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W wiecie szermierki
Izabella Nitczy ska, 14-letnia mieszkanka Z bek coraz cz ciej odnosi sukcesy w szermierce. Na co dzie uczy si w I klasie gimnazjum w szkole
sportowej im. Janusza Kusoci skiego w Warszawie. Ostatnio zdobyła 2 miejsce na X Mi dzynarodowym Turnieju Szermierczego w wierznie koło
Szczecina.
– Niedawno brała udział w X Mi dzynarodowym Turnieju Szermierczym w wierznie koło Szczecina. Gratuluj nagrody. Jak długo trzeba
trenowa szermierk by zaj tak wysoko?
– Bardzo dzi kuj . Moja przygoda z szabl zacz ła si we wrze niu 2008r. Wtedy wła nie powstał nasz klub UKS Szabla Z bki. Moim trenerem
jest pan Andrzej Ko cielniakowski i to dzi ki Niemu ju po roku trenowania zdobyłam wicemistrzostwo Warszawy.
– To nie pierwsza Twoja nagroda. Jakie jeszcze zdobyła ?
– Bardzo ceni sobie zdobycie złotego medalu podczas Turnieju gwiazdkowego w Warszawie w 2010r. Równie w ubiegłym sezonie trzykrotnie
walczyłam w finałach Warszawskiej olimpiady młodzie y zajmuj c II miejsce. W turnieju na AZS AWF Warszawa zdobyłam br zowy medal. W
tym roku powtórzyłam ubiegłoroczne zdobycie srebrnego medalu na Mi dzynarodowym Turnieju w wierznie.
– Kiedy i jak zrodziła si u Ciebie my l by rozpocz

treningi?

– Na uprawianie szermierki zach cił mnie Pan Mirosław Sztyber, dzisiejszy prezes naszego klubu UKS Szabla Z bki, który poszukiwał młodzie y
do uprawiania szermierki.
– Treningi nie przeszkadzaj Ci w nauce zabieraj c sporo czasu?
– W moich obowi zkach szkoła jest na pierwszym miejscu. Staram si po wi ca czas na treningi a eby nie kolidowały ze szkolnymi
obowi zkami.
– Trenuje Ci Andrzej Ko cielniakowski. Jakim jest trenerem?
– Pan Trener Andrzej Ko cielniakowski jest wspaniałym szkoleniowcem. Dzi ki temu, e jest wymagaj cy i konsekwentny w przekazywaniu nam
tajników szermierki jeste my w stanie poj t wiedz i stosowa j w walce. W ubiegłych latach wyszkolił wielu zawodników, którzy odnosili
sukcesy na mistrzostwach wiata i igrzyskach olimpijskich. Chciałabym pój w ich lady.
– W Twojej grupie s te inne osoby zajmuj ce wysokie miejsca. Konkurujecie ze sob , czy potraficie si przyja ni ?
– Na zawodach ka dy z nas stara si wypa jak najlepiej. Na planszy kiedy ze sob walczymy ka dy z nas jest przeciwnikiem, którego chcemy
pokona . Natomiast po za plansz jeste my ze sob bardzo z yci. Potrafimy si ze sob wietnie dogada i dobrze bawi .
– Nie obawiasz si , e pewnego dnia przejdzie Ci ta pasja?
– Z uprawiania szermierki czerpi wielk rado . Czas poka e na ile mój zapał do trenowania przetrwa.
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