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Dominika walawender-musz,  
marcin maciąga

P rzynależność  do  klubu  sportowe-
go z tradycjami bynajmniej nie jest 
koniecznym  warunkiem  sukcesu. 

Można osiągnąć znakomite rezultaty dzia-
łając lokalnie, w małej szkole liczącej zale-
dwie 400 uczniów. Wystarczy mieć wizję, 
połączyć ją z ciężką pracą i trafić na podat-
ny grunt.

Rok  2019  był  bardzo  udany  dla  mło-
dych szachistów z naszej szkoły. Dzieci aż 
czterokrotnie  triumfowały  w  rozgryw-
kach  drużynowych  przeprowadzanych 
na  terenie  miasta.  Były  to  zwycięstwa 
w Mistrzostwach Warszawy Niepublicz-
nych Szkół Podstawowych, LIII Warszaw-
skiej  Olimpiadzie  Młodzieży,  Mistrzo-
stwach  Mazowsza  Szkół  Podstawowych 
oraz XXII Mazowieckich Igrzyskach Mło-

dzieży Szkolnej w kategorii dzieci urodzo-
nych w 2007  roku  i młodszych.  Świetne 
wyniki zanotowali na swym koncie m.in.: 
Tadeusz  Rylski,  Maksymilian  Kuś,  Szy-
mon  Kwiatkowski,  Zofia  Stankiewicz, 
Mikołaj  Szaniawski, Witold Swacha oraz 
Maciej Musz.

Sytuacja napawa optymizmem, ponie-
waż większość szachistów ma dopiero 10 
lat i – jak można mieć nadzieję – wiele suk-
cesów jeszcze przed nimi. Tak zauważalny 
postęp nie dokonałby się bez zrozumienia 
zalet nauczania królewskiej gry wykazy-
wanego  przez  dyrektorkę  szkoły,  siostrę 
Iwonę Brzozowską oraz Tomasza Grzyw-
nę,  prezesa  Klubu  SNU.  Klub  Sportowy 
Szkoły  Sióstr  Niepokalanek  Ursynów 
Warszawa  został  zarejestrowany  w  Pol-
skim  Związku  Szachowym w  2012  roku 
i aktualnie zrzesza 74 zawodników.

Kadrę  trenerską  tworzą Monika  Her-
man, Marcin Maciąga  i Paweł Sujkowski. 
Rolę  koordynatora  działań  pełni  Tomasz 
Stankiewicz  i  –  co  godne  podkreślenia  – 
społecznie.  Jego  działalność  została  do-
strzeżona  i  doceniona:  20  grudnia  2019 
roku  odebrał  on  z  rąk  burmistrza  Ursy-
nowa Roberta Kempy statuetkę – wyróż-
nienie  za  wybitną  pracę  sportowo-wy-
chowawczą oraz znakomite wyniki spor-

towe. Wszystkie te działania nie miałyby 
jednak  szansy  powodzenia  bez  cichych 
bohaterów  drugiego  planu:  rodziców 
i  przyjaciół  szkoły,  których wsparcie  jest 
bezcenne  dla młodych  adeptów  królew-
skiej gry.

Nowy rozdział w historii  szachów ka-
backich  rozpoczął  się wraz  z  pierwszym 
dzwonkiem  roku  szkolnego  2017/2018. 
Wówczas  to  na  drodze  wieloetapowych 
konsultacji  i  wymiany  doświadczeń 
wprowadzono  zasadnicze  zmiany.  Z  per-
spektywy czasu okazały się one mieć nie-
zwykle korzystny wpływ na postępy mło-
dych  szachistów,  zwłaszcza w dziedzinie 
wyników  drużynowych.  Architektem 
nowej formuły funkcjonowania sekcji był 
Tomasz  Stankiewicz.  Dotychczas  zajęcia 
prowadzono raz w tygodniu w wymiarze 
45 minut, początkowo w 2, a później w 4 
zróżnicowanych pod względem poziomu 
grupach  (liczących  od  8  do  11  osób),  pod 
okiem  trenerów:  Moniki  Herman  i  Fili-
pa Bargłowskiego. Największym (i nieste-
ty  odosobnionym)  sukcesem  w  tamtym 
okresie  był  dobry występ  indywidualny 
Michała  Redzisza,  który w  2014  r. w  Ja-
strzębiej Górze zajął IV miejsce w finałach 

Szachy u niepokalanek
Czasopismo „mat” odwiedzało ostatnio szkoły, w których prowadzona jest nauka szachów. 
tym razem swoje drzwi dla czytelników „mata” uchyliła Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr 
niepokalanek im. marceliny Darowskiej, mieszcząca się na warszawskich kabatach.

Zwykły dzień w szkolnej świetlicy. Jedną z zalet nauczania królewskiej gry jest większy spokój na korytarzach
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Mistrzostw  Polski  w  kategorii  chłopców 
do  lat 10. Przełomem okazał się rok 2017 
– wówczas  to,  po  przeprowadzeniu wol-
nego  naboru,  liczba  dzieci  zainteresowa-
nych nauką gry w szachy niemal  się po-
dwoiła  (z  40  osób  w  roku  2016  wzrosła 
do ponad 70). W roku 2018 sekcja rozsze-
rzyła działalność na przedszkole (tworzą-
ce wraz ze szkołą jeden kompleks budyn-
ków). Początkowo otwarto grupę dla sze-
ściolatków,  a  już  od września  roku  2019 
kolejną, dla dzieci młodszych. Zajęcia dla 
przedszkolaków odbywają się raz w tygo-
dniu i trwają 45 minut. Prowadzi je, od lat 
związana ze szkołą, Monika Herman oraz 
Paweł  Sujkowski  (który  przejął  zastęp-
stwo na czas jej nieobecności). Dzięki kró-
lewskiej  grze  już maluchy mogą  ćwiczyć 
koncentrację  i  umiejętność  podejmowa-
nia  odpowiedzialności  za  swoje  decyzje, 
uczą się cierpliwości  i szacunku dla prze-
ciwnika.

Szachistów  szkolnych  podzielono 
na  kilka  grup,  za  kryterium  przyjmując 
w  pierwszym  rzędzie  poziom  umiejęt-
ności,  ale  też biorąc pod uwagę uwarun-
kowania  czasowe.  Zaawansowany,  in-
tensywny  trening dla  grupy najlepszych 
i  najbardziej  zaangażowanych  zawodni-
ków  prowadzi  Marcin  Maciąga.  Aktual-
nie  każdy  z  uczestników  ma  możliwość 
uczęszczania  na  1,5-godzinne  zajęcia  3 
razy w tygodniu,  jednak najczęściej dzie-
ci wybierają po dwa terminy, niekolidują-
ce z innymi aktywnościami oferowanymi 
przez szkołę. W roku szkolnym 2018/2019 
pozostali  zainteresowani mieli  do wybo-
ru  jedną  spośród  3  grup  –  początkującą, 
mocniejszą  początkującą  (trener  Monika 
Herman)  i  średniozaawansowaną  (trener 

Marcin Maciąga). Obecnie ze względu na 
wymogi grafiku zajęć utworzono dla nich 
grupę Open (trener Paweł Sujkowski). Jej 
idea polega na  elastycznym podejściu do 
czasu, jaki każdy z uczestników spędza na 
treningu. Organizujemy półtoragodzinne 
zajęcia dwa razy w tygodniu. Jednak każ-
dy z szachistów może przychodzić na nie 
później bądź wychodzić wcześniej, w za-
leżności od swego indywidualnego planu 
dnia. W rezultacie dzieci trenują każdora-
zowo  po  około  45 minut. Dodatkowo  ro-
dzice mają bezpośredni wgląd w program 
nauczania,  mogą  też  na  bieżąco  śledzić 
postępy  w  dzienniku  elektronicznym, 
w którym uwzględniana jest lista obecno-
ści, tematy lekcji oraz punktacja za zacho-
wanie i odrobioną pracę domową.

Okazją  do  prezentacji  umiejętności  są 
własne  imprezy  szachowe  organizowa-
ne  przez  Klub. W  ostatnim  czasie  odby-
ły  się  dwa  turnieje  dla  przedszkolaków, 
dwa  turnieje  o  Puchar Burmistrza Ursy-
nowa  (ostatni  zgromadził  70  zawodni-
ków), a także Turniej o Mistrzostwo Szko-
ły. Strzałem w dziesiątkę okazał się turniej 
świetlicowy – świetna propozycja warto-
ściowego spędzania czasu po lekcjach. Za-
sada  jest  prosta  –  zawodnicy  dostają  ty-
dzień na rozegranie partii  i umawiają się 
we  własnym  zakresie  w  dowolnym,  do-
godnym dla siebie terminie. Wyniki nale-
ży zgłosić do piątku opiekunowi konkur-
su, natomiast w poniedziałek deklarowa-
ne  jest  nowe  kojarzenie.  Dotychczas  od-
było  się  już  7  edycji  turnieju.  Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagroda-
mi (dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe). 
Powodzenie  przedsięwzięcia  jest  żywym 
dowodem  skuteczności  i  zarazem  atrak-

cyjności  działań  wymagających  od  dzie-
ci samodzielnych decyzji i nawiązywania 
relacji społecznych.

Poza  rywalizacją  w  formule  zespoło-
wej,  dzieci  chętnie  podejmują  wyzwa-
nia  indywidualne  i  regularnie  (z dobrym 
skutkiem)  uczestniczą  w  turniejach  sza-
chowych  (w  różnych  grupach  wieko-
wych i rankingowych). I tak np. w czerw-
cu  2019  r.  na Warszawskiej  Olimpiadzie 
Młodzieżowej w szachach szybkich szko-
łę reprezentowało 16 uczniów. Z kolei we 
wrześniu  sześcioro  dzieci wybrało  się  do 
Olecka  (województwo  warmińsko-ma-
zurskie)  na  kilkudniowe  eliminacje  mię-
dzywojewódzkie  do  przyszłorocznych 
Mistrzostw  Polski  juniorów.  Każdy  wy-
jazd  to  okazja  do  samodzielnego mierze-
nia  się  z  wyzwaniami,  kolejny  krok  na 
drodze  do  budowania  zdrowej  pewności 
siebie. To również nieustanna nauka,  jak 
wygrywać  i  przegrywać  z  klasą.  Sporto-
wa rywalizacja jest zatem stałą okazją do 
rozwoju kompetencji  społecznych  i emo-
cjonalnych,  które  nie  są  mocną  stroną 
wielu  dzisiejszych  uczniów.  Dodatkową 
motywacją  do  doskonalenia  swoich  sza-
chowych  umiejętności  jest  dla  dzieci  od-
rębna klasyfikacja  turniejowa prowadzo-
na  przez  Katarzynę  Szaniawską-Metel-
ską na podstawie zdobytych punktów. Po 
rocznym podsumowaniu na najwyżej no-
towanych czekają nagrody.

W ubiegłym roku dzieci próbowały też 
dwukrotnie  swych  sił  w  Internetowym 
Konkursie  Szachowym  SzachMaks  pole-
gającym na rozwiązywaniu zadań podzie-
lonych na kategorie według klas, organi-
zowanym  przez  MOGALO  (w  kwietniu 
i  w  październiku).  Laureatem  pierwszej 

uczniowski Klub Sportowy gambit Wesoła. Dzieci ze szkoły Niepokalanek na najwyższym podium Drużynowych Mistrzostw 
Mazowsza Szkół Podstawowych w Wesołej (17 listopada 2019 r.)
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edycji  został  Mikołaj  Szaniawski,  zdoby-
wając I miejsce w kraju w swojej katego-
rii wiekowej i otrzymując w nagrodę bez-
płatny udział w obozie  szachowym. Bar-
dzo dobry wynik uzyskali  też: Maksymi-
lian Kuś (II miejsce w województwie i  IV 
w kraju), Maciej Musz  (I  i XI), Zofia Stan-
kiewicz (III i V) i Szymon Kwiatkowski (III 
i  X).  W  edycji  drugiej  liczba  dyplomów 
z  wynikiem  bardzo  dobrym  wzrosła  do 
9,  a  otrzymali  je: Maciej Musz  (I  miejsce 
w  województwie,  XI  w  kraju),  Szymon 
Kwiatkowski (II i XVII), Maksymilian Kuś 
(III i VIII), Karol Marynowski (III i XXVII), 
Mikołaj  Szaniawski  (V  i  XXXI),  Michał 
Grzegrzółka  (V  i  XII),  Stefan  Kwiatkow-
ski  (V  i  XXV)  oraz Witold  Swacha  (XIII 
i LXVIII).

Sekcja  szachowa Klubu SNU dba rów-
nież  o  nawiązywanie  znajomości  z  za-
wodnikami  z  innych klubów –  dzieci  od 
niedawna  biorą  udział w  zajęciach Aka-
demii Szachowej prowadzonej przez UKS 
Szachowa  Dwójka  w  Grodzisku  Mazo-
wieckim pod opieką Jacka Kicińskiego. To 
właśnie pod auspicjami Szachowej Dwój-
ki  został  zorganizowany  w  lipcu  2019  r. 
I  wakacyjny  obóz  szachowy  w  Starym 
Kaleńsku  (województwo  zachodniopo-
morskie), gdzie wypoczywało i podnosiło 
swe  umiejętności  3  naszych  szachistów. 
Sześciu kolejnych pod koniec wakacji wy-
jechało  na  obóz  Klubu  Sportowego  Zie-
loni  Zielonka w Mikoszewie  (wojewódz-
two  pomorskie).  Integralną  częścią  obu 
obozów  były  aktywne  zajęcia  szachowe 
i dwa turnieje rozegrane wśród uczestni-
ków  (turniej  blitza  na  obu  obozach,  sza-
chów szybkich w Starym Kaleńsku i sza-
chów  klasycznych w Mikoszewie).  Takie 
wyjazdy pozwalają młodym graczom roz-
wijać  umiejętności  i  zdobywać nowe do-
świadczenia  w  odmiennym  środowisku. 
Ponadto  możliwość  poznania  rówieśni-
ków z  innych części kraju uczy otwarto-
ści i nawiązywania naturalnych, nie zapo-
średniczonych relacji, tak cennych w dzi-
siejszym cyfrowym świecie.

Szachy nie tylko rozwijają inteligencję 
i wyobraźnię oraz kształtują intuicję w za-
kresie nauk ścisłych, lecz wpływają pozy-
tywnie  na  kompetencje  społeczne.  Dzię-
ki  nim  dzieci  nawiązują  nowe  znajomo-
ści,  poznają  nowe miejsca, wyrabiają  so-
bie adekwatną samoocenę i określają swe 
role w grupie. Już tak drobny szczegół, jak 
posiadanie  zindywidualizowanej,  imien-
nej  koszulki  klubowej,  wzmacnia  bar-
dzo ważne w  tym wieku  poczucie  przy-
należności  do  wartościowej  społeczności 
i  uświadamia  znaczenie  pracy  zespoło-
wej. Między szachistami (zwłaszcza, choć 
nie  tylko,  grywającymi  w  jednej  druży-
nie) wytwarza się trwała więź, która nie-
rzadko przekształca się w trwającą latami 
przyjaźń.

Dariusz Chmielewski

S ekcja  szachowa  przy  Czytelni  Na-
ukowej  nr  1  powstała  w  2010  r. 
z  inicjatywy  pracowników  oraz 

ówczesnego  kierownika  Czytelni,  Marii 
Górskiej.  Głównym  celem  jest  populary-
zacja  królewskiej  gry,  jak  również  inte-
gracja  lokalnej  społeczności  poprzez  or-
ganizowane  bezpłatne  turnieje  szacho-
we.  Od  początku  funkcjonowania  Sekcji 
na Targówku w promocję oraz prowadze-
nie  rozgrywek  zaangażowany  był  zawo-
dowy sędzia szachowy – śp. Piotr Wajsz-
czyk,  mieszkaniec  Targówka,  wielolet-
ni  pracownik  PZSzach  oraz  organizator 
słynnych i  lubianych w Warszawie „tur-
niejów  czwartkowych”.  Działalność  Sek-
cji przy CNI zapoczątkowana współpracą 
z  Piotrem Wajszczykiem,  który  był  nie-
zmiernie  ciepłą  i  serdeczną  osobą, wciąż 
przynosi wymierne  efekty  ze  strony  za-
wodników w  postaci  życzliwości,  dobre-

go  słowa  czy  pomocy  przy  prowadzeniu 
turniejów. Szachową sztafetę sędziowską 
przejął wyszkolony przez mistrza pracow-
nik biblioteki. Uczestnicy zmagań szacho-
wych dbają o dobrą atmosferę, wspierają 
swoją  wiedzą,  nieodpłatnie  naprawiają 
zegary szachowe, aby nie zawodziły pod-
czas gry turniejowej. Szachowe pojedynki 
sprzyjają integracji, wymianie myśli – nie 

w szachy można grać w klubie, wyjeżdżać na turnieje, 
toczyć boje w internecie. każdy jednak docenia chwile spędzone 
przy szachownicy w przytulnym wnętrzu kawiarni czy pubu. 
nie ma presji straty na rankingu, konieczności wywalczenia 
awansu do kolejnego etapu. Gra toczy się wyłącznie dla 
przyjemności. takich miejsc jest niewiele, dlatego zapraszam 
do dzielenia się wiedzą o nich. w tym numerze „mata” 
przedstawiam warszawskie szachowe adresy.

Szachy 
w bibliotece

tu gramy
turnieje czwartkowe  
im. P. wajszczyka
Czwartki, godz. 17.30
Klub PZSzach, ul. Marszałkowska 84/92
P 10’+5”, 7 rund, wpisowe 10 zł
Otwarte turnieje szachowe „Świt”
Niedziele, godz. 10.00
Dom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11
P 15’, 9 rund, wpisowe 10 zł

Podczas turnieju w bibliotece na Targówku
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