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Szabla w dło !
Od wrze nia ubiegłego roku, w z bkowskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Kleeberga, działa sekcja UKS Szabla Z bki. 25 marca we Wrocławiu,
na XXXII Turnieju Challenge Wratislavia, grupa odniosła zdumiewaj cy sukces.
Z bkowska grupa szermiercza liczy 16 osób i obejmuje dwie grupy wiekowe: ’94 – ’95 i ’96 – ’97. Trenowaniem sekcji zajmuje si Andrzej
Ko cielniakowski. Prezesem UKS Szabla Z bki jest Mirosław Sztyber, za wiceprezesur obj ł Tomasz Nitczy ski. Mimo tego, e sekcja nie działa
długo, dzieciom ju udało si odnie sukcesy na Turnieju Challenge Wratislavia. W zawodach tych wzi ło udział a 1541 zawodników i
zawodniczek (546 zagranicznych), ł cznie z 22 pa stw: Białoru , Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Holandia, Izrael, Litwa,
Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Wenezuela, W gry, Wielka Brytania. Reprezentowanych było
156 klubów, w tym 91 zagranicznych i 65 polskich. Stoczono ł cznie 5256 walk. Z sekcji pana Ko cielniakowskiego na turniej wyjechało sze ciu
zawodników: Magdalena Sztyber, Izabella Nitczy ska, Katarzyna Nitczy ska, Szymon Wa kowski, Dominika Koc oraz El bieta Grabowska.
Trener jest pod wra eniem osi gni swych podopiecznych. – Z naszej szóstki, a dwie osoby (Izabella Nitczy ska i Szymon Wa kowski) dostały
si do finałowego pucharu. Nie spotkałem si jeszcze z tak wspaniałym ruchem technicznym, jak w przypadku Izy. – mówi pan Andrzej –
Wszystkie dzieci z mojej grupy s zdolne. W pulach zawodowych podczas turnieju wygrywały walki z konkurencj . Najbardziej zaskakuj ce jest
to, e odnie li my taki sukces po jedynie półrocznej nauce szermierki. A zaczynali my od samego pocz tku, od technik chodzenia. Ciesz si , e
dzieci s bardzo zaanga owane w ten sport. Wiele ju potrafi . – tłumaczy pan Andrzej, po czym dodaje – Teraz trwa rewolucja w sporcie. Kiedy
trzeba było pracowa rok, by przej do wy szego etapu, wiczy z broni . Dzi przy pracy nóg dzieciaki od razu dostaj szabl . Szybciej
zapoznaj si z broni .
Grupa szermiercza przygotowuje si obecnie do Mistrzostw Warszawy, które odb d si na przełomie maj i czerwca na warszawskim Gocławiu i
AWF-ie. Je li zakwalifikuj si do dalszego etapu, wyjad na Mistrzostwa Ogólnopolskie. Sekcja szykuje si te do wyjazdu na obóz sportowy do
Czuchowa. Tam na dzieci i opiekunów czeka pi kny o rodek, pyszne jedzenie, mo liwo wycieczek, a przy tym treningi w profesjonalnej sali z
aparatur elektryczn . Niestety wi kszo kosztów musz ponosi rodzice wicz cych dzieci. Jednak nie brakuje te wsparcia ze strony ró nych
osób i instytucji. Sekcj szermiercz wspiera Jacek Roma czuk – dyrektor z bkowskiego MOSiR-u, Wojciech Wojtala – dyrektor Opla Z bki oraz
Jacek Cygan – dyrektor Toyoty Marki.
Trener Andrzej Ko cielniakowski zaprasza wszystkich ch tnych do grupy szermierczej od nowego roku szkolnego. – Dzieci i ich rodziców
zach ci mo emy mo liwo ci wyjazdów, obozów. Za najlepsi b d mie te szans podró y zagranicznych. – przekonuje trener – Dzi ki
wiczeniom tworzy si ładna sylwetka. Nie trzeba wykazywa si tu sił , wystarczy refleks i odpowiednia technika. Do ucz szczania na nasze
zaj cia zach cam zarówno chłopców, jak i dziewcz ta. W szermierce nie ma adnych ró nic płci. Wszyscy ucz si takich samych zachowa
podczas walki. – tłumaczy – Szabla jest te bardzo bezpiecznym sportem, tak e rodzice nie musz obawia si o swe pociechy. W tej dziedzinie
nigdy nie było wypadków i nie b dzie. To bro sieczno – kolna i przez to ów sport jest bardziej finezyjny.
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