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Działalność w roku szkolnym 2016/17
Czy wiesz, że:

„Nauczcie dzieci gry w szachy,
a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

➢ do gry w szachy oficjalnie zachęca Parlament Europejski:
„szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej,
mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej
Paul Morphy (1837-1884)
i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna,
zwalczanie
dyskryminacji,
zmniejszenie
wskaźnika
przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…) bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić
jego koncentracją, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętność
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji (…) gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego
zachowania” (Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii
Europejskiej programu „Szachy w szkole” z 15 marca 2012 r.);
➢ od 2013 roku Polski Związek Szachowy we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz przy akceptacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” zintegrowany z nauczeniem
wczesnoszkolnym – w projekcie uczestniczy niemal 1000 szkół podstawowych z całej Polski;
➢ „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej” zatwierdzona 14 lutego 2017 r. przez Ministra
Edukacji Narodowej Annę Zalewską wprowadziła szachy do I etapu edukacji (klasy I-III).

ZAJĘCIA SZACHOWE, TRENINGI I SPOTKANIA KLUBOWE
Czy wystarczy zapamiętać jak ruszają się figury i od
czasu do czasu zagrać partyjkę, aby doświadczać
korzyści rozwojowych związanych z szachami?
Oczywiście nie. Tu liczy się systematyczność
i konsekwencja. Z tego powodu priorytetem
Szachowej Dwójki jest organizowanie regularnych
spotkań szachowych dopasowanych do potrzeb
szachistów w różnym wieku i na różnych poziomach
szachowego wtajemniczenia.
W II półroczu roku szkolnego 2016/17 prowadziliśmy
cotygodniowe zajęcia w następujących grupach:
➢
➢
➢

3 grupy w wieku 5-14 lat w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Westfala 3) – uczestnicy znali podstawy gry w szachy,
większość posiadała już kategorie szachowe – 42 uczestników,
1 grupa początkująca w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Sportowa 31) przede wszystkim klasy I-III – 20 dzieci,
2 grupy początkujące w wieku 5-9 lat w Pawilonie Kultury (ul. Westfala 3) – 30 dzieci.

Od początku istnienia Klubu organizujemy spotkania otwarte dla wszystkich chętnych (co tydzień uczestniczy w nich ok.
20 osób – dzieci i dorosłych):
➢
➢

w środy o godz. 17 w Pawilonie Kultury (ul. Westfala 3),
w niedziele o godz. 1230 w sali przy kawiarence Pod Dobrym Aniołem (ul. Piaskowa 21).

TURNIEJE SZACHOWEJ DWÓJKI
Zawody to możliwość zweryfikowania swoich umiejętności,
nagroda za wykonaną pracę i zastrzyk motywacji na przyszłość.
Organizujemy turnieje tak, by każdy z naszych zawodników
znalazł grupę w sam raz dla siebie, biorąc pod uwagę poziom
gry i wiek. Stwarzamy szachistom z Grodziska możliwość
współzawodnictwa z czołowymi juniorami Mazowsza.
Turnieje o zasięgu wojewódzkim (Szkoła Podstawowa nr 2):
➢
➢

8-9.10.2016 (SP2) I Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów
2 grupy, 61 zawodników, w tym 34 z powiatu grodziskiego
1-2.04.2017 (SP2) Pierwsze Urodziny Szachowej Dwójki
3 grupy, 99 zawodników, większość z Grodziska i okolic

Turnieje lokalne (Szkoła Podstawowa nr 2, kościół przy ul. Piaskowej, Pawilon Kultury):
➢
➢
➢

23.10.2016 Rodzinny Turniej Szachowy
23.12.2016 II Turniej Gwiazdkowy
29-30.12.2016 Turniej Sylwestrowy

➢
➢

10.06 II Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2
3-5.07 Turniej klasyfikacyjny na III i II kategorię

Turnieje dla dzieci do lat 9 (Przedszkole nr 4 im. Króla Maciusia Pierwszego przy ul. Górnej):
➢

➢

11.02.2017 Turniej dla dzieci

20.05.2017 Turniej z okazji Dnia Dziecka

Fundatorzy nagród: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski, PSB Mrówka, PGNiG, Rabben oddział Grodzisk Maz.

GRAND PRIX ZAGADEK SZACHOWYCH
Nieodzownym elementem treningu szachowego jest rozwiązywanie zadań. W roku
szkolnym 2016/17 Klub zorganizował Grand Prix Zagadek Szachowych. Każdy
z 4 konkursów polegał na rozwiązaniu 12 zadań na dany temat w ciągu 30 minut.
W naszej zabawie wzięło udział 65 uczniów w 4 szkołach podstawowych.
➢ Konkurs 1 „SZACH-MAT” – 21-25.11
➢ Konkurs 3 „RATUNKU” – 27-31.03

➢ Konkurs 2 „GARDE” – 30.01-3.02
➢ Konkurs 4 „TWÓJ RUCH” – 15-19.05

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
23.04.2017 Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Ursusa dzieci do lat 7 i 8
I miejsce drużynowo, udział 10 dzieci (ogółem 71 zawodników)
4 puchary w klasyfikacjach indywidualnych: Maciej Karpiński, Karolina
Gałajda, Anna Kicińska, Lucjan Lissowski
29.04-3.05.2017 Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 8 Szczyrk
IV miejsce Anny Kicińskiej
13.05.2017 Mistrzostwa Mazowsza do lat 7 Mińsk Mazowiecki
II m. – Dominik Kisiel, VI – Artur Redzimski, VII – Maciej Karpiński
20-21.05.2017 Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów (III liga)
Warszawa-Bemowo
VII miejsce drużynowo, Patryk Michałowski – indywidualny brązowy medal na II szachownicy
16-18.06.2017 Mistrzostwa Polski do lat 7 Poronin – XVI miejsce Dominika Kisiela (startowało 69 chłopców)
17-18.06.2017 Mistrzostwa Mazowsza Juniorów do lat 9/11 Radzymin – I miejsce Anny Kicińskiej, IV – Magdy Kicińskiej

