
VIII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

GAUDIUM ET STUDIUM w Poznaniu

W  dniu  18  listopada  2017  r.  w  Prywatnej  Szkole  GAUDIUM  ET  STUDIUM  już  po  raz  ósmy
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 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe - rodzice
i opiekunowie startujących dzieci.
W  tym  roku  zdecydowanie  „pobita”  została  rekordowa  frekwencja  z  2016  r.  Do  turniejowej
rywalizacji zgłosiło się 98 uczestniczek i uczestników. Rozegrane zostały cztery oddzielne turnieje –
A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej, B dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych, C dla
uczniów  VII  klasy  SP  i  gimnazjalistów  oraz  D  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  osób
dorosłych.
Rozgrywki w grupie młodszej A przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim kontrolowanym na
dystansie 6 rund, w grupach B i C systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund oraz
w grupie D systemem „każdy z każdym”. W turniejach grano tempem gry po 15 minut na partię dla
każdego zawodnika.

     

W grupie dzieci młodszych w rywalizacji udział wzięło 44 uczestników, w tym 8 dziewczynek. 
Na pewno w gronie faworytów był Stanisław Broszkiewicz – zwycięzca turnieju A z 2016 r. 
Ranking szachowy posiadało jednak ponad 10 – ciu uczestników i zapowiadała się bardzo zacięta
rywalizacja.  Znakomitą  dyspozycję  w  całym turnieju  zaprezentował  jeden  z  najmłodszych  jego
uczestników Mateusz Różański (ur. 2011 r.!) i po zwycięstwie z bezpośrednim konkurentem Bruno
Stachowiakiem  zajął  I  miejsce,  ze  100%  wynikiem.  To  już  kolejny  wielki  sukces  Mateusza  w
ostatnich miesiącach. Zdobył Puchar Dyrektora GES. Na drugim miejscu turniej  ukończył Bruno
Stachowiak zdobywając 5 pkt., a trzeci był Jan Myszkowski, również z dorobkiem 5 pkt. Najlepszy
uczeń  SP Gaudium et  Studium Eryk  Kordek  z  dorobkiem 4  pkt.  zajął  siódme miejsce  i  z  rąk
Dyrektora otrzymał statuetkę. 



Najlepszą zawodniczką turnieju została podobnie jak w ubiegłym roku  Lena Michalska z Tarnowa
Podgórnego,  która w turnieju  zajęła  6 miejsce i  zdobyła 4,5 pkt.  Lena odebrała za swój  wynik
puchar ufundowany przez Dyrektora Szkoły.
Najlepszą zawodniczką, uczennicą SP Gaudium et Studium, została Anna Zwolińska, która zdobyła
2,5 pkt. i statuetkę. Najmłodszymi uczestnikami (rok urodzenia 2011) byli: Mikołaj Różański, Paweł
Korbacz, Samuel Nowak i Oliwier Nadstoga.
Wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

  

W grupie B dla dzieci starszych ze szkół podstawowych do rywalizacji stanęło 38 uczestników, w 
tym 8 zawodniczek. Faworytami byli uczestnicy z najwyższymi kategoriami szachowymi. Oni też 
stoczyli zaciętą walkę o zwycięstwo w turnieju. Decydująca okazała się partia z przedostatniej 
rundy, w której Zofia Roszkiewicz pokonała Filipa Łąkowskiego. Ta para zdominowała turniej. 
Wygrała Zofia z wynikiem 6,5 pkt. i bez porażki zdobyła dwa puchary ufundowane przez Dyrektora 
GES – za zwycięstwo w turnieju oraz dla najlepszej zawodniczki turnieju.
Drugie miejsce zajął Filip Łąkowski z wynikiem 6 pkt., a trzeci był Paweł Borkowski.
Statuetkę dla najlepszych uczestników ze szkoły Gaudium et Studium odebrali Cyprian Zwolński
i Iwona Zawierucha. 
Podobnie jak w turnieju A wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.

   

W grupie C, dla uczniów VII klasy SP i młodzieży gimnazjalnej, do rywalizacji stanęło 9 uczestników,
w tym 2 dziewczyny. I to właśnie jedna z nich – Agata Ullrich  sprawiła dużą niespodziankę i wygrała
turniej. Wspólnie z Olafem Jagodzińskim i bratem Karolem Ullrich zdobyła 5,5 pkt. i okazała się 
lepsza w punktacji pomocniczej. Agata, podobnie jak Zosia w grupie B, otrzymała więc dwa puchary
ufundowane przez Dyrektora GES. Statuetkę dla najlepszego uczestnika ze szkoły Gaudium et 
Studium otrzymał Piotr Uchman. 
Wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.



W grupie D dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych udział wzięło 7 uczestników, w 
tym 2 panie. Turniej pewnie wygrał Marceli Ciesielski przed Anną Czarnecką i Mają Andrzejewską. 
Uczestnicy tego turnieju otrzymali nagrody książkowe.

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  oraz
podziękował wszystkim uczestnikom i osobom towarzyszącym szachistom.

VIII Turniej Szachowy w Szkole Gaudium et Studium sędziowali Hanna, Marcin i Marek Zboroń. 
  
  Sędzia Główny
   Marek Zboroń


