
Relacja z Otwartych Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostw Województwa w 

Szachach Błyskawicznych – Galeria Handlowa FOCUS Bydgoszcz, 04.02.2023 r. 

 

 W sobotę 04 lutego 2023 r. w Galerii Handlowej FOCUS Bydgoszcz, odbyła się 

impreza, którą śmiało można było okrzyknąć „szachowym świętem” w województwie. Otóż za 

porozumieniem władz Galerii oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, 

przeprowadzone zostały Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa                                

w Szachach Błyskawicznych. Zawody indywidualne miały charakter otwarty, dla wszystkich 

chętnych, nawet tych spoza województwa. Drużynowe zmagania, adresowane były już tylko 

dla klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Tego typu zawody, zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ szachy 

błyskawiczne, to chyba najbardziej widowiskowa i rozrywkowa twarz sportu szachowego. 

Brylują w niej zawodnicy zwykle młodsi, których mózgi – posiadają najczęściej szybsze moce 

obliczeniowe od tych nieco już spracowanych. Organizatorzy szacowali, że w turnieju 

indywidualnym wystartuje około 120 zawodników, jednak w piątek wieczór, w przeddzień 

startu Mistrzostw, na liście startowej widniało 185 nazwisk. Zaczęliśmy się nawet martwić, czy 

wystarczy nam sprzętu na tą imprezę, gdzie oprócz zamówionego sprzętu, rozpoczęły się 

poszukiwania po pomieszczeniach Galerii w celu ustawienia, każdego wolnego stolika czy 

krzesła. Ostatecznie podołaliśmy zadaniu, a „equipment” i logistykę opanowywaliśmy niemal 

do północy.  

 Nieco niepokoju i obaw o frekwencję dodała niekorzystna pogoda, gdzie w przeddzień 

zawodów szalały nad regionem burze śnieżne, a jazda po Bydgoszczy była niemałym 

wyzwaniem survivalowym. Na szczęście siła szachów zwyciężyła żywioł i w sobotę rano, 

udział w zawodach indywidualnych potwierdziło 154 szachistów w różnym wieku.  

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych 

rozpoczęliśmy zatem około godziny 10.30. Zawodnicy grali w jednej grupie (mężczyźni                        

i kobiety) systemem szwajcarskim, na dystansie 11 rund z czasem 3 minuty + 2 sekundy                  

za ruch dla zawodnika. Z roli faworytów nie wywiązali się grający w FOCUSIE arcymistrz                  

i mistrz międzynarodowy, którzy po 11 rundach zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. Tak 

zwany „dzień konia” miał 18-letni k++ Kacper Kacprzak (Bydgoszczanin reprezentujący klub 

UKS Rodło Opole), który z dorobkiem 9,5 pkt (na 11 możliwych) wygrał zawody i zdobył 

tytuł. Drugie miejsce przypadło k Mateuszowi Brzezińskiemu (UKS MDK Nr 1 Hetman 

Bydgoszcz), a jego dorobek wyniósł 9 pkt. Na trzeci stopień podium ostatecznie wdarł                         

się po ostrej walce 17-letni k Antoni Paprocki (Gens Una Sumus Kraków), który w grupie 

osób z dorobkiem 8,5 pkt. Legitymował się najwyższą wartościowością punktów 

pomocniczych.  

W rywalizacji Pań, najlepiej wypadła WCM Ewa Barwińska (KTS Kalisz), której tytuł 

mistrzyni województwa został wywalczony po uzbieraniu 7,5 pkt. w całych zawodach. 

Wicemistrzynią została I++ Roksana Nowak (OTSz Ostrów Wielkopolski) – zdobywając                   

7 pkt., a na trzecim miejscu mocno osiadła i cieszyła się z pucharu i nagrody finansowej – 

Weronika Śliwicka (UKS OPP Toruń) – 6,5 pkt. Triumfatorzy z miejsc I-III otrzymali 

oczywiście piękne puchary i nagrody finansowe. Zawodnicy do 10 miejsca wygrali nagrody 

finansowe, a do 30 – nagrody rzeczowe. Oprócz wymienionych – wielu innych szachistów 



notowało lepsze lub gorsze partie w zawodach. Ciekawie się obserwowało te ekspresowe 

zmagania. Padały tam fascynujące kombinacje, jak i zwykłe „podstawki” które są już stałym 

elementem zawodów błyskawicznych. Widzieliśmy sporo niespodzianek, rozstrzygnięć na 

sekundach i emocje, jak na zawodach skoków spadochronowych – bez spadochronu. 

Każdy uczestnik Mistrzostw, otrzymał również upominki od Salonu Optycznego 

FIELMANN, a pierwsza trójka dodatkowo – Vouchery o wartości 300 zł, 250 zł i 150 zł.  Nie 

lada atrakcją była pyszna kawa z Salonu Tchibo, serwowana na bieżąco uczestnikom zmagań 

w bardzo atrakcyjnej cenie. Pula wszystkich nagród w zawodach wyniosła około 8.000,00 zł. 

Punktualnie o godzinie 16.00 ruszyły Drużynowe Mistrzostwa Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Błyskawicznych. W zawodach udział wzięły – 

rekordowe, jak na nasze województwo – 22 drużyny, w tym ekipy z Bydgoszczy, Torunia, 

Grudziądza, Sępólna Krajeńskiego, Koronowa czy Osielska. Szkoda jedynie, że nie 

zaszczyciliśmy w FOCUSIE naszej ekstraligowej ekipy, ale z otrzymanych informacji 

wynikało, że zawodnicy Gwiazdy grali na wielu frontach krajowych i międzynarodowych. 

Zawody drużynowe przeprowadzone zostały również systemem szwajcarskim, tylko że 

na dystansie 9 rund. Podobnie jak w zmaganiach indywidualnych, zawodnicy na rozegranie 

partii mieli 3 minuty + 2 sekundy za wykonane posunięcie. Do mistrzostw dopuszczone były 

jedynie kluby z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w których grali zawodnicy 

zaewidencjonowani właśnie w tych klubach.  

W zasadzie całe zawody pod kontrola miała ekipa UKS MDK Nr 1 Hetman 

Bydgoszcz, która grała w bardzo mocnym składzie i jako jedyna, posiadała rezerwowego. Na 

9 meczów, jeden zremisowali, a pozostałe wysoko wygrywali i zasłużenie zdobyli tytuł 

Drużynowych Mistrzów Województwa w Szachach Szybkich na 2023 rok. Wielkie ambicje i 

rządze tytułu miał Klub Szachowy Royal Chess Bydgoszcz, który wystawił dwie drużyny 

męskie i dwie kobiece, jednak to ten pierwszy Royal – najpoważniej bił się o medale. Royalsi 

z wypożyczonymi do składu: I++ Marcelem Kutowskim i k Mateuszem Budnikiem, zdobyli 

srebrny medal. Ostra walka trwała o najniższy stopień podium, gdzie ostatecznie trzecie miejsce 

w zawodach zdobyła drużyna BKS Chemik Moderator I Bydgoszcz, spychając poza pudło 

UKS OPP Toruń I - dodatkową punktacją pomocniczą.  

Medaliści Drużynowych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego                             

w Szachach Błyskawicznych: 

1. UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz  -17 pkt. 

2. KS Royal Chess I Bydgoszcz – 15 pkt. 

3. BKS Chemik Moderator I Bydgoszcz – 13 pkt. 

Wśród owych 22 drużyn wystartowały 4 zespoły kobiece. O kolejności medali 

zadecydowały pojedynki pomiędzy zainteresowanymi ekipami. Ostatecznie najlepiej wypadły 

zawodniczki UKS OPP Toruń - Koperniczki, które złoty medal wygrały z dziewczynami  BKS 

Chemik Moderator Bydgoszcz - Ladies w pojedynku zwyciężonym w stosunku 3,5 – 0,5.                     

Te dwie ekipy poradziły sobie z dziewczynami z KS Royal Chess Bydgoszcz, a klasyfikacja 

końcowa wyglądała następująco: 

1. UKS OPP Toruń – Koperniczki – 7 pkt. 

2. BKS Chemik Moderator Bydgoszcz – Ladies – 6 pkt. 



3. KS Royal Chess Bydgoszcz – Szalone Królewny – 2 pkt. 

4. KS Royal Chess Bydgoszcz – Szalone Barmanki – 2 pkt. 

 

Zwycięskie ekipy otrzymały medale, puchary, nagrody finansowe i rzeczowe. Same 

zawody przebiegły jednak w miłej i sportowej atmosferze, z jednym, drobnym wyjątkiem, 

ukaranym zresztą przez sędziego zawodów.  

Podsumowanie szachowego święta w FOCUSIE wypada jak najbardziej korzystnie. 

Okazało się po raz kolejny, że szachiści lubią grać w kolorowych i atrakcyjnych miejscach, a 

Galerie Handlowe nadają się do tego tym bardziej, że oprócz pogrania w szachy, można 

pobiegać po sklepach i porobić zakupy (szczególna atrakcja dla rodziców, którzy zostawiali 

dzieci na szachach, a sami wpadali w wir zakupów). Dodatkowo format szachów 

błyskawicznych, ich indywidualna, a i nawet bardziej emocjonująca – drużynowa forma – 

dodaje smaku tym Mistrzostwom. Myślę, że znakomita większość uczestników sobotnich 

zawodów, wyjechała bardzo zadowolona z FOCUSA, a ci, którym coś nie pasowało –                                  

też pewnie w duchu przyznają, że było co najmniej „fajnie”. Relację z zawodów przeprowadziła  

w tym samym dniu Telewizja Regionalna TV3 Bydgoszcz, a materiał pojawił                                          

się w wieczornych „Zbliżeniach”. 

Chciałbym też podziękować ekipie Galerii Handlowej FOCUS Bydgoszcz z panią 

Anną Żukowską na czele, za pomoc w przeprowadzeniu Mistrzostw i całej imprezy. Duże 

podziękowania za wsparcie dla Salonu Optycznego FIELMANN oraz Sklepu - Kawiarenki 

TCHIBO. Duże podziękowania dla Leopolda Zwolińskiego z P.H.U „ZGODA” Nakło nad 

Notecią za pomoc w organizacji i dostarczenie sprzętu na zawody. 

A czy by to wszystko wyszło gdyby nie zgrany od lat team? Ogromne i najszczersze 

podziękowania dla Jacka Górnego, Mikołaja Włocha, Kamili Urbańskiej (kolejność 

przypadkowa) oraz Wiktora Wiśniewskiego, Ady Urbańskiej, Marka Górnego, Dominiki 

Włoch i sympatycznej rodziny z Ukrainy - Romana, Bohdana i Svietlany Terekhov, którzy 

pomogli w sprzątaniu sprzętu po zawodach.  

Szczegóły i wyniki zawodów indywidualnych: 

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_72/results.html?l=pl 

Szczegóły i wyniki zawodów drużynowych: 

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/tdr_72/results.html?l=pl 
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