
V Festiwal Szachowy „ Bory Tucholskie” przeszedł do historii.  

Rozgrywany po raz pierwszy w OW Wierzchy składał się z trzech turniejów , w których łącznie 

uczestniczyło 58 zawodników , którzy przyjechali m.in. z Tucholi, Szczecina, Jabłonnej k. Warszawy, 

Bydgoszczy, Wałdowa Szlacheckiego, Świecia, Mroczy, Chełmna, Karnkowa, Osia, Ernestowa. 

Pierwszym turniejem były V Otwarte Mistrzostwa Kujaw i Pomorza w Szachach Klasycznych , które 

rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 90 minut + 30 sekund za ruch dla 

zawodnika na partię. Turniej trwał siedem dni i został rozegrany w jednej grupie , ale klasyfikację 

końcową przeprowadzono z podziałem na grupę A i B.  

Zawody rozpoczęły się w czwartek odprawą techniczną przeprowadzoną przez sędziego Ulricha Jahra 

i organizatora Andrzej Leśniaka. Podczas odprawy sędzia przedstawił zasady gry , a w szczególności 

zasady obowiązujące w partii z osobą niewidomą, gdyż wśród graczy pierwszy raz mogliśmy gościć 

pana Edwarda Skierę z KSN Łuczniczka Bydgoszcz.  

W piątek rozegrano dwie partie . W kolejnym dniu zmagań odbyła się III runda a popołudniu XIII 

Otwarty Turniej Szachowy – Blitz , w którym udział wzięło 12 zawodników . Zawody te rozegrano 

systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund z czasem 3 minuty+ 2  sekundy na ruch dla zawodnika. 

Zwycięzcą, zdobywając komplet punktów okazał się Krzysztof Żołnierowicz , drugi był Tomasz Pilarski 

– 6 pkt.   Trzeci zaś Kacper Leśniak i Franciszek Kinczewski( sytuacja taka zdarzyła się pierwszy raz aby 

dwóch zawodników zdobyło tyle samo punktów  - 6 i miało identyczne punktacje pomocnicze Bch 1 – 

32.5 , Bch- 32.5, SB -18.5 wygrane -6 , wygrane kolorem czarny -4 ). Pierwsza  trójka otrzymała 

nagrody finansowe a zwycięzca puchar . Dodatkowo trójka juniorów do 1800 PZSzach – puchary a 

wszyscy zawodnicy nagrody rzeczowe. 

W niedzielę rozegrano XIV Otwarty Turniej Szachowy – Rapid – 9 rundowy –systemem szwajcarskim z 

czasem 12 minut+ 4 sekundy za ruch na partię dla zawodnika . Wystartowało 28 zawodników . 

Turniej wygrał Krzysztof Żołnierowicz -7,5 pkt uzyskując tym samym tylko 0,5 pkt przewagi nad 

Franciszkiem Kinczewskim ( obaj Gambit Świecie) , trzecie miejsce w Open wywalczył  zawodnik Z 

Bydgoszczy – Szymon Podlewski. Cała trójka otrzymała nagrody finansowe ,przeprowadzona została 

klasyfikacja z podziałem do lat 18 ( do 1800 PZSzach  ) i juniorki. Do lat 18 pierwszy był Franciszek 

Kinczewski , drugi Szymon Podlewski, trzeci Kacper Leśniak. Wśród juniorek pierwsza – Angelika 

Leśniak, , druga Karolina Jędraszko a trzecia Maja Zadurska. Zawodnicy będący na podium otrzymali 

puchary a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe. Turnieje Odbyły się w ramach cyklu PZSzach „ 100 

turniejów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości’’. Po turnieju uczestnicy Festiwalu mogli się 

zrelaksować podczas pobytu na basenie w Tleniu. 

Poniedziałek był kolejnym dniem zmagań z dwiema rundami . Tego dnia wieczorem odbył się również 

turniej tenisa stołowego . Następnego dnia po rundzie VI przyjechał komendant Straży Miejskiej w 

Świeciu – Roman Witt , który przeprowadził pogadankę z uczestnikami a także zorganizował konkurs 

sprawnościowy w alko goglach . Konkurs ten wygrał Szymon Podlewski przed Kacprem Jakubowskim , 

Franciszkiem Kinczewskim i Kacprem Leśniakiem. Rozegrano tez turniej piłki nożnej . Drużyna 

składała się z 5 osób –  w pierwszym składzie zagrali: Franciszek Kinczewski, Piotr Liwicki , Kacper 

Leśniak, Artur Pawlikowski, Szymon Podlewski. Druga druzyna – Kacper Jakubowski , Damian 

Zielaskowski, Szymon Gąsiewski, Mikołaj Pawlikowski i Jacek Jędraszko .Końcowy wynik 4:1 dla 

pierwszej drużyny. Po turnieju zawodnicy ponownie wybrali się na basen do Tlenia. 



W przedostatnim dniu festiwalu przeprowadzono rundę , wieczorem zaś wszyscy zasiedli przy 

ognisku i pieczonych kiełbaskach . Około godziny 22 rozpoczęły się podchody  z udziałem trzech 

drużyn , które trwały do ok. 0:30. 

W czwartek odbyła się ostatnia runda , po której przystąpiono do uroczystego zakończenia. 

Klasyfikacja końcowa grupa A ( w nawiasie miejsce w Open ):1 (1)- Marcin Dróbka, 2( 2)– Dariusz 

Wójcikiewicz , 3(7) Angelika Leśniak, 4(9) Damian Zielaskowski, 5(12)- Kacper Jakubowski 

Grupa B: 1(3) Franciszek Kinczewski, 2(4) – Kacper Leśniak , 3(5) Szymon Podlewski, 4(6) Grzegorz 

Podlewski, 5 ( 8) Edward Skiera , 6(10) Jacek Jędraszko , 7(11) Szymon Gąsiewski, 8(13) Artur 

Pawlikowski, 9(14) Karolina Jędraszko, 10(15) Piotr Liwicki, 11(16)Maja Zadurska, 12(17) Nadia 

Mankowska , 13(18) Julia Szymańska .  

Klasyfikacja końcowa z podziałem na juniorki juniorów : Grupa A : 1.Marcin Dróbka , 2. Damian 

Zielaskowski,  1. Angelika Leśniak 

Grupa B; DO LAT 13 : 1. Szymon Podlewski, 2. Jacek Jędraszko, 3. Artur Pawlikowski 

Do lat 18: 1. Franciszek Kinczewski, 2. Kacper Leśniak , 3. Szymon Gąsiewski  

Juniorki: 1. Karolina Jędraszko , 2. Maja Zadurska , 3. Nadia Mankowska.  

Zawodnicy otrzymali grawertony , zwycięzca Open Nagrodę finansową , wszyscy zawodnicy medale, 

pamiątkowe puchary , dyplomy i nagrody rzeczowe . Nagrody i trofea piłkarskie otrzymały drużyny 

biorące udział w turnieju piłki nożnej. Nagrody wręczali  Ulrich Jahr , Andrzej Leśniak, Aleksandra 

Podlewska i Aleksandra Leśniak. 

W mistrzostwach wiele partii zakończonych było remisem ponieważ zawodnicy grali na podobnym 

poziomie , co utrudniało zdobycie punktu przez jednego z nich. Partie trwały do 4 godzin i było widać 

walkę  o punkty. Dla uczestników przygotowano wiele dodatkowych atrakcji m.in. turniej 

badmintona, wieczorne turnieje tenisa stołowego, wyjście nad jezioro, wycieczka do Tlenia, zjazd 

tyrolką.. Dla uczestników i opiekunów zapewniono ciepłe i zimne napoje oraz słodki poczęstunek.  

W związku z prośbami zawodników i rodziców o zwiększenie liczby dni pobytu na przyszłoroczny 

festiwal , organizator obiecał przemyśleć propozycję. Dziękujemy zawodnikom i opiekunom za 

przybycie i zapraszamy za rok. 

Szczególne podziękowania za perfekcję i profesjonalizm   dla sędziego festiwalu Pana Ulricha Jahra 

oraz Państwa Aleksandry i Grzegorza Podlewskich za  pomoc  podczas V Festiwalu „ Bory Tucholskie”.  


