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numer podwójny

Warto wiedzieć
wniosek w tej sprawie należy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie.
Jeśli zdecydujemy się bezprawnie usunąć jaskółcze gniazdo czekają nas poważne
sankcje: Musimy się wówczas liczyć ze skierowaniem wniosku na policję o podejrzeniu

popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
wniesieniem wniosku o ukaranie do sądu lub
skierowaniem wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego o wstrzymanie prowadzenia prac budowlanych.
Jeśli nie uda nam się w porę zapobiec budowie gniazda lub nie uzyskamy pozwolenia

Szachy po japońsku

Antek gra w Go, graj i Ty!

Go

to japońska gra planszowa o długiej tradycji. Podobnie jak
szachy znakomicie rozwija intelektualnie grające w nią osoby. Poznajmy historię Antka – ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, który od najmłodszych lat gra w Go i odnosi wspaniałe sukcesy.
Antek od wczesnego dzieciństwa wykazywał wszechstronne zainteresowania. Jako
1,5 roczne dziecko rozpoczął naukę języka angielskiego. Mając 4 lata poznał alfabet
i jako pięciolatek już czytał. Wtedy również
dzięki ojcu zainteresował się wyjątkową grą
planszową jaką jest Go. Jako sześciolatek
rozpoczął czytanie w języku angielskim, które również ułatwiło mu rozwój umiejętności gry w Go, ponieważ niemal cała literatura
dotycząca tej gry (jeśli już przetłumaczona
z japońskiego lub koreańskiego) jest w języku angielskim. Czym zatem jest Go? Oto
parę słów o dziejach tej gry i jej zasadach...
Go swoją historią sięga drugiego lub nawet
trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Jej początków badacze doszukują się wśród tybetańskich mnichów, skąd dotarła ona na dwór
cesarza Chin. Dopiero w V lub VI wieku n.e. trafiła ona do Japonii gdzie początkowo była grą
arystokracji i dworu, uznaną za jedną ze czterech sztuk cesarskich, które powinien posiąść
człowiek wykszatłcony.
Zasady są bardzo proste. Rozgrywka odbywa się na kwadratowej planszy (zwanej z japońskiego goban) z dwoma prostopadłymi
rzędami linii w układzie 19x19. Gracze stawiają czarne lub białe kamienie naprzemiennie
na przecięciach linii, starając się zdobyć jak
największe terytorium. Wszystkie kamienie
są równej wartości i od momentu położenia
na planszy nie poruszają się.
Mimo tak prostych zasad gra ta stanowiła wyzwanie dla programistów komputerowych tworzących aplikacje, które miałyby
szansę w grze przeciw człowiekowi. Mimo
ogromnych mocy obliczeniowych najlepszych procesorów komputer nie mógł pokonać człowieka. Dopiero połączenie kilku

sieci neuronowych i stworzenie systemu „uczącego
się” umożliwiło firmie Google zwycięstwo w pojedynku przeciw zawodowym graczom w Go.
W 2016 roku AlphaGo wygrał z Lee Sedolem,
Koreańczykiem uznawanym za najsilniejszego gracza Go na świecie.
W Japonii, Korei i Chinach Go jest nie tylko popularną rozrywką umysłową dla amatorów. Najlepsi z nich stają się graczami
zawodowymi. Również w Europie od kilku
lat zaczęto tworzyć system rozgrywek dla zawodowców.
Mimo prostych zasad uzyskanie mistrzostwa stanowi wyzwanie dla każdego, kto
pragnie zgłębiać jej tajniki. Motywację do
rozwoju umiejętności tej wymagającej gry
daje też film animowany, będący ekranizacją
japońskiego komiksu (mangi) opowiadający
historię chłopca, który spotyka ducha starożytnego mistrza gry w Go i razem tworzą wyjątkowy tandem rywalizując z najlepszymi
graczami z całego świata. Poszczególne odcinki anime Hikaru No Go są dostępne w wersji japońskiej z angielskimi podpisami oraz
w dubbingu angielskim na kanale YouTube.
Antek również chętnie czyta mangę o Hikaru wydaną po angielsku.
Na początku nauki Antek rozwiązywał zagadki i rozgrywał partie na planszach dla
początkujących (o mniejszych niż turniejowe rozmiarach) umożliwiające krótszą
i mniej złożoną rozgrywkę. Mając 7 lat rozpoczął gry na japońskim serwerze umożliwiającym rywalizacje w Go z graczami
z całego świata.
Pół roku później wystartował w swoim
pierwszym turnieju Go – Mistrzostwach

na jego usunięcie, pozostaje nam przełożyć
naszą inwestycję, uzbroić się w cierpliwość
i obserwować dorastające ptaszki.
Opracowała
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji

Polski Juniorów wygrywając w najmłodszej kategorii do lat 12. W 2016
roku brał udział w szeregu turniejów w Polsce
i za granicą (w Irlandii
i Czechach) wygrywając
zdecydowaną większość
swoich gier i awansując
w rankingu europejskich
graczy. 14 i 15 stycznia
2017 roku odbyły się kolejne Mistrzostwa Polski
Juniorów w Go, podczas
których Antek, pokonując zdecydowanie
starszych od siebie juniorów, zajął pierwsze
miejsce wśród wszystkich grup wiekowych
zdobywając tytuł Mistrza Polski Juniorów do
lat 12, 16 i 20.
Uzyskując tak dobry wynik Antek miał zaszczyt reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w Go, które odbyły
się w Grenoble 18-20 lutego br. W trzydniowym turnieju zmierzył się z najlepszymi w swoich krajach graczami, pokonując
mistrza Słowacji oraz reprezentantów Rosji i Ukrainy. W Mistrzostwach uczestniczyło
przeszło 200 juniorów z europejskiej czołówki, pośród których najliczniejsze były reprezentacje Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy.
W ślady starszego brata idzie jego młodsza o dwa lata siostra Zosia, która w tym roku
zdobyła Wicemistrzostwo Polski do lat 12.
Go to nie tylko rozgrywki treningowe
oraz udział w turniejach. Antek chętnie uczy
i wprowadza innych początkujących graczy
w tajniki tej niezwykłej gry zarówno w Szkole Podstawowej w Mysiadle, której jest
uczniem, jak również w Fundacji Audemus
Audire. Osoby zainteresowane poznaniem
Go zapraszamy do nowej siedziby Fundacji w Józefosławiu, która zacznie działać od
września, gdzie Antek opowie o swojej pasji oraz o tegorocznych Mistrzostwach Europy we Francji.
Robert Bugaj
Fundacja Audemus Audire
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