
Szachy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

(pierwszy semestr, rok szkolny 2019/2020) 

 

Udział w turniejach 

 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020, 12 uczniów 

naszej szkoły brało udział w 7 różnych turniejach szachowych w 

Wielkopolsce – Igor Tarajkowicz (3 turnieje), Jakub Lipiecki (3), Stanisław 

Lipiecki (2), Konstancja Kuhn (2), Anthony O’Reily (1), Antoni Mikuła (1), 

Jakub Zdeb (1), Mieczysław Baranowski (1), Bartłomiej Jasiński (1), 

Wojciech Howaniec (1) i Tomasz Syryca (1). 

 

Mistrzostwa Poznania Szkół Podstawowych w szachach 

 Najważniejszym turniejem w ciągu 

tego semestru był dla nas start drużyny 

Społecznej Jedynki w Mistrzostwach 

Poznania Szkół Podstawowych w szachach. 

Drużyna w składzie Konstancja Kuhn, 

Wojciech Howaniec, Igor Tarajkowicz, 

Jakub Lipiecki i Tomasz Syryca zajęła 4-te 

miejsce (awans o dwie lokaty względem 

ubiegłego roku szkolnego). Wynik drużyny 

względnie satysfakcjonujący, aczkolwiek 

liczymy na medale za rok! 

 

 

Indywidualne wyniki zawodników 

Niektórzy z naszych uczniów zasługują na wyróżnienie za ich indywidualne sukcesy: 

 1) Konstancja Kuhn – 5/6 punktów zdobytych dla drużyny w Mistrzostwach Poznania Szkół 

Podstawowych w szachach, Poznań 9.11.2019 r. 

 2) Igor Tarajkowicz – 2 m-ce w turnieju Szach-Strike-Mat, Poznań 15.09.2019 r. 

 3) Stanisław Lipiecki – 9 m-ce w VII Gwiazdkowym Turnieju Szachowym (grupa C), Skórzewo 

14.12.2019 r. 

4) Brawa dla Jakuba Zdeba, Bartłomieja Jasińskiego i Anthony’ego O’Reily za rozegranie 

pierwszych turniejów w swoim życiu! 



Symultana z arcymistrzem Jackiem Tomczakiem, 30.11.2019 r. 

Jacek Tomczak – piąty zawodnik w Polsce, 

członek polskiej drużyny olimpijskiej, multimedalista 

Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów w 

szachach, wykładowca Akademii Szachowej Polskiego 

Związku Szachowego, złoty medalista Mistrzostw 

Świata do lat 16 (Batumi 2006 r.) – rozegrał 

symultanę szachową z uczniami naszej szkoły oraz 

zdradził im tajemnice jak osiągać sukcesy. 

Podsumowując słowa arcymistrza można by 

powiedzieć, że głównym składnikiem przepisu na 

sukces jest sumienna i wytrwała praca, której 

paliwem jest pasja do szachów. 

 

Normy na kategorie szachowe 

Na dzień dzisiejszy Konstancja Kuhn jest 

jedynym uczniem Społecznej Jedynki posiadającym 

kategorię szachową. Nie mniej jednak warto 

nadmienić, że aż trzech chłopców wypełniło w tym 

semestrze normy na V kategorie szachowe: Stanisław Lipiecki, Jakub Lipiecki i Antoni Mikuła. 

Gratulacje! 

 

Wewnątrzszkolny ranking szachowy 

 Od trzech lat uczniowie uczęszczający na szkolne zajęcia szachowe zdobywają podczas 

rozgrywek towarzyskich punkty do wewnątrzszkolnego rankingu szachowego. Poniżej przedstawiam 

listę najlepszych zawodników w 4 kategoriach (grupa 1, grupa 2, grupa 3 oraz ‘nieuczęszczający na 

zajęcia’): 

Grupa 1: Bartłomiej Jasiński (rank. 1161), Mateusz Świerkowski (1082), Ignacy Brzozowski (1056); 

Grupa 2: Borys Napiórkowski (1401), Maksym Krauze (1267), Antoni Jesztak (1229); 

Grupa 3: Wojciech Howaniec (1600), Jakub Lipiecki (1561), Igor Tarajkowicz (1357), Tomasz Syryca 

(1357); 

Nieuczęszczający na zajęcia: Konstancja Kuhn (1372), Dariusz Majerek (1303), Michał Dopierała (1153). 

 

Przed nami drugi semestr podczas którego nasi uczniowie będą mieli jeszcze więcej okazji do rozwoju. 

Żywię nadzieję, że reprezentantowi naszej szkoły uda się w tym roku wywalczyć awans na Mistrzostwa 

Wielkopolski Juniorów. Do tego jednak potrzeba dużo zaangażowania i pracy. Trzymam kciuki! 

Marek Simon 


