
       W dniu 5.04.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie odbył się  

XVIII MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ WARCABOWY „ROZKOSZNE ŁAMANIE GŁOWY”.  

 

Naszą świetlicę reprezentowali uczniowie: Maksymilian Maksymowicz z klasy 2e i Blanka Walat z klasy 3b.  

 

W turnieju wzięło udział 33 uczniów z 16 szkół podstawowych miasta Rzeszowa.  

Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 w kategorii wiekowej klas II – 17 uczniów, 

 w kategorii wiekowej klas III – 16 uczniów.  

Nasi reprezentanci nie stanęli na podium, nie mniej jednak oboje dzielnie zmagali się  

z innymi zawodnikami turnieju systemem kołowym, czyli każdy z każdym.  

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZKOLNE ELIMINACJE DO MIEDZYŚWIETLICOWEGO 

TURNIEJU WARCABOWEGO 

       W dniu 27.03 w naszej świetlicy zorganizowano szkolne eliminacje, celem których było wyłonienie reprezentantów 

naszej szkoły do udziału w Międzyświetlicowym Turnieju Warcabowym „Rozkoszne łamanie głowy” w Szkole 

Podstawowej nr 16 w Rzeszowie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy drugie i klasy trzecie.  

Do rozgrywek podczas eliminacji przystąpiło ośmiu graczy:   

I kategoria (kl. II) – Kościelny Ziemowit, Maksymowicz Maksymilian, Nizioł Ignacy, Pyrda Jakub,  

II kategoria (kl. III) -  Dziągwa Natasza, Frendo Franciszek, Rogowska Amelia, Walat Blanka.  

Najlepszymi w swoich kategoriach okazali się:  

Maksymilian Maksymowicz (klasa IIe) i  Blanka Walat (klasa IIIb). 

Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów w grze w warcaby. 

W dobie komputerów niektórzy sądzą, że gry planszowe to przeżytek. Tymczasem warcaby wpływają na zdolność logicznego myślenia, 

rozwijają pamięć i ułatwiają koncentrację. Odrobina rywalizacji oraz dobra zabawa wpływają zaś pobudzająco na organizm. Wystarczy 

kilka minut gry dziennie, by rozruszać umysł i ciało. Dla niektórych to wyjątkowe hobby, które pozwala zapomnieć o codzienności, zgubić 

stres i nawiązać przyjaźnie. Dla innych to sposób na dobrą zabawę i rozwój. Warcaby dają w życiu codziennym wprost bezcenną 

umiejętność -  już od małego uczą nas przegrywać i szybko podnosić się po przegranej. 

Eliminacje do tego turnieju wśród uczniów klas 2-3 przeprowadziła w naszej świetlicy p. Ewa Rusin, a p. Katarzyna 

Białek sprawowała opiekę nad uczniami podczas turnieju międzyszkolnego w „Szesnastce”. 



 


