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26.marca 2011 r.
W Mielnie „elita” szachowych dzieci właśnie kończy boje o medale, trofea,
stypendia, beneficje. Niosąc na swoich barkach wielkie ciężary najmłodsi
wyczynowcy muszą sprostać nie tylko wyzwaniom przy szachownicy, ale i wielkim
oczekiwaniom i ambicjom swoich rodziców, trenerów, działaczy. Ileż razy drobny
błąd małych główek skutkuje utratą szans na eksponowane miejsce. Jak łatwo
wybitni statystycy widzący tylko końcową tabelkę wyrokują, kto mistrzem, a kogo
można skreślić. Jak szybko i łatwo spadają w niebyt ci, do których szczęście się nie
uśmiechnęło. Ile w tym pięknym sporcie zostaje miejsca na radość z twórczo
rozegranej partii, gdzie miejsce dla wirtuozów, którzy widzą nie tylko morze
wariantów wbijanych przez połowę nocy.

26-27.marca 2011 r.
Z dala od prestiżowych zmagań, we Wrocławiu „MUKS z Dubois” zorganizował dla
miłośników „królewskiej gry”, jak zwykle o tej porze roku „Wiosenny Turniej”.
Życzliwe dotychczas Gimnazjum z Reja zamknęło przed szachistami drzwi i trzeba
było szukać nowej bazy. Sytuacje uratowała w ostatniej chwili szkoła przy
ul. Wieczystej - placówka z szachowymi tradycjami, której barw bronili wcześniej
m.in. Ania Iwanow, Bartek Woźniak, a dzisiaj Franek Sernecki, Iwona Ślęczka, Adam
Kawaler. Nowa lokalizacja i konkurencyjne imprezy uderzyły w ogólną frekwencję,
ale nie osłabiły za bardzo najważniejszej grupy A. Stawili się tu na starcie znani
i zaprawieni w bojach młodzi „III-kategoriowcy”, którzy testowani byli przez seniora
rodu Woźniaków- wielkiego pasjonata szachów pana Grzegorza.
Trzy pokolenia toczyły tu bój do samego końca i największym hartem ducha wykazał
się z pokolenia „maluchów” – dziesięcioletni Paweł Korolewicz. Wielka pasja i
autentyczna miłość do szachów, wsparta własnymi przemyśleniami i dynamiczną,
bezkompromisową walką w każdej partii pozwoliła mu osiągnąć życiowy sukces,
zdobyć II kategorię i odkryć duży potencjał. To dobrze wróży, że mogąc spokojnie
realizować przewagę Paweł wybierał radosne, odważne kontynuacje.
A może w takich „wiosennych miejscach” znaleźć można „prawdziwe szachy”?
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Próbka możliwości młodego mistrza we fragmencie partii z 6 rundy:
Tokarz,Krzysztof (1600) - Korolewicz,Pawel (1600) [C63]
Turniej Wiosna Wrocław SP17, 27.03.2011

16...Sxh3+ 17.Kh1 [17.gxh3 Wxf3 18.He6 Hh4 19.Hg4 Wxh3 20.Hxh4 Wxh4 z łatwą
realizacją przewagi] 17...Wxf3 18.Hxc6 Sxf2+ 19.Wxf2 [19.Kg1 Wf6] 19...Wxf2 i
czarne bez problemów wygrały 0–1
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