
Relacja z Memoriału IM Krzysztofa Żółnierowicza – 24-25 lipca 2021 r. 

 

W pięknym i malowniczym krajobrazie Jeziora Starogrodzkiego w Chełmnie,                   

w dniach 19-26 lipca 2021 r. odbywa się „IV Wakacyjny Turniej Szachowy”, 

organizowany po raz kolejny przez KSz GAMBIT Świecie. Tradycją tej klimatycznej                       

i kameralnej imprezy jest organizowanie dodatkowych zawodów szachów błyskawicznych               

i szybkich.   

Wielkim entuzjastą tych zawodów i częstym ich uczestnikiem był mistrz 

międzynarodowy Krzysztof Żółnierowicz, który był też ikoną szachów w Świeciu, 

Bydgoszczy, na Kujawach i Pomorzu, w kraju i za granicą. Jak wiemy, nasz nieodżałowany 

mistrz, odszedł od Nas nagle w ubiegłym roku, zostawiając w żałobie całe Nasze środowisko 

szachowe. Tym samym, w ramach organizacji zawodów wakacyjnych w Chełmnie, 

postanowiono o nazwaniu obydwu dodatkowych turniejów szachowych „Memoriałem IM 

Krzysztofa Żółnierowicza”.  

Pierwszym z turniejów poświęconych IM Krzysztofowi Żołnierowiczowi, były 

zawody błyskawiczne, które w sobotnie popołudnie 24 lipca 2021 r. wystartowały około 

godziny 16.00. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało kilkadziesiąt osób z różnych 

zakątków Polski. Ostatecznie na liście startowej, zameldowało się 56 szachistów, którzy 

zagrali na dystansie 11 rund z czasem na partie wynoszącym 3’+2”. Mieliśmy tutaj 

arcymistrza, mistrza międzynarodowego, kandydatów na mistrzów i wielu innych 

utytułowanych graczy, czy początkujących „mistrzów”. Dodatkowymi atrakcjami dla 

uczestników zawodników był integracyjny grill oraz piwko od Krzycha … oczywiście tylko 

dla dorosłych graczy. W rolę sędziego głównego wcielił się Prezes Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego – FA Jarosław Wiśniewski, wspierany przez sędziego asystenta 

Mariusza Jaźwieckiego – Prezesa KSz GAMBIT Świecie.  

Początek blitza zapowiadał emocje i niespodzianki, ponieważ ci najbardziej 

utytułowani zawodnicy gubili punkty w potyczkach z „amatorami”. Pasek w TVP Info nie 

nadążył podawać tych sensacji, przez co nawet powrót Tuska do polityki czy Olimpiada w 

Tokio nie znajdowały już zainteresowania wiernych widzów. Względna normalność wróciła 

około 5 rundy, gdzie faworyci brali już co swoje. Prym w zawodach wiódł szczególnie IM 

Piesik Piotr (KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice), który odrobił początkowe traty i dalej 

wywalczył 9,5 pkt. ma 11 możliwych. 

Można by powiedzieć, że dalej będzie GM Mirosław Grabarczyk (Sz Hetman 

Płock), jednak nie – tym razem się nie udało, a podium uzupełnili bracia Karol i Kacper 

Kacprzak (niegdyś Chemik Bydgoszcz, a obecnie Rodło Opole … tak – to Rodło Opole). 

Bliźniacy zdobyli solidarnie po 9 punktów, przez co zepchnęli GM Mirosława Grabarczyka 

na 4 miejsce (8,5 pkt.). Dalej już się działo jak w serialu „Alternatywy 4”, tylko nie do końca 

było wiadomo, kto był Balcerkiem, kto Aniołem, kto Docentem, a kto Prezesem spółdzielni 

… no może, Prezesa szło jeszcze rozpoznać. Najlepszym juniorem zawodów został 

oczywiście zdobywca 2 miejsca k Karol Kacprzak, a najlepszą kobietą k++ Frączek 



Weronika (LKSz Lublin). Pozostali kąsali jak nadjeziorne komary, kogo mogli i jak mogli,             

a tabela turniejowa wyglądała jak napisy w Matrix’ie.  

Szczegółowe wyniki Blitza dostępne są na serwisie turniejowym: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1005/ 

 W niedzielę 25 lipca 2021 r. zorganizowany został z kolei „Memoriał IM Krzysztofa 

Żółnierowicza – turniej szachów szybkich”. Tym razem frekwencja była jeszcze bardziej 

imponująca i przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do zawodów początkowo 

zgłosiło się około 90 zawodników, natomiast lista startowa zamknęła się liczbą 76 graczy. 

Wielu uczestników podkreślało, że przyjechali specjalnie dla uczczenia pamięci Żołnierza,               

a część przyjechała dlatego też, że po prostu te turnieje w Chełmnie mają swój urok i klimat.  

 Szachy szybkie to już rywalizacja w dłuższym wymiarze, toteż rywalizowano na 

dystansie 9 rund z czasem 12’+3” na partię dla zawodnika. Oprócz wielu bywalców z dnia 

poprzedniego , dojechało też kilkadzieścia osób ekstra. Tutaj też mógłbym się rozpisywać o 

rywalizacji, dramatach zawodników, niecodziennych rozstrzygnięciach czy niespodziankach, 

ale – podobnie jak w przypadku umów kredytowych – komu by się to chciało czytać. Podam 

tylko, że zawody szybkie ponownie wygrał IM Piotr Piesik (8,5 pkt.), który wyprzedził GM 

Mirosława Grabarczyka (7,5 pkt.) oraz … i tutaj mała niespodzianka k Kamila 

Borkowskiego (KSz Hetman Płock). Z kronikarskiego obowiązku dodam, że czarnym 

koniem zmagań, okazał się II+ Wilmanowicz Sławomir. Zawodnik KSz Korony Gdańsk, 

zgromadził ostatecznie 6 punktów, chociaż do 5 rundy miał 5/5 i prowadził w zawodach. 

 Ciekawie też działo się w rywalizacji juniorów, gdzie najlepszym młodzieżowcem do 

lat 18 został II Jędrzejczak Michał – 6 pkt. (KSz Dwie Wieże Rzgów). Wśród pań najlepsza 

okazała się zawodniczka KSz Hetman Płock – Joanna Strześniewska, która o pół punktu 

wyprzedziła Nadzieję Jezikowską (KSZ Skoczek Choszczno).  

 Szczegółowe wyniki Memoriału IM Krzysztofa Żołnierowicza – turniej szachów 

szybkich: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1006/ 

 Weekend szachowy w Chełmnie pod znakiem Memoriału IM Krzysztofa 

Żołnierowicza, wypadł bardzo pozytywie i nawet pogoda dopisała. Krzysztof gdzieś tam z 

góry kibicował kolegom i koleżankom, a ci odwdzięczyli mu się wspaniałą grą przy 

szachownicach. Organizatorzy wykazali się ogromną gościnnością, zapewnili napoje, bar 

kawowy i smaczne potrawy z grilla, co nie jest częstym zjawiskiem na zawodach 

szachowych. Za rok myślę, że też się spotkamy w podobnym gronie i okolicznościach, bo na 

szachowy festiwal wakacyjny w Chełmnie, zawsze warto wpaść.   

 

Jarosław Wiśniewski 
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