
Relacja z VII Turnieju Szachów Szybkich FIDE – Wąbrzeźno, 29.10.2022 r. 

 

W sobotę 29.10.2022 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury, odbył się VII Wąbrzeski 

Turniej Szachów Szybkich FIDE. Organizatorami imprezy był Wąbrzeski Dom Kultury,                    

a nad całością czuwała Marlena Tywanek. Patronem zmagań była oczywiście dyrektor WDK 

– Gizela Pijar. Zawody po raz siódmy poprowadził Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego – FA Jarosław Wiśniewski.  

Na liście startowej startowej widniało początkowo 44 zawodników, jednak ostatecznie 

udział wzięło 32. Szachiści pochodzili oczywiście z Wąbrzeźna, Bydgoszczy, Torunia, 

Grudziądza, Gniewkowa, Kowalewa Pomorskiego, Kielc czy sąsiednich miejscowości. 

Rywalizacja odbyła się systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 12 minut + 3 

sekundy za ruch dla zawodnika. 

Z roli faworyta doskonale wywiązał się jeden z dwóch Mistrzów Międzynarodowych 

IM Radosław Gajek (posiadający licencję austriacką), który na 9 rund – wygrał 9 partii                           

i bezapelacyjnie został triumfatorem turnieju. Drugie miejsce zajął Mariusz Darowicki                 

(KS Royal Chess Bydgoszcz), który ten sezon ma niezwykle udany i notuje wiele ciekawych 

występów turniejowych. Na trzecie miejsce wskoczył ostatecznie drugi z Mistrzów 

Międzynarodowych IM Andrzej Maciejewski (NOK Nakło), który poza podium zepchnął 

swojego niegdysiejszego ucznia – Marcela Kutowskiego (UKS przy SP 8 Chrzanów).                       

Ten z kolei został najlepszym juniorem do lat 18, wyprzedzając w tej kategorii Szymona 

Zająca (UKS OPP Toruń) i Szymona Kęsika (UKS Rotmistrz Grudziądz).  

Wśród kobiet rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta, gdzie wszystkie z 3 pań, zdobyły 

tyle samo punktów (3,5 pkt.). O wyższych miejscach zdecydowała wartościowanie dodatkowe. 

Wobec powyższego ostatecznie triumfowała Wiktoria Laskowska (LKS Promień Kowalewo 

Pomorskie), wyprzedzając Kornelię Sivickis (UKS OPP Toruń) oraz Adę Urbańską (BKS 

Chemik Bydgoszcz). Ciekawostką jest to, że gdyby trzecia z pań, zauważyła wieżę za darmo  

w partii z Laskowską, z pewnością wygrałaby w kategorii kobiet, jednak uzyskany remis 

promował Laskowską. 

Najstarszym uczestnikiem turnieju został Henryk Fryszka (MLK-S Wisła Nowe) – 

rocznik 1943, najmłodszym Nikodem Orzechowski z Wąbrzeźna – rocznik 2012,                                     

a najlepszym mieszkańcem powiatu Wąbrzeskiego został Piotr Czechowski. Jeżeli dobrze 

kojarzę, to wśród wszystkich uczestników sobotnich zmagań był zawodnik, który (oprócz 

sędziego) nie opuścił żadnego z siedmiu zawodów w Wąbrzeźnie – a mianowicie 67-letni 

Leonard Schwarz. Pan też swoją obecnością tworzy klimat tych zawodów, chociaż nie do 

końca każdemu to odpowiadało. Moim zdaniem – obecność pana Leonarda – dodaje pikanterii 

tym zawodom i jest momentami wesoło.  

Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali Dyrektor WDK Wąbrzeźno – Gizela Pijar 

oraz sędzia główny Jarosław Wiśniewski. Jestem przekonany, że zawody można uznać                          

za udane i z pewnością dobrze wpisujące się w animację kultury i promocję szachów                                

w   Wąbrzeźnie.  

Szczegóły i wyniki zawodów dostępne są na serwisie turniejowym chessarbiter:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4577/ 
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