
VI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

GAUDIUM ET STUDIUM w Poznaniu 
 

W dniu 7 listopada 2015 r. w Prywatnej Szkole GAUDIUM ET STUDIUM już po raz szósty 
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 59 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 w rywalizacji udział wzięło 52 uczestników, w tym 7 dziewczynek.  
W tym roku, wśród uczestników w tej grupie, nie było 100% faworyta. Do gry nie przystąpił żaden ze 
zwycięzców poprzednich turniejów. Od pierwszych rund turnieju znakomitą dyspozycję 
zaprezentował Noe Rosenfeld z klubu AZS Politechnika Poznańska. Do końca utrzymał wysoką 
formę i po wygraniu wszystkich partii z wynikiem 7,0 pkt. z 7 partii został bezapelacyjnym zwycięzcą 
Turnieju A. Noe za zwycięstwo został nagrodzony przez Dyrektora Piotra Gulewicza pięknym 
pucharem dyplomem i nagrodą rzeczową. Puchary i dyplomy otrzymali również zdobywcy kolejnych 
miejsc: II – Filip Łąkowski z UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. z dorobkiem 6 pkt. oraz III Adam 
Baranowski z SSP4 Poznań również z dorobkiem 6,0 pkt.  
 
Najlepszą zawodniczką w Turnieju A została Martyna Niemier ze SP KSW w Poznaniu, która 
ukończyła Turniej A na wysokim 7 miejscu i zdobyła 5,0 pkt. Martyna z rąk Dyrektora otrzymała 
puchar dla najlepszej zawodniczki Turnieju A. 
 
Najlepszą zawodniczką ze SP GES okazała się Julia Mazurczak, która zdobyła 2,5 pkt. i  zajęła 39 
m-ce.  
Najlepszym zawodnikiem ze SP GES został, podobnie jak w ubiegłym roku, Krzysztof Barałkiewicz - 
bardzo dobrze grający w całym turnieju. Krzysztof zajął wysokie V miejsce i zdobył 5,0 pkt. Najlepsi 
ze SP GES otrzymali statuetki i dyplomy. 
Wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i 
upominki. 
 



      
 
 

     
                

Zwycięzcy w kategorii do 12 lat 
 

      
 

Najlepsi z GES w kategorii do 12 lat: Julia Mazurczak i Krzysztof Barałkiewicz 
 
 
W grupie dzieci starszych do rywalizacji stanęło 7 uczestników, w tym 1 zawodniczka. 
Faworytem w tej grupie był Hubert Niemier, zwycięzca turnieju z 2014 r., który mimo silnej 
konkurencji nie zawiódł również w tym roku i podobnie jak w ub. roku ze 100% wynikiem pewnie 
wygrał Turniej B. II  miejsce zajęła Anna Roszkiewicz z UMKS Na Pięterku w Poznaniu zdobywając 
4,5 pkt., na III miejscu turniej ukończył Marceli Ciesielski z WSUS Lech Poznań z wynikiem 3,5 pkt. 
Pucharami, statuetkami i okolicznościowymi dyplomami uhonorowani zostali wymienieni zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc. Ania otrzymała również puchar dla najlepszej zawodniczki Turnieju B. 
 
 
 



   

      
 

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. 
VI Turniej Szachowy w Szkole Gaudium et Studium sędziowali Hanna i Marek Zboroń.  

  Sędzia Główny 
   Marek Zboroń   
                                                         
  


