Wycieczka grupy III
Zwiedzanie Olsztyna, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Szermierce
W dniu 7 maja 2016 roku razem z naszym wychowawcą udaliśmy się do Olsztyna na
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Szermierce. Zawody Sportowe miały rangę
Mistrzostw Polski Młodzików.
Szermierka to nieco mniej popularna dyscyplina sportu, dlatego dla wtajemniczonych
kilka słów na jej temat: ” biorąc pod uwagę znaczenia słowa w szerszym sensie - sztuka,
praktyka władania bronią białą; w węższym sensie jej sportowa forma czyli dyscyplina
sportową, jedną ze sportów walki. Szermierka sportowa jest dyscypliną olimpijską (turnieje
indywidualne i drużynowe) od 1896 roku, jedną z czterech dyscyplin sportowych (obok
gimnastyki sportowej, lekkoatletyki i pływania), które były do tej pory rozgrywane na
wszystkich nowożytnych igrzyskach olimpijskich”.
Zawody, które śledziliśmy na żywo odbywały się w olsztyńskiej hali sportowej
Urania. Ostatniego dnia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do walki o medal przystąpiły
drużyny szablowe.
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego, które w finale pokonały KKSZ Konin 45:35. Trzecie miejsce zajęły szablistki
stołecznego AZS-AWF.
Rywalizacja chłopców o medale w tej kategorii, zakończyła się zwycięstwem
szablistów AZS-AWF Warszawa, oni sięgnęli po złote medale. W fianle 42:45 uległ im
zespół KKSZ I Konin.
Jako widzowie możemy z całą pewnością stwierdzić, że szermierka to dyscyplina dla
sprawnych i szybkich sportowców. Wymaga dużego wysiłku i prac nóg i rak zawodnika,
uważanego słuchania rad trenera.
Zachęcamy do oglądania i kibicowania szermierzom. My na co dzień pozostajemy
przy piłce nożnej, to klasyczne zainteresowanie chłopców i mężczyzn.

Więcej materiałów możecie znaleźć na stronach internetowych: podanych poniżej:
http://olimpiada.federacja.olsztyn.pl
http://olsztyn.gosc.pl/gal/pokaz/3137788.Olimpiada-Mlodziezy-2016-szabla/51#gt

Po sporcie przyszedł czas na zwiedzanie. Udaliśmy się na olsztyńską Starówkę, aby
poznać jej największe zabytki:
1. Wysoka Brama: „To jedyna ocalała brama z 3 średniowiecznych bram, które

znajdowały się w murach obronnych otaczających Olsztyn. We wnęce od strony
Starego Miasta umieszczono wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju, podarowany
Olsztynowi przez Jana Pawła II”.
2. Katedra św. Jakuba. Kościół zbudowano w latach 1315 – 1380. Jest to gotycka

budowla z 70-metrową wieżą.
3.

Pomnik Kopernika. Do 1945 roku stał przed olsztyńskim zamkiem. Po 1945 roku
postawiono go z tyłu zamku.

4. Zamek i Muzeum Warmii i Mazur. Muzeum mieści się w XIV-wieczny gotyckim

zamku, gdzie mieszkał Mikołaj Kopernik.
W trakcie zwiedzania wstąpiliśmy też do pobliskich olsztyńskich sklepów sportowych,
zjedliśmy pyszny, znany w całym mieście kebab.
Przygotował: Mateusz S. - pod kierunkiem Pana Dariusza Baranowskiego
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