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Uroczyste podsumowanie pierwszego etapu 

Projektu # Łódzkie gra w szachy 

 

1 czerwca 2021 roku w ogrodach Edwarda Herbsta w Łodzi odbyło się uroczyste 

podsumowanie pierwszego etapu Projektu # Łódzkie gra w szachy.  

Uroczystość poprowadził Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa 

Łódzkiego. 

W „Turnieju Mistrzów” wzięło udział sześciu nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy 

osiągnęli najwyższy wynik w turnieju on-line, kończącym kurs doskonalący  

z zakresu nauki gry w szachy: 

− Jarosław Baran 

− Michał Czarczyk  

− Robert Dobczyk 

− Adam Gajda 

− Magdalena Gajda 

− Bogusława Honisz  

Było wiele emocji. Ostatecznie przyznano następujące miejsca w tej rozgrywce: 

W kategorii Przedszkoli 

I miejsce – Pan Robert Dobczyk ze Szkoły Podstawowej w Strzybodze 

II miejsce – Pani Bogusława Honisz z Przedszkola nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim 

III miejsce – Pani Magdalena Gajda z Przedszkola nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim  

W kategorii Szkoły Podstawowe 

I Miejsce – Pan Jarosław Baran ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

II miejsce – Pan Michał Czarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie 

Trybunalskim 

III miejsce – Pan Adam Gajda ze Szkoły Podstawowej w Srocku 

Całość imprezy uświetniły bajkowe postaci Króla i Królowej oraz możliwość 

zmierzenia się w szachach dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi i Szkoły 
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Podstawowej nr 2 w  Konstantynowie Łódzkim. Nad całością dziecięcych zmagań 

czuwał Pan Marszałek Grzegorz Schreiber. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że szachy są nie tylko wyrafinowaną ucztą 

intelektualną, ale także ogromną inwestycją w młode umysły, co wielokrotnie 

podkreślał też Pan Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber:  

W szachach nie jest najważniejsze wygrywanie turniejów.  Przede wszystkim sama 

nauka powoduje, że są one pozytywnym wspomagaczem. Dzięki temu lepiej 

funkcjonuje pamięć i można osiągać lepsze wyniki w szkole. Niezależnie  

od wyników gry, ten wspomagacz będzie wam służył całe życie.  

Już w 2012 roku Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów 

w rozwoju dzieci, wydał uchwałę wzywającą państwa członkowskie  

do wprowadzenia, do systemów oświaty programu obejmującego naukę gry 

w szachy. WODN w Skierniewicach, zgodnie z zasadą, że człowiek uczy się przez 

całe życie a szachy to gra, dla której wiek nie ma znaczenia, upowszechnia tę grę 

już od ponad 7 lat wśród nauczycieli z powiatów: skierniewickiego, rawskiego  

i łowickiego. Dzięki Panu Marszałkowi mogliśmy tą naszą lokalną pasję poszerzyć 

poprzez Projekt # Łódzkie gra w szachy o nauczycieli, a dalej uczniów całego 

województwa łódzkiego. 

Efekty Projektu: 

1.  Początkowo Projekt zaplanowany był dla 50 placówek.  

2. Ostatecznie dedykowano go dla 90 szkół/przedszkoli województwa łódzkiego, 

czyli dla 180 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 

 

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez: 

• dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi  

do codziennej pracy z dziećmi; 

• zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie: logicznego 

i  analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji 

przestrzennej i  koncentracji; 

• wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci; 
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• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i  poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 

W ramach projektu nauczyciele odbyli 7-tygodniowe szkolenie przygotowujące 

do  prowadzenia zajęć gry w szachy w stopniu podstawowym oraz otrzymali pakiet 

materiałów edukacyjnych, składający się z publikacji dotyczącej metodyki nauki gry 

w szachy i ćwiczeń dla uczniów. 

Placówki otrzymały sprzęt szachowy, w skład którego weszły:  

• 10 kompletów szachów dla dzieci; 

• zegary szachowe; 

• szachy demonstracyjne; 

• szachy ogrodowe. 

Projekt spełnił oczekiwania kursantów. Oto niektóre wypowiedzi uczestników 

Projektu: 

„Szachy wciągnęły całą moją rodzinę, nie sądziłam, że to takie emocje”  

„Jestem pod wrażeniem Pani umiejętności i kompetencji, bardzo dużo się 

nauczyłam” 

„Dziękuję za rozbudzenie gry w szachy, teraz do poduszki nie czytam, tylko 

rozwiązuję zadania szachowe lub gram w szachy” 

„Dziękuję za to niesamowite doświadczenie, żałuję, że już się kończy” 

„Bardzo dziękuję za cały kurs. Bardzo dużo się nauczyłem. Dzisiejszy turniej 

zakończyłem na 38 miejscu z prawie 160 osób!!” 

„Emocje już opadły po sobotnim turnieju. Świetna rywalizacja, emocjonujące mecze. 

Bardzo dobrze mi się grało, jedna porażka i ostatecznie czwarte miejsce” 

„Organizacja turnieju na najwyższym poziomie. Sam kurs szalenie ciekawy. Jak już 

wspomniałem w jednej z wcześniejszych wiadomości, nigdy nie miałem styczności 

z  szachami na takim poziomie”  

„Zaimponowało mi profesjonalne podejście prowadzącej kurs, duża ilość materiałów 

dydaktycznych. Wszystkie pobrałem, będą stanowiły świetną bazę do nauczania” 
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„Bardzo dobrze tłumaczyła Pani (dotyczy pani Karoliny Milewskiej) wszystkie 

zagadnienia, nawet te trudniejsze (począwszy od  teorii debiutów), których się 

obawiałem. Cotygodniowe testy były świetnym powtórzeniem i sprawdzeniem się 

(były dobrze skrojone pod kątem ilości pytań). Wprawdzie nie wiem, czy nie za 

szybko je rozwiązywałem (ani razu nie zrobiłem bezbłędnie), ale to już taka lekcja 

dla mnie” 

„Bardzo dobrym pomysłem były wieczorne turnieje: jako osoba nigdy nie grająca na 

czas, mogłem się oswoić z tym narzędziem, dzięki czemu nie stresowałem się tak 

bardzo zegarem na głównym turnieju. Poznałem wielu graczy, także z mojej okolicy”  

„Jeśli byłaby taka możliwość organizacyjna, byłbym zainteresowany kolejnym 

kursem doskonalącym grę i metodykę” 

„Składam serdeczne podziękowania za rozwinięcie we mnie zainteresowania 

szachami, pełny profesjonalizm, życzliwość i uśmiech. Mam nadzieję,  

do zobaczenia!” 

 

Serdecznie dziękuję:  

Panu Grzegorzowi  Schreiberowi – Marszałkowi Województwa Łódzkiego 

Przedstawicielom Departamentu Kultury i Edukacji w osobach: 

Pana Artura Michalaka – dyrektora Departamentu 

Pani Halinie Cyrulskiej – zastępcy dyrektora Departamentu 

Panu Sebastianowi Zaborowskiemu – naczelnikowi Wydziału Edukacji 

Pani dr Beacie Krokockiej – autorce Projektu 

Pani Justynie Świderskiej i Pani Karolinie Milewskiej – trenerkom prowadzącym 

szkolenie 

Przedstawicielom Polskiego Związku Szachowego 

Wszystkim Uczestnikom Projektu. 

 

Anna Stefaniak 

dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

 


