
Dnia 21. 03. 2019 miała miejsce kolejna odsłona zmagań w ramach Grand Prix 

Edukacji Przez Szachy i Klubu Odnowa. Chociaż to był pierwszy dzień wiosny, 

to kujawsko – pomorska brać szachowa bynajmniej nie wagarowała. Wręcz 

przeciwnie – w turniejowe szranki stanęła największa jak do tej pory, bo             

38-osobowa grupa miłośników królewskiej gry. Cieszy fakt, że pomimo iż cykl 

przekroczył już półmetek, to powiało iście wiosenną świeżością, gdyż pojawiło 

się doprawdy dużo nowych twarzy.   

Po przywitaniu przez Mikołaja Włocha wespół z Panią Grażyną Salemską, 

ruszyły boje na szachownicach. Turniej przebiegał w sympatycznej atmosferze 

oraz duchu fair – play, niemniej jednak analizując przetasowania w tabeli 

nasuwa się od razu skojarzenie z wiosenną burzą. Ostatecznie zwycięzcą okazał 

się ponownie Mateusz Budnik, a na drugim miejscu uplasował się Przemysław 

Szmidt, tymczasem najniższy stopień turniejowego podium zdobył tym razem – 

idąc przez turniej iście w stylu pioruna kulistego - Mateusz Kamiński.               

W grupie B niepodzielnie triumfował Hubert Gabryszewski przed Ewą 

Karkowską (będącą zarazem najlepszą kobietą) i Tomaszem Zielińskim. Podium 

zaś grupy C to: Adam Maciejewski przed Piotrem Radomskim i Krzysztofem 

Olchowym. 

Turniej jak zwykle był okazją do spotkań i pogawędek przy ciepłych napitkach 

(tych, jak zwykle w Odnowie, nie brakowało). Pokazał też, że nie ma tak 

naprawdę nic do końca pewnego. Szczególne podziękowania należą się 

wszystkim, którzy dopiero dołączyli do Grand Prix, przedkładając okazję do gry 

– a co za tym idzie podnoszenia swych  umiejętności – nad łączne wyniki całego 

cyklu.  

Decydujące rozstrzygnięcia zapadną w czwartym turnieju Grand Prix dnia          

4 kwietnia. Pomimo kumulacji czwórek, już dziś śmiało można stwierdzić, że 

organizatorzy cyklu stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie inicjatywa 

zasługuje na szóstkę. Powiększające się z turnieju na turniej grono grających 

pokazuje też, jak potrzebne są tego typu rozgrywki. 

         Tomasz Kamiński 

 

Podziękowania dla Edukacji przez szachy i sponsorów z nią współpracujących – 

Eximo Project i Enea Operator oraz sponsora nagród głównych cyklu AR 

Technika z Otorowa. 


