
Relacja z Eliminacji Międzystrefowych Juniorów KP-PO MAKROREGION 2022 – 

Chomiąża Szlachecka, 25-30.09.2022 r. 

 

 W dniach 25-30 września 2022 roku w Ośrodku Wczasowym „ROMA” w Chomiąży 

Szlacheckiej, odbyły się szachowe Eliminacje Międzystrefowe Juniorów do lat 9, 11, 13                 

KP-PO MAKROREGION 2022. Organizatorem zawodów był Kujawsko-Pomorski 

Związek Szachowy, któremu partnerował Urząd Gminy Gąsawa. Patronat Honorowy nad 

imprezą objął Starosta Powiatu Żnińskiego, który ufundował nagrody rzeczowe.  

 Sam tak do końca nie wiem od czego zacząć pisanie tej relacji. Może od miejsca 

rozgrywania zawodów. Ośrodek Wczasowy ROMA w Chomiąży Szlacheckiej, to jak się 

okazało, bardzo atrakcyjny turystycznie teren. Położony w lesie nad samym Jeziorem 

Chomiąskim ośrodek, może nie grzeszył zasięgiem i dostępem do internetu, za to dawał rodzaj 

wyciszenia i odcięcia się od głośnego świata codziennego. Uroki przyrody, bliskość jeziora, 

możliwość skorzystania z obcowania z naturą, zbieranie grzybów, stanowiły specyficzny i nie  

namacalny nigdzie indziej klimat relaksu i wypoczynku. Dla wielu „miastowych” atrakcja było 

chociażby przebywanie przy kominku sali głównej ośrodka. Można było pograć w piłkę, 

piłkarzyki, tenisa stołowego czy koszykówkę. Rewelacyjna była też obsługa obiektu z Romaną 

Dworek na czele. 

 Przed startem zawodów udało się pozyskać wsparcie ze Starostwa Powiatowego                       

w Żninie, a swoje kilka cegiełek wsparcia dołożył też Urząd Gminy Gąsawa i oczywiście 

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. Sędzią Głównym był Prezes Zarządu KPZSzach               

FA Jarosław Wiśniewski, wsparty przez sędziów asystentów: Mikołaja Włocha oraz 

Skarbnika KPZSzach – Jacka Górnego. Nad biurem zawodów, sprawami kwaterunkowymi i 

wyżywieniem czuwała Kamila Urbańska. Główną jednak atrakcją były szachy. 

 Zawody grane były w dość ekspresowym tempie, gdzie na dystansie 5 dni rozegrano 9 

rund z czasem 90’ + 30”, a w jednej grupy 10 rund. Frekwencja była od lat podobna, nie zależnie 

czy imprezę tą organizuję Pomorski Związek Szachowy czy Kujawsko-Pomorski Związek 

Szachowy. W zawodach wystartowało łącznie ponad 50 zawodników w grupach chłopców                     

i dziewcząt do lat 9, 11, 13. W grupie dziewcząt do lat 9 praktycznie już od startu pewne awansu 

do Mistrzostw Polski były wszystkie uczestniczki. U chłopców – również, więc emocje 

dotyczyły głównie podziału miejsc na podium.  

 Nieco więcej zagadek było w grupie dziewcząt do lat 11, gdzie na 8 startujących 

zawodniczek, awans mogły wywalczyć tylko 4. Awans wywalczyły według zajętych miejsc: 

Helena Narwojsz (UKS Korona Gdańsk), Ada Urbańska (BKS Chemik Bydgoszcz), Hanna 

Koc (UKS Korona Gdańsk) i Wiktoria Laskowska (LKS Promień Kowalewo Pomorskie). 

W grupie chłopców do lat 11 grało 15 zawodników, więc o 4 miejsca premiowane awansem 

do Mistrzostw Polski, walka była ostrzejsza i momentami dramatyczna. W Mistrzostwach 

Polski z tej grupy zagrają: Krystian Wons (UKS MDK Gdynia), Stanisław Korszkański 

(UKS Korona Gdańsk), Witold Zalewski (UKS MDK Gdynia) oraz Jan Kuciński (MTS 

Kwidzyń). Najlepszy z kujawsko-pomorskiego w tej grupie – Olaf Rogaczewski (UKS Gambit 

Toruń) zajął dopiero 7 miejsce i nie awansował. 

  W najstarszej grupie chłopców do lat 13 też dramaturgia przewyższała program Love 

Island. Nie było klarownego faworyta, a każdy mógł wygrać z każdym. Ze startującej tutaj 

trzynastki, na koniec zawodów najbardziej szczęśliwymi byli: Stanisław Zieleń                                



(MTS Kwidzyń), Jaromir Jagodziński (UKS Gedanensis Gdańsk), Szymon Mioduszewski 

(KS Royal Chess Bydgoszcz) oraz Jakub Andrzejewski (UKS Wda Lipusz). 

 Chcąc opisać wydarzenia, jakie miały miejsce w rywalizacji dziewcząt do lat 13 

zastanawiam się, czy nie zadzwonić do kogoś z Netflix i nie poddać pod rozwagę scenariusza 

na serial sensacyjno – dramatyczny dla nastolatków. W grupie tej wystartowało 5 pań z 

województwa pomorskiego, wydawałoby się – doskonale się znających i lubiących, jednak 

pozory, a życie idą własnymi ścieżkami. Nie będę pisał o wydarzeniach jakie działy się poza 

szachownicami, ponieważ jest to już przedmiotem rozważania komisji Dyscypliny i Etyki 

PZSzach. Ja mam nadzieję, że sytuacje takie, gdzie wymagana była interwencja trenerów czy 

rodziców, już więcej nie będą miały miejsca. Na szachownicach trwały pojedynki typu mecz – 

rewanż wszystkich uczestniczek. Smakiem musiała się obejść najmniej doświadczona w tym 

gronie – Natalia Toczyńska (UKS Wda Lipusz), która zgodnie z układem sił zajęła 5 miejsce. 

Zmaganie w grupie dziewcząt do lat 13 wygrała Sandra Konkol (UKS MDK Gdynia) przed 

Aleksandrą Łukasik (UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz) i Kamilą Cawala (UKKS Biała 

Królowa Pruszcz Gdański). Poza podium, ale z awansem zawody zakończyła Małgorzata 

Szczap (UKS Wda Lipusz). 

 Same zawody, ich organizację, przebieg, miejsce wyboru ośrodka do współrywalizacji 

sportowej przy szachownicach – oceniam bardzo wysoko. Znajdą się pewnie osoby                                    

o odmiennym zdaniu, ale oczywiście mają takie prawo – bo jak wiadomo od wieków – jeszcze 

się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Najważniejsze, że młodzież spędziła aktywnie 

czas, było miejsce na szachy, współrywalizację sportową, integrację i relaks na łonie natury. 

Dziękuję też za pomoc wszystkim tym, którzy walnie włączyli się w organizację zawodów: 

- Starosta Żniński – Zbigniew Jaszczuk, 

- Wójt Gminy Gąsawa – Błażej Łabędzki, 

- Właścicielka Ośrodka ROMA – Romana Dworek, 

- Dyrektor zawodów - Kamila Urbańska, 

- Sędzia rundowy – Mikołaj Włoch, 

- Sędzia rundowy – Jacek Górny. 

- Trenerzy, opiekunowie i rodzice dzieci grających w zawodach.  

- Zawodnicy – za grę do końca i walkę o każdy punkt. 

  

Wyniki i szczegóły zawodów dostępne są na serwisie turniejowym chessarbiter: 

- Chłopcy do lat 9: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4581/ 

- Chłopcy do lat 11: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4582/ 

- Chłopcy do lat 13: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4583/ 

- Dziewczęta do lat 9: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4578/ 

- Dziewczęta do lat 11: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4579/ 

- Dziewczęta do lat 13: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4580/ 
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