
VII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

GAUDIUM ET STUDIUM w Poznaniu 
 

W dniu 22 października 2016 r. w Prywatnej Szkole GAUDIUM ET STUDIUM już po raz siódmy 
zorganizowany został Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
GAUDIUM ET STUDIUM. 
Uczestnikami turnieju były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i klubów szachowych              
z Poznania i okolicy, a także rodzice i opiekunowie startujących dzieci. 
W tym roku, przy powtórzonej, rekordowej z 2015 r. turniejowej frekwencji 59 uczestniczek                            
i uczestników, rozegrane zostały trzy oddzielne turnieje – A dla dzieci do III klasy szkoły 
podstawowej, B dla dzieci klas IV – VI ze szkół podstawowych oraz C dla gimnazjalistów i osób 
dorosłych. 
Rozgrywki w grupie młodszej A przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim kontrolowanym 
na dystansie 6 rund, w grupie B systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund oraz 
w grupie C systemem „każdy z każdym”. W turniejach grano tempem gry po 15 minut na partię dla 
zawodnika.  
 

   
      
W grupie dzieci młodszych w rywalizacji udział wzięło 31 uczestników, w tym 5 dziewczynek.  
W tym roku, wśród uczestników w tej grupie, nie było 100% faworyta. Do gry nie przystąpił żaden ze 
zwycięzców poprzednich turniejów. Ranking szachowy posiadał tylko jeden uczestnik, ale od 
pierwszych rund turnieju znakomitą dyspozycję zaprezentował Stanisław Broszkiewicz ze SP 90 w 
Poznaniu i po zwycięstwie we wszystkich partiach zdobył puchar Dyrektora Szkoły z wynikiem 6,0 
pkt. Na drugim miejscu turniej ukończył Oliwier Janaszak ze Smeczu Konin zdobywając 5,0 pkt. 
Najlepszy uczeń SP Gaudium et Studium Mateusz Stojczyk z dorobkiem 4,5 pkt. zajął trzecie 
miejsce i z rąk Dyrektora otrzymał statuetkę.  
Najlepszą zawodniczką turnieju została Lena Michalska z Tarnowa Podgórnego, która w turnieju 
zajęła 6 miejsce i zdobyła 4,0 pkt. Lena odebrała za swój wynik puchar ufundowany przez 
Dyrektora szkoły. 

   
 
 



   
 
Najlepszą zawodniczką, uczennicą SP Gaudium et Studium, została Anna Zwolińska, która zdobyła 
3,5 pkt. i statuetkę. 
Najmłodszym uczestnikiem turnieju był pięciolatek Samuel Nowak, który grał bardzo dobrze, zdobył 
3,5 pkt. i otrzymał dodatkowe nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 
W grupie B dla dzieci starszych ze szkół podstawowych do rywalizacji stanęło 22 uczestników, w 
tym 6 zawodniczek. 
Faworytem był ubiegłoroczny zwycięzca turnieju do 12 lat Noe Rosenfeld, jednak zacięta 
rywalizacja wśród czołowych uczestników turnieju spowodowała, że aż troje uczestników zdobyło 
po 5,5 pkt. i o kolejności na mecie zdecydowała punktacja dodatkowa, która była najkorzystniejsza 
dla Piotra Uchmana, ucznia szkoły Gaudium et Studium. Piotr otrzymał puchar za zwycięstwo w 
turnieju, statuetkę dla najlepszego uczestnika z tej szkoły oraz dyplomy i nagrodę rzeczową. Drugie 
miejsce zajął Noe Rosenfeld ze Zbąszynia, a trzecia była Paulina Woźniak z Korony Zakrzewo, 
która otrzymała puchar za zwycięstwo. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki ze szkoły Gaudium et 
Studium odebrała Anielka Gulewicz.  
Podobnie jak w turnieju A wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi 

   
      

    
 



 
W grupie C dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych do rywalizacji stanęło 6 uczestników. 
Faworytem w tej grupie był Hubert Niemier z Korony Zakrzewo, zwycięzca turnieju dla 
gimnazjalistów z ubiegłego roku. 
Faworyt nie zawiódł i remisując tylko jedną partię zdobył 4,5 pkt. z 5 partii i otrzymał z rąk Dyrektora 
Piotra Gulewicza puchar, dyplomy i nagrodę rzeczową. Drugie miejsce w turnieju zajął Marceli 
Ciesielski z Lecha Poznań, a trzeci był Norbert Kordek.   
 

   
 

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

   
  Sędzia Główny 
   Marek Zboroń   
                                                         
  


