
Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa – Turniej VI, Nakło nad Notecią 15.02.2020 

 

VI turniej cyklu Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa tym razem odbył się 15.02.2020r. na 

zupełnie nowym terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bowiem dotychczas graliśmy w 

Bydgoszczy, Toruniu, powiecie toruńskim i powiecie bydgoskim a tym razem zawitaliśmy w powiecie 

nakielskim a dokładnie mówiąc do Nakła. Na zaproszenie Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego Jarosława Wiśniewskiego zawitaliśmy do Nakielskiego Ośrodka Kultury. Niezwykle 

przestronna sala, wyśmienite warunki do gry, gorące napoje i słodycze, jednym słowem organizacja na 

wysokim poziomie, co nieskromnie przyznamy, jest już wizytówką miejsc, które odwiedzamy. Turniej 

otworzył Zastępca Burmistrza Gminy Nakło Piotr Kalamon, Prezes Spółki "Nakielski Sport" Anna 

Mrozek, Prezes Ligi Arkadiusz Matczyński oraz Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, Towarzyszyli im 

sędziowie główny - Mikołaj Włoch i rundowy - Jacek Górny. 

Na zawody przybyło 80 graczy, niestety gospodarze z powiatu nakielskiego nie dopisali. Dla niektórych 

stałych bywalców ligi, chyba ta część województwa była zbyt odległa i nie pokusili się o wybranie do 

Nakła. 

Zgodnie z obietnicą Prezes Ligi wręczył przedstawicielom 20 najlepszych szkół vouchery dla 4 

zawodników na marcowy konkurs SzachMaks ufundowane przez firmę Mogalo. W kopercie 

przekazanej zawodnikom dla dyrekcji szkoły znajdował się także list gratulacyjny, ulotka informacyjna 

związana z warsztatami lepienia pierogów (zwycięzka szkoła w klasyfikacji generalnej otrzyma 

darmowe zaproszenie dla zorganizowanej grupy na takie warsztaty), oraz ulotka informacyjna partnera 

firmę Caissa upoważniająca do zniżkowych zakupów sprzętu szachowego. 

Zwycięzcą Grupy A został Kacper Kacprzak z SP 63 w Bydgoszczy, oprócz pucharu i nagrody będzie mógł 

udać się na koncert zespołu Pectus - bilety ufundował organizator - Impresariat BIS, który odbędzie się 

10 marca w Toruniu. Na drugim miejscu uplasował się Antoni Paprocki z SP w Borównie a miejsce 

trzecie zajął Karol Kacprzak z SP 63 w Bydgoszczy 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4679113191194624/results/7 

Zwycięzcą Grupy B został Michał Piotrowski z SP Towarzystwa Salezjańskiego (który także będzie mógł 

udać się na koncert Pectus), przed Mateuszem Lewandowskim z SP w Górsku i Michałem Kosakowskim 

z Zespołu Szkół w Zbicznie. 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4843484957638656/results/7 

Oczywiście nie mogło zabraknąć koła fortuny, w którym do wygrania były zaproszenia do Filharmonii 

Pomorskiej, Teatru Polskiego, Kina Helios, Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park, Pierogarni Toruń i 

Bydgoszcz i wyroby własne Muzeum Mydła i Historii Brudu. 

Gorące podziękowania dla sponsorów: Enea Operator, Solaren Polska, Mat-Bud Materiały Budowlane, 

Fundacji Jacka Rutkowskiego "Pomagajmy Razem", Dartom s.c., Solbet, Sklep szachowy Caissa, 

JetWorld - tonery i tusze do drukarek, Poligrafia Szczodrak za wydrukowane dyplomy. 

Już 14 marca kolejny turniej Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej, tym razem znowu udamy 

się w nowe dla nas miejsce - do Barcina. Zapisy wkrótce... 

Zapraszamy wcześniej na Grand Prix Klubu Odnowa "Edukacja przez szachy", gdzie do wygrania w 

klasyfikacji generalnej będą aż 3 drukarki ufundowane przez JetWorld! Pierwszy turniej odbędzie się w 



piątek 21 lutego o godzinie 16.30 w Klubie Odnowa przy Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38 w 

Bydgoszczy. 

Zapisy dostępne są pod adresem: 

https://chessmanager.com/pl/tournaments/4831144644182016 


