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Pochłonęły ich warcaby

Paweł i Marcin Rosińscy
mieszkają z rodzicami w Świer-
czynie. Ponieważ mama jest nau-
czycielką w Osiecznej, oni też są
uczniami tej szkoły. Obydwaj uczą
się naprawdę dobrze. Paweł
skończył właśnie piątą klasę i na
świadectwie miał tylko piątki i
szóstki. Marcin po pierwszej kla-
sie gimnazjum obok szóstek i pią-
tek "załapał" zaledwie dwie
czwórki. Trudno więc powiedzieć
w czym są najlepsi, ale warcaby
pomagają im w nauce matematyki
i przedmiotów ścisłych, uczą my-
ślenia, dobrego kojarzenia, a
nawet - co podkreślają chłopcy -
cierpliwości.

- Najpierw mnie pochłonęły
warcaby - wyjaśnia Paweł. - Kiedy
do szkoły przyszło zawiadomienie
o powiatowym turnieju warcabo-
wym, postanowiłem wystartować.
Z tych pierwszych zawodów przy-
wiozłem drugie miejsce. Potem w
powiecie byłem zawsze pierwszy.
No i tak to się zaczęło. Marcin do-
łączył do mnie.

Teraz w swoich pokojach mają
półki zastawione pucharami.
Tylko w tym roku Marcin z dru-
żyną zdobył I miejsce w Mistrzo-
stwach Wielkopolski w warcabach
klasycznych. Był też trzeci w Mist-

Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy Dariusz Rosiński zainteresował synów grą w war-
caby. Paweł miał wtedy 9 lat, a Marcin dwa lata więcej. Często rozkładali plansze na podłodze
i rozgrywali swoje pierwsze partie. Na początek dla wypełnienia wolnego czasu i dla rozrywki,
potem żeby poznać nowe ustawienia, nowe otwarcia, debiuty, inne fazy końcowe partii. Dziś
są już członkami klubu szachowo-warcabowego i jeżdżą na treningi oraz zawody. Z wielu
przywożą puchary, medale, dyplomy.

rzostwach Polski w grze błyska-
wicznej, oraz trzeci w Mistrzo-
stwach Polski Szkół i UKS w
warcabach klasycznych. Paweł

również zaliczył dwa trzecie
miejsca w Młodzieżowym Pucha-
rze Polski w warcabach 64-polo-
wych oraz w Wojewódzkich

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Natomiast w Mistrzostwach Polski
Szkół i UKS był czwarty. Obydwaj
należą do Uczniowskiego Klubu

Sportowego "Roszada" w Lipnie.
Niestety ani w Świerczynie, ani w
Osiecznej nie ma klubu warcabo-
wego, więc na treningi jeżdżą

właśnie do Lipna. W każdy piątek
przez trzy godziny trenują ze
Zbigniewem Muszukiem, który
jest współtwórcą ich sukcesu.
Klub z Lipna jest jednym z najlep-
szych w Polsce, więc naprawdę
jest się od kogo uczyć.

- Może już niedługo powstanie
klub warcabowy w naszej szkole
- mówi Marcin. - Chętnie chodził-
bym na zajęcia z młodszym kole-
gami i pomagał im robić pierwsze
kroki.

Marcin i Paweł mają w domu
bogatą literaturę na temat gry w
warcaby. Dziesiątki i setki partii
rozpisanych tam jest na poszcze-
gólne fazy. Nie ma dnia, by do
nich nie zaglądali i nie uczyli się
zagrań na pamięć. No i nie ma ty-
godnia by między sobą nie roze-
grali kilku lub kilkanastu partii. A w
soboty i niedziele najczęściej jeż-
dżą na zawody, turnieje, mistrzo-
stwa. Chcą być coraz lepsi i
zdobywać coraz wyższe tytuły.
Droga do tego najwyższego jest
oczywiście daleka i może im zająć
kilkanaście lat. Ale w tej dziedzi-
nie można być nawet międzyna-
rodowym arcymistrzem. Na razie
w Polsce takiego nie ma, ale w
przyszłości, kto wie. Warcaby
zostały przecież zaliczone do dys-
cyplin sportowych, a w 2005 roku
zarejestrowano Polski Związek
Warcabowy. Każdy może zatem
walczyć o Mistrzostwo Świata.
Naszych kibiców ucieszyłby fakt,
że na tej drodze znaleźli się właś-
nie Paweł i Marcin.

Chłopcy z pasją opowiadają o
samych rozgrywkach. Tłumaczą
jak przeprowadza się partie, co
znaczą warcaby błyskawiczne,
jak zlicza się punkty, ile zależy od
dobrego otwarcia i tak dalej. Wy-
daje się, że wiedzą o warcabach
wszystko. Ale są skromni, nie
przeceniają swoich osiągnięć.
Mówią, że po prostu to lubią, a
przy okazji poznają nowych kole-
gów, jeżdżą po Polsce, grają w
warcaby przez internet i to ze
sportowcami z całego świata. A w
tym wszystkim wspierają ich ro-
dzice, bo przecież grywają z nimi
i wożą synów na treningi i na tur-
nieje. Właśnie w sierpniu pojadą,
do Piły na Mistrzostwa Polski Se-
niorów. Marcin po raz pierwszy
startować będzie w tej kategorii i
to na równych prawach z doro-
słymi. Jesteśmy pewni, że zajmie
wysokie miejsce.

A przy okazji powiedzmy jesz-
cze, że i Paweł, i Marcin grywają
też w tenisa stołowego i repre-
zentują szkołę w tej dyscyplinie
sportu. Tłumaczą, że warcaby
uczą ich myślenia i ćwiczą pa-
mięć, a tenis daje ruch i spraw-
ność. Lubią jedno i drugie.

HALINA SIECIŃSKA

Taką akcję MZO organizuje raz
na pół roku, a ta ostatnia miała
miejsce w sobotę, 17 maja.

Zużyty sprzęt mieszkańcy do-
starczali na miejsca zbiórek w sie-
demnastu miejscowościach. Akcja
cieszyła się dużym powodzeniem,
bo zarówno w Osiecznej jak i we
wszystkich pozostałych miejsco-
wościach mieszkańcy zebrali mnó-
stwo niepotrzebnych przedmiotów.

Przede wszystkim przynieśli 10
pralek i 5 zamrażarek, a więc urzą-
dzenia, które zawierają freony.
Inne niebezpieczne składniki miały

Po raz drugi na terenie gminy Osieczna odbyła się zbiórka
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przypominamy, że
zbiórkę i wywóz takiego sprzętu organizuje Miejski Zakład
Oczyszczenia z Leszna, który na co dzień zajmuje się odbiorem
wszelkich odpadów i nieczystości. Wywóz wielkogabarytowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domo-
wych odbywał się oczywiście bezpłatnie.

kosiarki, monitory i telewizory. Tych
było łącznie aż 121. Ponadto ze-
brano 24 odkurzacze, 20 radiood-
biorników, 16 drukarek, 15
kompletów komputerowych, a
także czajniki, roboty, żelazka,
video, klawiatury, adaptery i wiele
innych. Łącznie zebrano 300 sztuk
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. W ten sposób pozbyto
się z domów niepotrzebnych i nie-
bezpiecznych staroci, których nie
można po prostu wyrzucać na
śmietniska.

O kolejnych akcjach informo-

Potrzebna wywózka
SKLEP HURT I DETAL

„BEATA”
Kąkolewo

ul. Spacerowa 5
OFERUJE:
- art. szkolne, biurowe
- art. drogeryjne
- rajstopy, zabawki
- naczynia jednorazowe

Zapraszamy
poniedziałek-piątek 8.00 - 18.00

soboty 9.00 - 13.00

wać będzie burmistrz Miasta i
Gminy w specjalnych obwieszcze-
niach. Prawdopodobnie MZO zor-
ganizuje następną taką zbiórkę
dopiero jesienią.


