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W niedzielny poranek 16 marca 2019 roku w Sali Konferencyjnej koronowskiego ratusza, 

odbył się II Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy Koronowo. W zasadzie można 

by było napisać, idąc na łatwiznę, że odbył się turniej szachowy w Koronowie, przyjechali jacyś 

zawodnicy, zagrali i pojechali. Można by – ale się nie da! Przede wszystkim dlatego, że był to jeden              

z bardziej obsadzonych turniejów szachowych w regionie w ostatnich miesiącach. Otóż do Koronowa 

zjechało tego dnia 93 zawodników, którzy rywalizowali w ramach Turnieju OPEN oraz Turnieju 

Juniorów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rejestracje samochodów wskazywały takie miasta jak 

Bydgoszcz, Świecie, Nakło nad Notecią, Mrocza, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Toruń, Nowe, 

Starogard Gdański, Kwidzyn i oczywiście Koronowo i okolice. 

Koronowska frekwencja była o tyle nieprawdopodobna, ponieważ w województwie grano 

jeszcze zawody w Rogowie czy w Toruniu. Przyznam, że fenomen Koronowa mnie zastanawia, ale po 

przeprowadzeniu tych zawodów, już mniej więcej wiem – dlaczego tak chętnie ludzie jeżdżą do 

Koronowa na szachy. Po pierwsze – primo – start w zawodach był bezpłatny. Po drugie – primo – 

Koronowo znajduje się w pobliżu wielu miejscowości z tradycjami szachowymi, jak i w samym 

Koronowie coraz więcej młodych i starszych ludzi przesuwa biało – czarne figurki. Po trzecie – primo – 

główny organizator turnieju, Ryszard Janczukowicz wraz z najbliższą rodzinką i współpracownikami, 

wspięli się na wyżyny „Dorego organizatora”. Zorganizowano przestronną i klimatyczną salę gry, 

zadbano nie tylko o ucztę szachową, ale też o ucztę dla podniebienia – gdzie funkcjonował 

przepyszny bar kawowo-herbaciany, drożdżówki i słodycze. Ryszard Janczukowicz zachęcił do 

wsparcia wielu przyjaciół z Koronowa do których należeli:  

- Urząd Miasta i Gminy Koronowo, 

- Bank Spółdzielczy w Koronowie,  

- GS Koronowo, 

- ELBis Sklep RTV AGD, 

- AKOMP Sklep Komputerowy, 

- Restauracja „Diabelski Młyn”, 

- Restauracja Skansen Rożen „STOPKA”, 

- Kino Objazdowe FERMENT. 

 Oczywiście zatrudnienie doświadczonego, młodego, inteligentnego, wygadanego, 

przystojnego i „skromnego” sędziego na stanowisku – również pomogło. Bardzo istotnym elementem 

była promocja zawodów, która również stała na bardzo dobrym poziomie. Organizatorzy zadbali też  

o najmłodszych, którzy w przerwach pomiędzy rundami, nie mogli się nudzić, ponieważ brali udział w 

około turniejowych konkursach z kolorowania czy rozwiązywania zadań szachowych.  

 Po weryfikacji list startowych okazało się, że w Turnieju OPEN zameldowało się                                

55 zawodników, a w zawodach Juniorów zagrało 38 młodych szachistów. Wszyscy grali na dystansie 

9 rund z czasem 12 minut + 3 sekundy za ruch dla zawodnika. Rolę Sędziego Głównego objął Prezes 



Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego – Jarosław Wiśniewski, któremu asystował w 

charakterze „arbitra” syn – Wiktor Wiśniewski oraz Ryszard Janczukowicz. Ta ostatnia dwójka 

oczywiście nie posiada uprawnień sędziowskich, ale po odbyciu krótkiego i przyspieszonego kursu, 

otrzymała jednorazowe namaszczenie od „głównego” i przyznać należy, że spisywali się doskonale. 

 Po krótkich przemowach, zawody otworzył I Zastępca Burmistrza Koronowa – Sławomir 

Marszelski i zawody ruszyły z kopyta. W turnieju juniorów działo się najwięcej, gdzie ton rywalizacji 

nadawało 5-6 głównych pretendentów do „złota”. Ostatecznie dzielili i rządzili bracia Grzegorz                      

i Wojciech Maron (MTS Kwidzyn), którzy zajęli odpowiednio I oraz II miejsce, gromadząc po 8,5 

punktów / 9 możliwych (w bezpośrednim pojedynku zagrali na remis). Walka o trzeci stopień podium 

toczyła się również w najlepsze, przywodząc wspomnienia z pojedynku Andrzej Gołota vs. Riddick 

Bowe. W Koronowie z pięknego pucharu za III miejsce w grupie juniorów cieszył się Bartosz Górecki 

(NOK Nakło), który uzbierał 7 punktów. Najlepszą dziewczynką okazała się młodziutka Kornelia 

Kilichowska (Łochowo – 8 lat) zdobywając 7 miejsce i 6 punktów z gry. Najmłodszą niewiastą w 

turniej była jednak Joasia Mioduszewska z Łochowa (7 lat), a najmłodszym dżentelmenem Wiktor 

Kosicki z Koronowa (również 7 lat). Najlepszym juniorem z Koronowa był Jakub Markiewicz (12 lat). 

 W turnieju OPEN od początku do końca prowadził Karol Jaroch ze Świekatowa, który 

wygrywał dość łatwo z kolejnymi rywalami. Jedyne pół punktu stracił w „przyjacielskim” remisie               

w ostatnie rundzie z Antonim Paprockim (Włóki). Trzynastolatek w ogóle wypadł wyśmienicie, gdzie 

w gronie 55 zawodników zajął 4 miejsce z dorobkiem 6,5 pkt. Byłem też pod wrażeniem gry innych 

zdolnych juniorów. Na przykład Miłosz Murawski (UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz – lat 11) zajął bardzo 

dobre 7 miejsce. Wchodzący niebawem w wiek lat 17 – Mikołaj Włoch BKS Chemik Bydgoszcz, zajął 

III miejsce w generalce z dorobkiem 7 punktów. Młodość rządzi. Najlepszym Koronowianinem był 

Grzegorz Galiński (25 miejsce). Najlepszą kobietą została Ewa Karkowska (MKS EMDEK Bydgoszcz). 

Najstarszym uczestnikiem turnieju został pan Ferdynand Luchowski (Wisła Nowe), któremu stuknęło 

80 lat, ale dziewczyny – miejcie się na baczności.   

 Zakończenie tej niecodziennej imprezy szachowej w Koronowie poprowadził Ryszard 

Janczukowicz, w asyście Zastępcy Burmistrza Sławomira Marszelskiego, radnego Rady Gminy pana 

Piotra Kazimierskiego oraz Zenona Rydelskiego – radny Powiatu Bydgoskiego. Zostały wręczone 

okazałe puchary za miejsca I-III oraz dla najlepszych zawodników Koronowa. Wszyscy uczestnicy – 93 

osoby!!! - otrzymali nagrody rzeczowe i upominki – przy „zerowym” wpisowym. Uczcie się panowie i 

panie organizatorzy!!! Również wszyscy otrzymali dyplomy i podziękowania za udział w zawodach. 

Restauracja „Diabelski Młyn” zaoferowała rabat w tym dniu na potrawy dla szachistów, a kto chciał 

się wybrać nieco dalej, to ugościła go Restauracja Skansen „Stopka”. Co ciekawe, w zawodach grał 

współwłaściciel tej „Karczmy” pan Agelos Spanidis (posiada korzenie greckie). Nie wiem jak Wy –                

ale ja za rok wybieram się do Koronowa.  

Szczegółowe wyniki Turnieju OPEN: 

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1033/ 

Szczegółowe wyniki Turnieju JUNIORÓW: 

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1034/ 
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