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O tym jak wiele walorów edukacyjnych oraz rozwojowych mają szachy chyba nikogo przekonywać nie
trzeba. To dzięki nim dzieci kształtują w sobie zdolność analitycznego myślenia, poprawiają koncentrację,
budują wytrwałość, rozwijają zmysł twórczy oraz intuicję i pamięć.
Od września 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie bierze udział w
Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego pt. &bdquo;Edukacja przez Szachy w
Szkole&rdquo;. Głównym celem Projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
wsparcie edukacji matematycznej oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie
edukacji. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, intuicję, pamięć,
poprawną koordynację ruchów, a także ma pozytywny wpływ na psychikę dziecka, dzięki czemu dzieci
uczą się radzić sobie ze stresem i porażką.
Przez dwa lata uczniowie wszystkich oddziałów klas drugich i trzecich uczyli się gry w szachy, w ramach
obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Podsumowaniem projektu i zdobytych umiejętności
uczniów był II Turniej Szachowy o nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Łapanów, który odbył się 8
czerwca z inicjatywy Małgorzaty Roj i Moniki Radziszowskiej-Gacek.
W turnieju uczestniczyło 70 uczniów z klas drugich i trzecich. Młodzi adepci królewskiej gry rywalizowali
o tytuł najlepszego szachisty w swojej kategorii wiekowej. Zanim uczniowie zasiedli przy szachownicach,
zawody uroczyście otwarła dyrektor Dorota Twaróg. Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia szachowy
Kornel Leczek. Zawodnicy rywalizowali między sobą podczas kolejnych rund, gdzie każdy dysponował
czasem 20 minut, a kojarzenie par odbywało się w systemie szwajcarskim. W czasie turnieju uczniowie
wykorzystali swoje umiejętności i wiedzę, którą zdobyli podczas zajęć, wykazali się kreatywnością i
zdyscyplinowaniem, co pozwoliło wyłonić zwycięzców.
Laureatami zostali:
KATEGORIA KLAS II:
I miejsce Szymon Łaciak
II miejsce Filip Cefal
III miejsce Konrad Mroczek
IV Wiktoria Halota
KATEGORIA KLAS III:
I miejsce Jerzy Lampa
II miejsce Wojciech Paszkot
III miejsce Szymon Piwowar
IV miejsce Maciej Sobczyk
Na zakończenie imprezy puchary dla najlepszych szachistów wręczyła Celina Jacewicz &ndash;
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów. Laureaci otrzymali z rąk dyrektor Doroty Twaróg dyplomy i
nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe długopisy.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w turnieju za rok, ponieważ zajęcia szachowe będą
dalej kontynuowane w łapanowskiej szkole.Organizatorzy: Pani Małgorzata Roj i Pani Monika
Radziszowska-Gacek.
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