
V TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

GAUDIUM ET STUDIUM w Poznaniu 
 

W dniu 25 października 2014 r. w Prywatnej Szkole GAUDIUM ET STUDIUM już po raz piąty 
zorganizowany został Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
Uczestnikami turnieju były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i klubów szachowych z 
Poznania i okolicy. 
W tym roku, przy rekordowej w historii turniejów frekwencji 51 uczestniczek i uczestników, 
rozegrane zostały dwa oddzielne turnieje – A dla dzieci młodszych do lat 12 - tu oraz B dla dzieci 
starszych - gimnazjalistów w wieku od 13 do 16 lat.. 
Rozgrywki w grupie młodszej A przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim kontrolowanym 
na dystansie 7 rund, natomiast w grupie starszej B systemem „każdy z każdym”. W obu turniejach 
grano tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika.       
 

    
 
W grupie dzieci młodszych do rywalizacji stanęło 45 uczestników, w tym 8 dziewczynek.  
W tym roku, mimo, że wystartował Bruno Urbaniak, zwycięzca turniejów I i III odpowiednio z lat 
2010 i 2012, to jednak faworytem turnieju był od początku Mikołaj Nowak z SP 46 w Poznaniu. 
Mikołaj stanął na wysokości zadania i pewnie wygrał turniej, zdobywając 6,5 pkt. i piękny puchar 
ufundowany przez Dyrektora Piotra Gulewicza. Puchary i dyplomy otrzymali również zdobywcy 
kolejnych miejsc: II - Tomasz Jankowski z SP Piwna w Poznaniu z dorobkiem 6 pkt. oraz III 
Mateusz Dokowicz z WSUS Lech Poznań zdobywca 5,5 pkt. Bruno Urbaniak tym razem zakończył 
turniej na V miejscu. 
Najlepszą zawodniczką z SP GES okazała się Zuzanna Piechowiak, która zdobyła 4 pkt. i  zajęła 18 
m-ce. Najlepszym zawodnikiem z SP GES został Krzysztof Barałkiewicz - bardzo dobrze grający w 
całym turnieju. Krzysztof zajął znakomite IV miejsce i zdobył 5,5 pkt.  
Najlepsi z SP GES otrzymali statuetki i dyplomy. 
Statuetkami nagrodzeni zostali również najmłodsi uczestnicy turnieju: Julia Świder i Stanisław 
Nwafor z SP GES oraz Krzysztof Górnisiewicz z SP 46 w Poznaniu.. 
Wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
 

   
           
   Ważna partia: Nowak - Barałkiewicz                    Zacięta walka na wszystkich „deskach”! 
 



 
 

   
                  

Zwycięzcy w kategorii do 12 lat 
 
W grupie dzieci starszych do rywalizacji stanęło 6 uczestników, w tym 1 zawodniczka. 
Faworytem w tej grupie był Ludwik Szermer, zwycięzca turnieju z 2013 r., jednak znalazł tym razem 
godnych przeciwników i musiał zadowolić się dopiero III miejscem. 
Turniej ze 100% wynikiem pewnie wygrał Hubert Niemier z AZS Poznań, II  miejsce zajął Piotr 
Jelinek z UMKS Na Pięterku zdobywając 4 pkt., natomiast Ludwik Szermer był III z wynikiem 2,5 
pkt. 
Pucharami, statuetkami i okolicznościowymi dyplomami uhonorowani zostali wymienieni zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc oraz najlepsi uczestnicy z SP Gaudium et Studium - Zofia Ugrynowicz i 
Kevin Kwiatkowski. 
Uczestnicy tej grupy zdążyli jeszcze rozegrać dodatkowy turniej szachów błyskawicznych, w którym 
wspólnie zwyciężyli Hubert Niemier i Piotr Jelinek zdobywając po 4,5 pkt.  
 

   
         

   
 

Uczestnicy Turnieju od 13 do 16 lat 
 
 



Wszyscy uczestnicy obu turniejów otrzymali dyplomy uczestnictwa, nagrody i upominki. 
Poczęstunek w trakcie rozgrywek ufundował Dyrektor GES. 
Turniej rozegrany został w przestronnej auli SP Gaudium et Studium. Warunki do gry były bardzo 
dobre zarówno dla uczestników, jak również dla wielu kibiców - głównie rodziców grających dzieci, 
którzy mogli swobodnie obserwować przebieg rozgrywek.  
Na zakończenie Turnieju Dyrektor Szkoły Piotr Gulewicz pogratulował zwycięzcom, podziękował 
wszystkim uczestnikom i osobom towarzyszącym szachistom i zapowiedział kontynuację turniejów 
szachowych w szkole. 
V Turniej Szachowy w Szkole Gaudium et Studium sędziowali Hanna i Marek Zboroń.  

   
 Sędzia Główny 
  Marek Zboroń   
                                                         
  


