachistów w różnym wieku. Ponownie gościliśmy szachistów z Ukrainy oraz 

zawodników z Bydgoszczy, Torunia, Płocka, Żnina, Świecia, Nakła nad Notecią, Kwidzyna, 

Włocławka, Świedziebni, Kielc, Gniezna, Zakrzewa i wielu innych miejscowości. Najmłodszy 

uczestnik miał 6 lat, a najstarszy 84. Na dystansie 9 rund z tempem 12 minut + 3 sekundy za 

wykonane posunięcie, ponownie bezkonkurencyjni okazali się Ukraińcy, którzy zdominowali podium. 

Tym razem nieznacznie lepszy okazał się IM Egor Bogdanov, przed IM Emilem Mirzoevem (obaj po               

8 pkt) i k Ignatem Bogdanovem ( 7 okt.). Biało – czerwono zrobiło się na pozostałych miejscach, gdzie 

4 miejsce zajął k Leszek Bakalarz z KSZ Hetman Kielce (mała niespodzianka). Piąty był również dość 

sensacyjnie Kamil Lendzion z KMKSzach Viktoria KOMPLEXBUD, będący jeszcze juniorem. Wśród pań 

zamieniły się miejscami Joanna Węglarz i Zuzanna Borkowska. Najstarszym uczestnikiem zawodów 

był Jan Kudłacik z PKS Leśny Bydgoszcz (84 lata) a najmłodszy to Weber Dorian z MTS Kwidzyn (6 lat). 

 Szczegółowe wyniki Turnieju OPEN dostępne są: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5650648896897024/results/9 

 Niedzielne zmagania juniorów, to już jazda bez trzymanki. Na listach startowych zjawiło się 

104 młodych szachistów, z których najliczniejszą grupę (41 zawodników) stanowili 8-latkowie i 

młodsi. Tutaj też sędziowie mieli najwięcej pracy, ponieważ wśród tych najmłodszych, wielu 

debiutowało na turnieju szachowym i trema powodowała masę błędów. Młodzicy nie zniechęcali się 

drobnymi niepowodzeniami i nakręcali się z rundy na rundę. W przerwach pomiędzy kolejnymi 

partiami, dzieciaki brały udział w fajnych konkursach i quizach wiedzy szachowej, nagradzanych 

atrakcyjnymi nagrodami czy słodkimi upominkami. Piotr Doliński z Bydgoszczy wspomagany przez 

Tomasza Galińskiego, odkrył s sobie pokłady nowych talentów i chyba dary te przekuje w kolejnych 

imprezach szachowych dla dzieci.  

 Równie ciekawie było w pozostałych grupach wiekowych do lat 10, 12 a także w połączonej 

grupie 14 i 16-latków. Wygrywali tam najczęściej, ci najbardziej doświadczeni, chociaż czasami                       

o ostatecznym triumfie decydowało szczęście. Bez względu na wynik, szachowa zabawa była                       

na najwyższym poziomie, okraszona wspaniałymi nagrodami (bony zakupowe w grupach chłopców             

i dziewcząt) oraz nagroda rzeczowa dla wszystkich uczestników. Impreza w ZIELONYCH ARKADACH 

spodobała się nie tylko uczestnikom, czy obserwującym zmagania klientom galerii, dla których była to 

ciekawa atrakcja. Projekt spodobał się też dyrekcji ZIELONYCH ARKAD, więc z wielką dozą 

prawdopodobieństwa możemy zapewnić, że w przyszłym roku ponownie tutaj zawitamy.    

Wyniki w grupie do lat 8: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5756381328048128 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6198548748042240
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5650648896897024/results/9
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5756381328048128


Wyniki do lat 10: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5089393576509440 

Wyniki do lat 12: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5748596162953216/ 

Wyniki do lat 14: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5748596162953216/ 
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