Pierwsza Międzyszkolna Bydgoska Liga Szachowa już na półmetku. Debiutancki cykl jest bowiem w
wersji skróconej i trwa 5 rund. 14 kwietnia 2018 roku odbył się trzeci turniej projektu „Edukacja przez
szachy”. W pierwszych dwóch turniejach brali udział nie tylko z bydgoskich szkół, ale także z Borówna,
Białych Błot, Łochowa, Niemcza, Ciela, Koronowa, Osielska, Wudzyna, Rynarzewa, Dąbrowy
Chełmińskiej, Łubianki, Rynarzewa a nawet Świekatowa. Dlatego też postanowiliśmy skorzystać z
zaproszenia Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach i z naszym turniejem opuściliśmy Bydgoszcz.
W 3 rundzie wzięło udział 64 zawodników. W Grupie A – zawodników od IV kategorii szachowej
wystartowało 18 osób a Grupa B – zawodników debiutujących i posiadających V kategorię szachową
była jak zawsze najbardziej liczna (co nas niezmiernie cieszy), składała się z 46 zawodników.
Gminne Centrum Kultury znajduje niemalże na obrzeżach (jadąc od strony Bydgoszczy), także z
trafieniem nie było problemu. Obszerny parking pomieścił wszystkich przyjezdnych. Na zawodników i
ich opiekunów czekała niezwykle przestronna aula, na której w jednej wydzielonej części znajdowała
się sala gry, w drugiej stoły z jedzeniem i piciem oraz miejscem dla rodziców, którzy z daleka mogli
przyglądać się zmaganiom swoich podopiecznych. Przyznam szczerze (i są to także głosy innych osób)
po raz pierwszy byłem na takich zawodach, na których panowała niezwykła cisza. Nie zapominajmy, że
w turnieju biorą udział dzieci w różnym wieku, które często po zakończonych partiach potrafiły
informować o swojej obecności. W GCK jednak ze względu na olbrzymią przestrzeń, możliwość
skosztowania smakołyków pomiędzy partiami wpłynęła na taką właśnie niezwykłą atmosferę.
Zawody przebiegały sprawnie, za co odpowiedzialny był sędzia Karol Jaroch, wraz z pomagającym mu
Jackiem Górnym. Kierownikiem zawodów była moja skromna osoba a pomocnikami dbającymi o
prawidłowość zapisów, zgód itp. mój syn Mariusz Matczyński i świeżo upieczony sędzia szachowy
Mikołaj Włoch, w naszej lidze grający jako zawodnik.
W turnieju A pierwsze miejsce zajął Karol Kacprzak wygrywając 5 partii i 2 remisując, drugie miejsce
Antoni Paprocki wygrywając 4 partie, 2 remisując i notując jedną porażkę w ostatniej partii, trzecie
miejsce zajął Kacper Kacprzak, który wygrał 3 partie i 4 zremisował.
W turnieju B pierwsze miejsce zajął Robert Stróż ze Szkoły Podstawowej w Łochowie pewnie
wygrywając 6 partii i remisując tylko jedną, drugie miejsce zajął Piotr Dyl, także uczeń SP z Łochowa,
który wygrał 6 partii i jedną przegrał na trzecim miejscu uplasowała się dziewczyna z SP 61 z takim
samym wynikiem ja zawodnik z drugiego miejsca, ale z gorszą punktacją pomocniczą. Gospodarzy
reprezentowało 10 zawodników, co bardzo cieszy.
Warto jeszcze wspomnieć, że po raz pierwszy w turnieju wzięli udział także zawodnicy z Barcina i Żnina.
Zasięg turnieju jest więc coraz większy!
W całym turnieju rozdano 12 pucharów wręczanych osobiście przez Dyrektor GCK i 23 medale, czyli
praktycznie co druga osoba mogła stać się posiadaczem trofeum. Nagrody była dla wszystkich
zawodników, także z pewnością nikt nie wyszedł zawiedziony.
Jak już zdążyliśmy przyzwyczaić naszych uczestników, na zakończenie turnieju, po wręczeniu
pucharów, medali, dyplomów i nagród wszyscy z niecierpliwością zebrali się w pobliżu projektora, na
którym wyświetlone zostało nasze magiczne Koło Fortuny. Dzięki wsparciu naszych mecenasów kultury
mieliśmy co losować. Family Park przekazało 10 zaproszeń, Kino Helios 4 bilety, Filharmonia Pomorska
dwa podwójne zaproszenia, Teatr Polski 2 podwójne zaproszenia, Muzeum Mydła i Historii Brudu 2
zaproszenia, Baalbeck Auchan Bydgoszcz Fordon 4 vouchery warte 20zł każdy. Jakby to określić: tak
bogatego koła fortuny jeszcze nie mieliśmy, miejmy nadzieję, że nasi darczyńcy za miesiąc też nie
poskąpią nam dostępu do kultury 

No i jak zawsze na koniec podziękowania dla naszych sponsorów i patronów, bez których nie
osiągnęlibyśmy takiego sukcesu. Najpierw podziękowania dla pracowników GCK w Białych Błotach,
którym przewodniczyła Pani Dyrektor Kamila Łączna za wspaniałą organizację warunków gry i
poczęstunku. Dziękujemy sponsorom i patronom całego cyklu: Eximo Project, Enea Operator,
W7Konsulting, Pro Serwis, Solbet, Multi-Salon Reiski, Brother, Cezar Komputery, Wolters Kluwer,
JSDruk, Bonito.pl, Crystal Foto, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Family Park, Czasopismo Szachowe
„MAT”, Polski Związek Szachowy, Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, Zespół Szkół Budowlanych,
Teatr Polski, Filharmonia Pomorska, Kino Helios, Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Bydgoszcz dla dzieci, Tygodnik Bydgoski, Gazeta Pomorska, Express Bydgoski, Metropolia Bydgoska,
Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, TVP 3 Bydgoszcz, Polskie Radio PIK, Nasze Białe Błota.
Dziękujemy także rodzicom, że zachęcają swoje dzieci do aktywnego spędzania wypoczynku. Mimo, że
pogoda za oknem coraz lepsza, to te 5 godzin umysłowej rozrywki i obcowania z rówieśnikami z
pewnością wpłynie na ich rozwój. No a przy odrobinie szczęścia w losowaniu można wygrać jakieś fajne
wyjście na imprezę kulturalną.
Kolejny turniej już 12.05. Informację o miejscu podamy wkrótce. Zapisy rozpoczniemy od jutra.
Zachęcamy także do wzięcia udziału w Galerii Pomorskiej w turnieju z okazji Dnia Matki. Będzie to
Turniej Rodzinny (ponownie z podziale na debiutantów i szachistów) i Symultana z arcymistrzynią
Klaudią Kulon. Szczegóły na naszej stronie internetowej http://edukacjaprzezszachy.pl Zostało jeszcze
trochę wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconym wpisowym (Turniej rodzinny – 20
rodzin, Symultana – 30 osób).
Wyniki Turnieju A – http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2110/results.html?l=pl&tb=10_
Wyniki Turnieju B - http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2109/results.html?l=pl&tb=10_

