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OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także 

krótka charakterystyka 

podjętego działania) 

     Szachy - to gra królewska, rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie, 

jest jednym ze sposobów na spędzanie wolnego czasu. Właśnie dlatego 

p. Roman Krawczak  prezes Klubu Sportowego Awans i trener p. 

Krzysztof Góra chcieli, aby dzieci z Żyrzyna potrafiły w nią grać. 

Pierwszy Turniej Szachowy odbył się w naszej szkole, w dniach 18-

1911.2006r. Zawody przeprowadzono w dwóch grupach: dziewcząt i 

chłopców z podziałem na kategorie wiekowe. W imprezie wzięło 



wtedy udział 19 zawodniczek i 27 zawodników. Kiedy w 2007 roku 

niespodziewanie zginął w wypadku pan Romek, nikt nie miał 

wątpliwości, że należy kontynuować  rozpoczęte przez niego dzieło. 

Dlatego też następny turniej nosił już jego imię i tak jest do dnia 

dzisiejszego. Ogólnopolski Turniej Juniorów w Szachach Szybkich 

P’20 im.Romana Krawczaka  w kolejnych latach przyciągał coraz to 

nowych szachistów z różnych stron Polski.  Z roku na rok przybywa 

zawodników.  Możemy się poszczycić, że wśród nich są mistrzowie 

Polski np. Ewa Harazińska mistrzyni Polski i brązowa medalistka 

Mistrzostw Europy do lat10.   

    W piątym już turnieju, który odbył się w dniach 27-28 listopada 

2010 roku wzięło udział aż 100 osób, wśród nich 10 osobowa grupa ze 

Lwowa na Ukrainie. Wystąpiło 68 juniorów i 32 juniorki. Grano 11 

rund z tempem 20 minut na zawodnika. Podczas każdego turnieju 

odbywały się  imprezy towarzyszące, a były to symultany szachowe 

rozgrywane z samymi mistrzami, mecze piłki nożnej grane  między 

drużyną szachistów, a drużyną juniorów GLKS Żyrzyniak, gminne 

konkursy plastyczne o tematyce szachowej. Wszyscy uczestnicy 

otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.        Organizatorzy  dbają 

także  o potrzeby duchowe szachistów.  W sobotę o godz. 17 

odprawiana jest Msza Św. w intencji szachistów.     

    Zawody stoją na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy turnieju 

mogą liczyć na dobrą organizację oraz ich sprawny przebieg. Wszystko 

to dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szkoły. 

REZULTATY/KORZYŚCI  

     Zajęcia szachowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem 

uczniów naszej szkoły. Są doskonałą formą spędzenia wolnego czasu. 

Uczą sportowej rywalizacji w myśl zasady fair play. Promują szkołę w 

środowisku. Pozwalają włączyć się rodzicom w życie szkoły. 

 

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJ 

brak 

 

RADY I WSKAZÓWKI Ważną wskazówką jest możliwość pozyskiwania środków unijnych 



podczas planowania podobnych przedsięwzięć. W tym roku impreza 

uzyskała wsparcie z projektu "Szkoły Równych Szans w Gminie 

Żyrzyn" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Narodowej 

Strategii Spójności "Kapitał Ludzki".  

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w 

realizacji działania 

Organizatorami Turnieju są U K S "Awans", Szkoła Podstawowa im. 

A. Mickiewicza w Żyrzynie. Organizacje współpracujące to 

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie, 

Starostwo Powiatowe  w Puławach i  Polski Związek Szachowy. 

Fundatorami nagród dla zawodników są liczni sponsorzy. 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


