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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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A W SZKOŁACH - WAKACJE!

Podwójne podium dla Filipa Janiszewskiego

O sukcesach utalentowanego 8-letniego szachisty z Ostrzeszowa pisaliśmy już kilkakrotnie. Minęło niewiele
czasu, a Filip znowu pokazał swoją
klasę. Na Mistrzostwach Polski do lat
12, 14, 16, 18 i Pucharze Polski do lat
8 i 10 lat w Szachach Szybkich, rozgrywanych w dniach 27, 28, 29 i 30 lipca
w Lublinie, Filip, podobnie jak pozostali uczestnicy, wystąpił w trzech kategoriach „czasowych” – 5, 15 i 30 min.

Jak na rasowego szachistę przystało,
nie lubi się spieszyć, toteż najkrótszy
szachowy „dystans” (5 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii).
nie przypadł mu do gustu i w tej części
zajął 18. miejsce. Szybko jednak wrócił do właściwej sobie czołówki. Już
następnego dnia, w części P 15 (na rozegranie partii 15 minut), zajął drugie
miejsce, zdobywając srebrny medal w
kategorii wiekowej do lat 8. Trzeciego

dnia nasz mały mistrz również pokazał
swój szachowy pazur i w rozgrywkach
P 30’ zajął miejsce trzecie.
Rodzi nam się przedni sportowiec,
oby tylko wytrwał w treningach i gra, tak
jak dotąd, sprawiała mu wiele przyjemności.
Do Lublina Filip pojechał razem z 12-osobową reprezentacją klubu z Kalisza
(KTS-W). Jednym z trzech opiekunów
tej grupy był jego tata – p. Maciej Janiszewski.
„Zawody były bardzo dobrze zorganizowane. Imponująco wyglądała sala
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
na której przy każdym z 12 stołów zasiadało po 60 szachistów. W czasie
gry widzowie mogli przebywać tylko na
trybunach. Wyłączone komórki i cisza,
choć przy takiej masie dzieci, zawsze
panował lekki szmerek.
Noclegi w akademiku tegoż uniwersytetu i wyżywienie finansował kaliski
klub szachowy. Przez cały czas rozgrywek panowała bardzo sympatyczna
atmosfera. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostali medalami (trzech) i pucharami (sześciu). Stoły aż uginały się
od nagród, bo, biorąc pod uwagę podział
na grupy wiekowe i czasowe, zwycięzców było naprawdę bardzo wielu. Tylko
podróż pociągiem była trochę zbyt długa, jechaliśmy aż 8 godzin. Podczas

ZNAMY JUŻ PÓŁFINALISTÓW „IDOLA”

W niedzielę, 27 lipca, ruszyła kolejna
wakacyjna edycja „Ostrzeszowskiego IDOLA”. Mamy, babcie, ale przede
wszystkim koleżanki i koledzy zebrani
na dziedzińcu Kazimierzowskiej Baszty mieli okazję wysłuchać i oklaskiwać
23 młodych adeptów śpiewania, marzących o karierze IDOLA. Wprawdzie
zgłoszonych do ćwierćfinałowych przesłuchań zostało 26 osób, ale najwidoczniej troje uczestników przed koncertem
zwątpiło w swoje możliwości. Spośród
występujących, jury pod przewodnic-

twem Zenona Stobrały wyłoniło 14 młodych śpiewaków (głównie śpiewaczek),
którzy 17 sierpnia będą się prezentować
w występach półfinałowych.
Oto półfinaliści konkursu: Zosia Gorzelanna (najmłodsza uczestniczka – 8-letnia), Zuzanna Janiszewska, Edyta
Wieczorek, Oliwia Biel, Marta Kulig,
Sandra Skutecka, Małgorzata Marzęcka, Natalia Sidorenko, Milena Jędrzejowska, Aleksander Strugała, Karolina
Kwaśniewska, Joanna Zielińska, Patrycja Matysek, a także Martyna Kusza

– ubiegłoroczna finalistka, przez to start
w półfinale ma zapewniony bez wcześniejszych eliminacji.
Gratulujemy i wyrażamy nadzieję, iż
ta letnia zabawa w „Idola” pozwoli jej
uczestnikom pożytecznie spędzić czas,
który może się okazać pierwszym stopniem do piosenkarskiej kariery.

K.J.
Półfinał „Idola” - 17 sierpnia, godz.
16.00, dziedziniec Baszty. Zapraszamy!

całego turnieju denerwowałem się na
pewno bardziej niż mój syn” – dzieli się
swoimi wrażeniami z pobytu w Lublinie
p. Maciej.
Na razie dla Filipa krótka przerwa w
turniejach. Na przełomie października i
listopada wyjeżdża do Niemiec na Międzynarodowe Mistrzostwa tego kraju,
a w marcu kolejne Mistrzostwa Polski.
Tym razem walczył będzie z nieco starszymi chłopcami – w grupie do lat 10.

Dziś Filip razem z rodzicami jest już
nad morzem, zasłużył na wypoczynek.
Jak zapewnia jego tata, będzie to czas
bez treningu, pełen luz. Nie wiadomo
tylko, czy Filip sam nie będzie szukał
kontaktu z szachami.
Póki co, gratulujemy Ci, Filipie, wspaniałych sukcesów i życzymy równie
wspaniałych wakacji.

(emes)

