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Klik. KIik. Klik. W podziemiach Szkoły Podstawo-

wej nr 321, słrylchać charakterystyczny dźwięk

uderzania w zegar obok szachownicy. To ćwiaą
Szymon Poziomkowski, Jan Wojnowski, Bar-

tosz Fiszer i Emilia pawłowska. Młodzi szachiści

zdobyli drugie miejsce w Druzynowych Mistrzo-

stwach Mazowsza w Szachach Szybkich. 
I"--* i -*- -i

.,,, ' ajmłodszy jest Bartosz
", , - ma7 lat, Emilka jest

Ś. Ę o dwa lata starszą Szy-
mon i |anek urodzili się w 2003

rokl_ Od hlku lat grają w szaĄ
i nie mają sobie równych. ,,Be-
mowo News" odwiedziło ich
na treningu. Rozmawiamy też
z Wojciechem Wojnowskim, tatą
jednego z zawodników, oraz z Ja-

nem Adamskim, międaparodo-
w}-ryn mistrzem i trenerem.

Bemowo News: Miłość do
szachów to u was rodzinna b:a-

dycja?
Wojciech Wojnowski: Nie,

to syn nauczył mnie grać w sza-

chy, bo potrzebował sparing-
partnera. }anek ma dziś 11 lat,
a w szacĘ gra od piątego roku
zycia. Paslą do szachów zaranła
go Zofi a MarĘ ldóra jest kierow-
nikiem sekcji szachowej wSzkole
Podstawowej nr 321.

|akie są zaletyuprawiania tej

óscypli"y?
\,V.W.: SzacĘ rozwijają kon-

centrację i olpły*ują na pamięć.
Uczą strategicznego myślenia.
Umiejęfieości naĘte podczas gry
w szacĘ przekładają się na wy-
niki w nauce, ]anek jest jednym
z najĘszych uczriów.

\{ DruĄrnowych Mistrzo-
stwach Mazowsza szkoł pod§ta-

wowych w Szachach Szybkich
uczniowie zSP 32l prawie nie
mają sobie ńłvnyó.

W.łVl: Ten Ętuł jest dla nich
dużr..rn osiągnięciem, szuególnte
dla Szymka Poziomkowskiego
i }anĘ najbardziej urytułowarrych

zawodników w ldubią poniewź
w tlłn roku szkolryłrn chłopry
końcą podstawówĘ . 7nśańają
po sobie pamiąĘ dla szkĄ, uko-
ronowarrie ich wpiłlar

Twoje Bemowo: Grupę wice-
mistzów Mamwsza trerruje |an
AdamsĘ mistlz Polski z 1982
rolcrr. Dla Ęch młodych ludzi
jest pan szachowym autoryte-
tem, trenerem od mlłślenia

Ian Adamskn SzacĘ są sztu-

Ę, która powinrra uczyć ryłśle-
ńa i vqprzcdzaria pewnych de-

qzji. Najważniejsze jest to, żeby
po kazdyrn ruchu zastanowić sig
co możp zrobić przeciwnik Sku-
pianie Ę na sobie qprzyja pofusta-

warriubłędów.

No to zerknijmy na szachow-
nię. |akwyghda starcie międry
Sąrmonem a}ankiem?

Sąrmon Poziomkowski i }arr
Wojnowski: |eszcze gramy.

Sarmelś Ętak cz4sto na nas
spoglądasz. Nie powinierreś ra-
czej slarpić się na szachorvnicy?

Szymon Poziomkowski:
W sumie to powinienem, ale kie-
dy jest ruch przeciwnika, to moż-
na się trocĘ wyluzować.

}. A.: Czołowi szacliścirorwią-
zują ndańa grając j ednocześnie

z kilkoma przeciwnikami, trenu-
ją nawet bez szachowniry. Wtedy
|<ńĄ ruchznajduje się w glowie
zawodnika. Iest to ćwiczenie
wyobraźni szachowej i zmysłu
kombinaryjnego bwdzn zalecarte

przeztrenerów

CMopcy, jak tmktujecie zdo-
bfi ptzez was Ęhrł wicemi-
stzówMazowsza?

}.W.: Wygrana bardzo nas
ucieszyła, poni ewń jńtrzraraz
braliśmy udział w DruĄmowych
Mistrzostwach Mazowsza szkół
Podstawowych w Szachach S4ó,
kich, Poprzednie turnieje zakoń-

cT hśmy tuż apodium, rórvrrież

z sukcesem, ale był niedosyt.

Sz.P.: A jednak zajęae crwar-
tego i piątego miejsca w poprzed-
nich latach zmobfizowało nas

do dalszejprary.

}ak wyglądała wasza walka
ońcemisb:zostwo?

}.W.: Tbrniej drĘmowy od-
był się w Wesołej. Na każdym
stole stĄ cztery szachownice,
pierwszy zawodnik grał białl.rn
kolorem, drugi czarryłrr, trzeci
białyrn, cnvuĘ czamym. )edna
druĄma siedziała po jednej stro-
nie, a druga po drugiej. Czas na
rozgrywkę to 15 minut dla za-

wodnika.

To pytanie zostawiłam na ko-
niec dlaczego wybraliście sza-

chy?

|.W: Bardzo mi Ę spodobała
ta gra, polega na myśleniu i spra-
wia mi wiele przyjemności.

Sz.P.: Doskonali zdolności ma-
tematyczne, poprawia myślenie,
w?ływa na rozwój, daje moż-
liwość rozwżania, czy jest coś

dobre czy słńe. Uczy szybkiego
podejmowania deqzji.

Emi]ia Pawłołska: W pienv-
szej klasie gryw szacĘ uczyła nas
pani Zosia, bardzo mi się te zaję-

cia spodobĄ Moi koledzy z Hasy
tez slę ucłyh, ale w drugiej i trze-

ciej klasie powoli odpuszczali.

Jauczyłarnsię i ćwiczyłam dalej,

a p otem zacz$Nn ńoĘw ać pu-
charyi medale. Zdobyłam osiem
pucharów, medale orazwiele dy-
plomów, które trrymam w grubej
teczre, żeby się rlle zruurzyĘ,

Bartosz Fiszrr: Mnie nauczył
grać mój tata- Takmi Ę to spodo-
bŃo, że zacĄem trenować. I je-

stem juz od niego dużł Ęszy

Dlaczego tak m Ńo dziewuyn
grawszachy?

E.P.: Moze wolą balet?

A moze chodzi o to, że dziew-
czyny mqą inne zainteresowa-
nianżchłopry?

E.P.: |a jestem trochę inna.
Niektóre moje koleżanki chodzĄ
na balą a j a dwa razyw Ęgodniu
półtorej godziny ćwiczę judo
w grupie uaawansowanej. Mam
żŃtypasińhąbereĘ.

Rozmawiała Marzerra kuźak
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Bemowscy szachiści na podium
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