
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTOR  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„AKADEMIA PITAGORASA” w BARANOWIE 
 

W dniu 15 października 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej AKADEMIA PITAGORASA w 
Baranowie zorganizowany został po raz pierwszy Turniej Szachowy o Puchar Pani Dyrektor Szkoły 
Joanny Cebernik. 
Uczestnikami turnieju były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i klubów 
szachowych z Baranowa, Tarnowa Podgórnego, Wrześni, Poznania i innych miejscowości z 
Wielkopolski oraz dorośli, głównie rodzice startujących dzieci. 
W ramach turnieju rozegrane zostały trzy oddzielne turnieje – A dla dzieci młodszych – uczniów do 
III klasy szkoły podstawowej, turniej B dla dzieci starszych – uczniów klas od IV do VI klasy szkoły 
podstawowej oraz turniej C dla młodzieży i dorosłych. 
 

  
 
Rozgrywki w grupie młodszej A przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim kontrolowanym 
na dystansie 6 rund, natomiast w grupach B i C systemem szwajcarskim kontrolowanym na 
dystansie 7 rund. W turniejach grano tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika.       
 
W grupie A dzieci młodszych w rywalizacji udział wzięło 22 uczestników, w tym 8 dziewczynek.  
Praktycznie trudno było wskazać faworytów do zwycięstwa – większość dzieci grała po raz pierwszy 
w prawdziwym turnieju szachowym. Na pewno jedną z faworytek do zwycięstwa upatrywano w 
Sarze Gać – Mytych z Korony Zakrzewo, która już posiada kategorię szachową. Sara cały czas była 
w czołówce, jednak turniej wygrała rewelacyjnie spisująca się od początku do końca Natasza 
Klimko z Wrzesińskiej Akademii Szachowej zdobywając, bez porażki, 5,5 pkt. z 6 partii i 
samodzielnie zwyciężając w Turnieju A. Natasza otrzymała 2 puchary – za zwycięstwo w turnieju 
oraz dla najlepszej zawodniczki turnieju A. 
Na II miejscu turniej ukończył Kacper Baszyński z Wir 5,0 pkt, a trzecia była Sara Gać – Mytych 4,5 
pkt. – otrzymali statuetki za zajęte miejsca. 
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli, wszyscy urodzeni w 2010 r., Lena Michalska, Jakub 
Cieplicki i Piotr Moryto – Nijakowski, którzy bardzo dzielnie radzili sobie w turnieju i zajęli miejsca w 
górnej połowie tabeli! 
 
 

   
 
 



 
 
 

   
 
Wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i 
upominki. 
Najlepszym uczestnikiem ze szkoły Akademia Pitagorasa był Alan Smirnow, który zajął 8 miejsce. 
 
W grupie B dla dzieci starszych ze szkół podstawowych do rywalizacji stanęło 16 uczestników, w 
tym 1 zawodniczka. 
Faworytem w tej grupie był Filip Łąkowski posiadający już II kategorię szachową. Filip nie zawiódł i 
remisując tylko jedna partię zdecydowanie wygrał turniej z wynikiem 6,5 pkt. z 7 partii. Na drugim 
miejscu turniej ukończył Kacper Burzyński, a trzeci był Paweł Wrzaskowski – obaj po 5 pkt. 
 

   
 

   
 
 
Pucharami, statuetkami i okolicznościowymi dyplomami uhonorowani zostali wymienieni zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc. Ola otrzymała również puchar dla najlepszej zawodniczki Turnieju B. 
 
W grupie C dla młodzieży i dorosłych do rywalizacji stanęło 10 uczestników. 
Faworytem w tej grupie był Karol Michalski posiadający I kategorię szachową. Faworyt nie zawiódł i 
wygrywając wszystkie partie zdecydowanie wygrał turniej z wynikiem 7 pkt. z 7 partii. Na drugim 
miejscu turniej ukończył Jacek Zieliński zdobywając 5,5 pkt. , a trzeci był Jakub Wolnowski 5 pkt. 



   
 
W prowadzonej dodatkowo klasyfikacji drużynowej (1 dziecko z turnieju A lub B oraz 1 dorosły z 
turnieju C) zwyciężyli Jacek Zieliński z Nataszą Klimko przed Krzysztofem i Filipem Łączkowskimi. 
Obie drużyny zdobyły po 11 punktów, ale Natasza grała tylko 6 partii i to zdecydowało o kolejności. 
 
 

   
 
Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymali dyplomy uczestnictwa, nagrody i upominki.  
Turniej rozegrany został w nowej Sali SP Akademia Pitagorasa. Warunki do gry były dobre zarówno 
dla uczestników, jak również dla wielu kibiców - głównie rodziców grających dzieci, którzy mogli 
swobodnie obserwować przebieg rozgrywek.  
Na zakończenie Turnieju Pani Dyrektor Szkoły Joanna Cebernik pogratulowała zwycięzcom, 
podziękowała wszystkim uczestnikom i osobom towarzyszącym szachistom i zapowiedziała 
kontynuację turniejów szachowych w szkole. 
 

    
 
Uczestnikom i kibicom Turnieju towarzyszyła wystawa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
„Szachy w Średniowieczu – Średniowiecze w szachach” 
 

  Kierownik Turnieju 
     Hanna Zboroń  
                                                          
  


