
                                        
 

II Międzynarodowy Integracyjny Turniej Sztuki                             

Szachowej 
                                   dla dzieci i młodzieży 
                                             

Żurawica  14-15. 11.  2009 r. 
                                            (bez wpisowego) 
 

 

 

Geneza Projektu: 
   Pragniemy przedstawić grę królewską jako wartość niekomercyjną, sięgnąć do istoty 

sztuki szachowej, czyli bezinteresownego kształtowania osobowości, indywidualności, 

wrażliwości na piękno i sztukę walki, głównie z samym sobą, ze swoimi słabościami. 

Tak rzadko dostrzega się wartości estetyczne i aksjologiczne w królewskiej grze traktując 

ją wyłącznie jako zimny, wyrafinowany sport.  Dlatego też pytając o genezę Turnieju 

Sztuki Szachowej sięgamy do filozofii i pedagogiki wszechstronnego rozwoju każdego 

człowieka 

 
 

Przekaz kultury i sztuki miejsca zamieszkania 

 (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Polska)  
 

 Zapraszając dzieci, młodzież z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i innych państw ukażemy 

ich kulturę i sztukę jako wartość uniwersalną, ponad podziałami, przekraczającą granice 

społeczne i kulturowe.      

 

                                                                                   

                   

                                                                               Serdecznie zapraszamy 

                                                                                      

                                                                                   Marek Pantuła 

                                                     autor projektu 

 

 

 

 

 



 

I. Cel Turnieju: 
 Ukazanie gry królewskiej jako sztuki i piękna myślenia; 

 Inspiracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych ku kształtowaniu swojej osobowości za 

pomocą sztuki szachowej;  

 Integracja wielopłaszczyznowa; 

 Promowanie walorów  Gminy Żurawicy. 

II. Honorowy Patronat Turnieju: 
      Marian Rojek -   Ksiądz Biskup Archidiecezji Przemyskiej 
      Piotr Tomański –  Poseł RP z Gminy Żurawica 

      Jan Pączek        -             Starosta przemyski 

      Janusz Szabaga -  Wójt Gminy Żurawica  

      Lucjan Fac –                   Przewodniczący Rady  Gminy Żurawica 

      III. Organizatorzy Turnieju:  
- Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy 

- Urząd Gminy w  Żurawicy 

              Współorganizatorzy 

- Starostwo Powiatowe w Przemyślu,  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w 

Przemyślu, Podkarpacki  Związek Szachowy w Rzeszowie,  SKKS Przemyśl 

 Jan Semków    Dyrektor Turnieju /Dyrektor Gimnazjum w Żurawicy/ 

 Błażej Krajewski   Oprawa artystyczna/ artysta fotografik, operator filmowy/ 

 Marek Pantuła – autor Turnieju  

 IV. Patronat medialny Turnieju:  
- Radio Rzeszów, TV TOYA, Tygodnik Katolicki „Niedziela Przemyska”, 

 Tygodnik „Życie Podkarpackie”, Dziennik „Nowiny”, Wieści Żurawickie. 

V.  Miejsce i Terminarz Turnieju: 
Turniej zostanie rozegrany w Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy /województwo 

podkarpackie/  ul. Ojca Św. Jana Pawła II  194 w dniach  

 

13.11.2009 - Piątek Przyjazd uczestników 

14.11.2009 – Sobota 

 

godz. 8
30

-9
55

       Zapisy do turnieju 

godz. 9
55

             Odprawa techniczna 

godz. 10
00

             Oficjalne otwarcie turnieju 

                             

godz.   10
15

-11
15

   Runda I 

godz. 11
15

-12
15

   Runda II 

godz. 12
15

-13
15

   Runda III 

godz. 13
00

-14
00

   Przerwa obiadowa 

godz. 14
00

-15
00

   Runda IV 

 

 

 

 

15.11.2009 – Niedziela 

 

godz. 9
00

-10
00

   Runda V 

godz. 10
00

-11
00

   Runda VI 

godz. 11
00

-12
00

   Runda VII 

godz. 12
00

-12
45

   Obiad 

godz. 12
45

-13
45

   Runda VIII 

godz. 13
45 -

14
 45

    Runda IX  

godz. 15
00 -   

       Zakończenie Turnieju  
                            Marek Pantuła    - Esej:  „Szachy a sztuka”(3 min) 



 

 

VI. Program Artystyczny: Kultura i sztuka miejsca zamieszkania 
 

 Piątek 13.11.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sobota 14.11.2009 

 

godz. 10
00  

 Gmina Żurawica zaprasza na spotkanie:                               

dzieci i młodzież z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i innych 

państw 

godz. 12
00 

  

      Zwiedzanie Zamku w Krasiczynie z przewodnikiem. 
Zamek w Krasiczynie, jeden z najpiękniejszych skarbów 

architektury renesansowo - manierystycznej w Polsce, należy 

również do najpiękniejszych zamków w Europie. 
godz. 15

00 
 

     Zwiedzanie Starego Miasta Przemyśla  z przewodnikiem. 
Najstarsze miasto na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. 

Unikalne Muzeum Fajek i Dzwonów, wyciąg krzesełkowy   

i tor saneczkowy. 

godz. 18
00

  

    Spotkanie z artystą rzeźbiarzem Marianem  Garwoną      

„Pierun” na prywatnej galerii.Muzyka i sztuka. 

  Maria Głowik – osoba niewidoma, literatka: Gawęda:  

„Moje dzieciństwo jako dziecka niewidomego” oraz pieśni 

regionalne (skrzypce).  

 

 

    Przekaz kultury i sztuki miejsca zamieszkania:     

               (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Polska i inne) 

 

 godz. 15.
20

 – Wyjątkowa wycieczka w Bieszczady autokarem 

z Gminy Żurawica (50km, czas jazdy 1 godz.) do prywatnej 

galerii rzeźby „Quo Vadis” artysty Bogusława 

Iwanowskiego. Przejazd bezpłatny (dla pierwszych 

zgłoszonych 40 osób z poza Przemyśla).  

 Bogusław Iwanowski - artysta rzeźbiarz, poeta, przeżył gehennę 

bolszewickiej kolektywizacji. W swym dorobku artystycznym posiada 

jako jedyny artysta na świecie kolekcję prac: Dzieje Papieża Polaka 

Jana Pawła II w czarnym dębie (dąb liczy ponad milion lat), Poczet 

Królów i Herbów Polski, Dzieje Sybiraków, Dzieje Piłsudskiego. 

Otrzymał druga nagrodę na świecie za pracę z rzeźby ekologicznej. 

Wystawiał swoje prace w Stanach Zjednoczonych, Francji, Austrii, 

Mołdawii i innych krajach Europejskich.  

 Wieczór integracyjny: Spotkanie z kulturą 

Białoruską, Ukraińską, Mołdawską i Polską. 

Muzyka, taniec, poezja i  pieśni. Wspólne ognisko  



 

VII. System rozgrywek 
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie  9 rund. 

W przypadku małej liczby osób istnieje możliwość łączenia grup wiekowych. 

Grupa „A” – Juniorzy i juniorki – roczniki 2000 i młodsze 

Grupa „B” – Juniorzy i juniorki – roczniki 1997 - 1999 

Grupa „C” – Juniorzy i juniorki – roczniki 1994 - 1996 

Grupa „D” – Juniorzy i juniorki – roczniki 1990 : 1993 

Tempo gry wynosi 30 minut dla zawodnika na rozegranie partii. 

VIII. Zgłoszenia i Warunki Uczestnictwa: 
     W Turnieju mogą startować dzieci i młodzież, która nie ukończyła 20 lat  

i młodsi), także dzieci młodzież niewidoma lub z inną niepełnosprawnością. 

Zgłoszenia do Turnieju kierować należy na adres organizatora: 

- pocztą: Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego 

               ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194, 37-710 Żurawica 

- pocztą elektroniczną: gimszach@interia.eu          

- telefonicznie:   +48 /016/ 6713388  lub faksem na nr  +48/ 016/ 6705675 

i równocześnie na adres sędziego głównego mbysiewicz@poczta.onet.pl 

z podaniem danych: (nazwisko i imię, data urodzenia, klub, miejsce zamieszkania 

kategoria szachowa).   
Liczba miejsc w Turnieju jest ograniczona /możliwości organizacyjne tylko do 200 

uczestników /    

W przypadku braku miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  

Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie: 

Grupa A http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2532/ 

Grupa B http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2533/ 

Grupa C http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2534/ 

Grupa D http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2535/ 

IX. Wyżywienie: 
Organizator zabezpiecza w miejscu gry obiady. Cena jednego obiadu 13 zł. Zgłoszenia 

odnośnie wyżywienia należy kierować do Organizatora: 

  Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego 

               ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194 

               37-710 Żurawica 

- pocztą elektroniczną: gimszach@interia.eu   

- telefonicznie: 

            +48 /016/ 6713388  lub faksem na nr  +48/ 016/ 6705675 

X. Zakwaterowanie 
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Przemyślu (6 km od sali gry) – Noclegi należy 

rezerwować indywidualnie  w następujących hotelach: 

Dom Rekolekcyjny „Collegium Marianum  
ul .Św.Bpa J.S.Pelczara 4, 37-700 Przemyśl 

 tel.+48 (016) 6760966 w godz. 15.30-17.30 lub Marek Pantuła tel.606295675 

e-mail: jmjmp@poczta.onet.pl 

Cena za  jedną dobę bez wyżywienia z pościelą 20 zł, bez pościeli 15 zł , dostęp do kuchni, 

możliwość przyrządzenia kolacji, śniadania lub zamówienia posiłków. Łóżka piętrowe. 

Pokoje 8 –osobowe, 4-osobowe 

Hotel POSIR  
ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl 

Tel. Recepcja: 48/ 016/6783849  e-mail: hotel@posir.pb 

Strona www.posir.pl 

mailto:e-mail.gimszach@interia.eu
mailto:mbysiewicz@poczta.onet.pl
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2532/
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2533/
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2534/
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2535/
mailto:e-mail.gimszach@interia.eu
mailto:hotel@posir.pb


Pokoje 1,2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,  1-osob. 70 zł, 2-osob. 70-90 zł,  

3-osob. 110-130 zł,  4-osob. 100zl  

Pokoje z umywalką, WC, natryskiem na korytarzu - pokoje 2-osob. 50 zł, 3-osob. 60 zł 

Hotelik „Krokus”  
ul. Mickiewicza 47 i 49, 37-700 Przemyśl 

Tel. +48 016 6785127,  Tel. kom. +480606806874 e-mail: fmkrokus@poczta.fm  

www.fwkrokus.yoyo.pl 

Pokoje 1- osob. 50 zł, 2-osob. 80 zł,  3-osob 105 zł,  4-osob. 120 zł z pełnym węzłem 

sanitarnym.  

XI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:  
W klasyfikacji indywidualnej w każdej grupie wiekowej: 

- Puchary,dyplomy i nagrody za miejsca I-III dziewcząt i chłopców w każdej grupie wiekowej 

- Medale, dyplomy IV-VI dziewcząt i chłopców w każdej grupie wiekowej 

- Dyplomy  VII – X.   

Dzieci i młodziez niepełnosprawna bedzie klasyfikowana  wraz z osobami sprawnymi. 

ponadto:  

- Puchar dla mistrza przedszkolaków                                   

-Nagroda specjalna Wójta Gminy Żurawica dla najlepszego szachisty jako osoby   

niepełnosprawnej  

- Nagroda specjalna Posła RP Piotra Tomańskiego 

- Puchar dla najmłodszego uczestnika  

- Puchar dla najlepszego szachisty Gminy Żurawica 

Fundatorami pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych są organizatorzy i 

pozyskani sponsorzy. Lista sponsorów i wartość nagród zostanie podana na uroczystym 

otwarciu zawodów. 

XI. UWAGI KOŃCOWE: 
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące/ zgodnie  

z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (rozdział 10, Art.52 pkt. 2)/. 

Za stan zdrowia zawodników /zdolność do udziału w zawodach/ odpowiada jednostka 

delegująca. 

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie,  

we współpracy z organizatorem.  

Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników 

zgłoszonych przez przedszkola, kluby lub rodziców.  

W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2009 roku. 

Organizator zabezpiecza sprzęt szachowy do gry, jest on także odpowiedzialny  

za bezpieczeństwo i porządek podczas zawodów( osoby niewidome są zobowiązane przynieść 

swoje szachy), 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści 

niniejszego komunikatu. 

 

mailto:fmkrokus@poczta.fm

