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I Gryficki Festiwal Szachowy przeszedł do historii. Mieliśmy zacząć w niedzielę, 8 IX 2019, 

turniejem szachów błyskawicznych na centralnym placu miasta, co byłoby jedną z 

najlepszych form promowania przedsięwzięcia. Pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie 

turnieju „pod chmurką”. Nawet gdybyśmy zacisnęli zęby, ubrali peleryny i grali w deszczu, to 

gralibyśmy dla siebie, bo plac był prawie pusty. Sprawdziliśmy! 

 

Ale szachiści są zapobiegawczy; profilaktyka jest jedną z głównych strategii w tej grze. 

Wcześniej przygotowaliśmy więc miejsce ze wszech miar godne polecenia – turniej został 

przeniesiony do sali 101 w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.  

 

W komfortowych warunkach rozegraliśmy turniej kołowy w grze błyskawicznej (5 minut dla 

zawodnika na całą partię; w akcjach na szachownicy byliśmy porównywalnie szybsi niż 

koszykarze na boisku!). Przy szachownicach spotkało się kilka pokoleń UKS Szach Gryfice. 

Był Krzysztof Jędruszek, który dziesięć lat temu dominował w lokalnych zawodach 

szachowych. Był Wojciech Kwocz i Dorota Jędruszek z pierwszej drużyny UKS Szach 

Gryfice. Był Kacper Karwowski i Tobiasz Smal – najlepsi szachiści w historii Gryfic. Byli 

bracia Łabędzcy i Jakub Kubiak – obecnie najlepsi Gryficcy juniorzy. Jan Przewoźnik, 

Arkadiusz Korbal, Rafał Szyszyło, Sebastian Matul i Włodzimierz Nawrocki dodatkowo 

podnieśli atrakcyjność turnieju. A poza tym, było zgodnie z polskim obyczajem – każdy gość 

w dom, Bóg w dom! 

 

Po turnieju błyskawicznym (wygrał Kacper Karwowski przed Arkadiuszem Korbalem i 

Jakubem Kubiakiem), dalsza integracja odbywała się na kręgielni w „Kapitolu”, przy 

smacznej pizzy. 

 

Głównym wydarzeniem festiwalu przez cały tydzień był turniej kołowy (9 rund) z normą na I 

i II kategorię. Zatem była to impreza w sam raz dla lokalnych graczy. Okazję do zdobycia 

kategorii wykorzystał Wojciech Kwocz – uzyskał II kategorię szachową. Turniej wygrał 

Jakub Kubiak (UKS Szach Gryfice), który wyprzedził Kajetana Przysieckiego (GZSN 

Start Gorzów Wlkp.) i rewelacyjnego Kamila Łabędzkiego z Gryfic. Kamil dobył ponad 120 

punktów do rankingu FIDE.  

 

Na koniec festiwalu, w niedzielę 15 IX 2019, odbył się turniej szachów szybkich. Grało 24 

szachistów. Zwyciężył Sebastian Matul z Choszczna, przed Arkadiuszem Piotrowskim z 

Warszawy i Jakubem Kubiakiem z Gryfic. Wszystkie turnieje przeprowadził Sędzia Klasy 

Państwowej – Kazimierz Łaszewski. 

 

Festiwal – to nie tylko turnieje. Codziennie były dodatkowe atrakcje. Były moderowane przez 

Jan Przewoźnika spotkania: wyświetlanie filmów o tematyce szachowej, rozwiązywanie 

problemów w lokalnym browarze, symultana z dziećmi i spotkanie z rodzicami na temat roli 

szachów w kształtowaniu młodych osób, wyjazd nad morze i powrót do Gryfic kolejką 

wąskotorową i rozgrywanie w niej meczu Konsultanci – Komodo 13 (dojechaliśmy do 

Gryfic z remisową pozycją na szachownicy); był niecodzienny w formie turniej szachów na 

komendę („białe – ruch!” – „czarne – ruch!”), był mecz Goście kontra Gospodarze (wynik 6:3 

dla przyjezdnych). Odwiedził nas z konkursem zagadek logicznych charyzmatyczny 

nauczyciel ze Szczecina – Arkadiusz Więcko.  



 

Relacje można było na bieżąco śledzić na portalu zarządzanym szybko i sprawnie przez 

Krzysztofa Jędruszka https://egryfice.pl/gryficki-festiwal-szachowy/. 

 

Wielkie podziękowania należą się organizatorom i sponsorom – władzom Wydziału 

Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach: Pani Dziekan, Profesor Grażynie Maniak i Panu 

Prodziekanowi, doktorowi Jarosławowi Poteralskiemu. Dzięki nim ten festiwal doszedł do 

skutku. Starostwu Powiatowemu dziękujemy za wsparcie materialne, Krzysztofowi 

Jędruszkowi i portalowi eGryfice.pl za opiekę medialną i doradztwo organizacyjne. 

Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej – za cudowną podróż! W Centrum Edukacyjnym Top 

Link, w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol i w Browarze Folga mogliśmy 

przeprowadzać nasze dodatkowe imprezy. Jak zwykle sprawdził się jako organizator UKS 

Szach Gryfice. Dziękujemy samym szachistom! Gościliśmy szachistów z Biesiekierza, 

Choszczna, Gorzowa Wielkopolskiego, Gościna, Gryfic, Grzybowa, Koszalina, Płotów, 

Przemkowa, Szczecina, Tczewa, Warszawy. Dzięki nim wszystkim nasza wspólna impreza w 

opinii gości i obserwatorów została uznana za bardzo udaną!  

 

I za tę opinię i za wszystko dziękujemy my, Państwa sprawozdawcy. W pewnym sensie o 

takich osobach mówi się spiritus movens festiwalu. I to by nam nawet bardzo pasowało.   

 

* * * 

 

Na koniec oddajmy głos samym szachom. Oto partia nagrodzona za piękność!  

 

Adrian Tarawski – Marian Turczyński 
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Dostępna jest też tutaj:  

http://view.chessbase.com/cbreader/2019/9/16/Game264894171.html 
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