
TURNIEJ FINAŁOWY PROJEKTU „SZACHY W SZKOLE” W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 
 

W środę,  13 kwietnia 2016 roku,  w salach Hotelu Galaxy w Krakowie odbył się  TURNIEJ FINAŁOWY 
PROJEKTU „SZACHY W SZKOLE” W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, zorganizowany przez 
Małopolski Związek Szachowy. 
Celem  turnieju była popularyzacja Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz 
wyłonienie najlepszych młodych szachistów z terenu województwa Małopolskiego (uczestniczyło 
prawie 200 uczniów z klas I-III szkół podstawowych). 
Naszą Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowała  grupa  z kl. 2c: Kajetan Gałosz, Kacper Koziński. 
Bartosz Majcherczyk, Antoni Maciejowski, Maciej Pochopień, Bartłomiej Kencki oraz Paweł Łoboda z 
kl. 2a, którzy uczą się grać w szachy na lekcjach w ramach Innowacji pedagogicznej „Szachy w 
szkole” oraz na kółku szachowym od początku tego roku szkolnego. Lekcje oraz zajęcia kółka 
szachowego prowadzi Pani Grażyna Kierzkowska. 
Dla naszych uczniów był to debiut w turnieju szachowym na szczeblu wojewódzkim i to bardzo 
udany, bo uczą się grać dopiero od 7 miesięcy, a za rywali zdarzało się im mieć zawodników grających 
w turniejach  systematycznie już od lat i grających w różnych klubach szachowych, których na terenie 
naszego miasta nie ma. Tym bardziej  należy docenić ich odwagę i wiedzę, jaką się wykazali.   
Na 45 szkół z całego województwa drużyna z naszej szkoły ( punkty liczone były tylko od 4 graczy, od 
rezerwowych nie liczyły się) zdobyła 16 miejsce.  
Indywidualnie uczniowie w swojej grupie wiekowej na 105 uczniów zajęli również dobre miejsca: 
Paweł Łoboda – 16 miejsce 
Kacper Koziński -  32 miejsce 
Antoś Maciejowski – 44 miejsce 
Bartosz Majcherczyk - 53 miejsce 
Kajetan Gałosz -  57  miejsce. 
Maciek i Bartek byli zawodnikami rezerwowymi, którym nie udało się zagrać na punkty w turnieju z 
uwagi na dużą liczbę uczestników ( w przerwach mogli pograć z najlepszymi. Wszyscy otrzymali 
dyplomy uczestnictwa, cała drużyna również. Nabyli też już małe doświadczenie, które na pewno 
zaowocuje w dalszej ich nauce.  
Gratuluję rezultatu i życzę  dalszych sukcesów. 
Zapraszamy do  obejrzenia zdjęć z turnieju w naszej galerii. 
Idź do galerii! Link : 
http://swietlica.edl.pl/galeria.html?view=album&album=6273493729065304753&page=1 
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