Szachy na początek ferii
Już po raz szósty Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach przeżywała
prawdziwy najazd szachistów z wielu zakątków Polski. W rozegranym tam Zimowym
Turnieju Szachowym dla Dzieci o Puchar GAZ-SYSTEM S.A wzięło udział 110
zawodników.
Osiński turniej jest bardzo popularny nie tylko w naszym województwie. Dość powiedzieć, że
ze względów lokalowych listy uczestników turnieju zamknięte zostały blisko dwa tygodnie
przed imprezą.
- Później i tak wiele osób dzwoniło chcąc zapisać się na zawody. Niestety musieliśmy
odmawiać, bo nasza szkoła nie jest z gumy. W zawodach ostatecznie i tak zagrało więcej
osób, niż jest uczniów w szkole – mówi Sławomir Seredyn, dyrektor SP Osiny i
pomysłodawca turnieju.
W tym roku na listach nie zabrakło szachistów z odległych miejscowości, takich jak Mińsk
Mazowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski, Siedlce, Chełm, Zamość czy Miedzyrzec Podlaski.
- Mnie cieszy jednak fakt, że blisko 40 procent graczy to zawodnicy z naszej gminy. W
pierwszych edycjach turnieju tak nie było. To pokazuje, że nasze działania nastawione na
promocję szachów w naszym środowisku lokalnym są skuteczne. Dzieci trenują, grają a przez
to się rozwijają – dodaje dyrektor Sławomir Seredyn.
Zadowolenia z turnieju nie kryje też wójt gminy Żyrzyn, Andrzej Bujek.
- Jestem pod wrażeniem ilości zawodników i poziomu organizacyjnego zawodów. To
naprawdę wielkie wydarzenie dla naszej gminy, które pokazuje, że warto inwestować w
szachy. Gratuluję organizatorom.
W turnieju bezapelacyjnie najlepszą okazała się turniejowa jedynka – Patrycja Waszczuk z
KSz Skoczek Siedlce, która wygrała wszystkie siedem partii i w nagrodę odebrała tegoroczny
puchar ufundowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Najwyżej
skalsyfikowanym zawodnikiem z naszej gminy był Mikołaj Urbański ze SP w Żyrzynie,
który zajął 6 miejsce z kategorii chłopców do lat 13. Wysokie lokaty zajęli też Patryk
Węgorek i Mateusz Olszak (obaj Osiny) Najlepszym zawodnikiem ze SP w Skrudkach
okazała się Julia Szlendak.
- Wyniki nie są jednak najważniejsze – podkreśla Sławomir Seredyn, dyrektor SP w Osinach
– Organizując ten turniej chodzi o to, by dzieci z naszej gminy mogły się zmierzyć z innymi
dziećmi. Nie każdego stać na wyjazd na turniej do Lublina, czy Zamościa. Dlatego to my
zapraszamy innych do nas.
Co ważne, nikt z Osin nie wyjechał z pustymi rękami. Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy
zawodów otrzymali turniejowe upominki a zwycięzcy atrakcyjne nagrody rzeczowe i
puchary. Głównym sponsorem był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Imprezy wsparli też: Materne-Polska , bank PKO BP oraz Spółdzielnia Mleczarska Ryki.

