
Szermierka w Wołominie – informacja prasowa 

Od kwietnia 2018 roku „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” wznawia 

zapisy do integracyjnej sekcji szermierczej, w której trenują zarówno dzieci pełnosprawne, 

jak i niepełnosprawne. Nasi pełnosprawni podopieczni ćwiczą najbardziej polską ze 

wszystkich wykorzystywanych w szermierce broni – szablę.  

W 2018 roku zakładamy realizację około 100 zajęć szermierczych, po dwie godziny każde. 

Szermierka jest sportem dla wszystkich, który umożliwia wszechstronny rozwój fizyczny – 

przede wszystkim walka „białą bronią” wpływa na koordynację ruchową oraz refleks. 

Niewątpliwie jest to sport w którym oprócz szybkości liczy się także planowanie i myślenie – 

każdy ruch na planszy musi być przemyślany, albowiem jakakolwiek spóźniona reakcja i złe 

zaplanowanie może kosztować zawodnika punkt dzielący go od wygranej… Na pewno 

szermierka stanowi odpowiedź na współczesne choroby cywilizacyjne i poprzez swój 

szczególny charakter jest bodajże najbardziej dostojnym sportem, który w Polsce jest 

uprawiony już od bardzo dawna.  

W 2017 nasi szabliści startowali w ponad 10 turniejach ogólnopolskich, podczas których 

osiągnęli olbrzymie sukcesy zajmując czołowe miejsca na podium. Najważniejsze z nich to 

zdobycie wicemistrzostwa Polski w kategorii młodzik przez Maćka Adamusa oraz 

zdominowanie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży poprzez zajęcie następujących miejsc: 

Tylko w 2017 roku zdobyliśmy podczas turniejów ogólnopolskich aż 14 medali trwale 

wpisując się w rozwój polskiej szermierki. 

Innowacyjnością naszej sekcji jest jej integracyjny charakter. To, że obok siebie ćwiczą dzieci 

pełno i niepełnosprawne jest korzystne dla jednych i dla drugich. Korzyścią, pod względem 

sportowym, dla pełnosprawnych szermierzy jest zyskanie świadomości, że sukces nie zawsze 

jest najważniejszy, a porażka nie oznacza końca świata. Nasi podopieczni, kiedy przegrywają 

na zawodach, nie odbierają tego jako klęski, tylko jako nauczkę. Takie podejście jest ściśle 

uwarunkowane kontaktem z naszymi niepełnosprawnymi dziećmi. Wiedząc, jak trudno jest 

realizować jakąkolwiek aktywność mając problemy albo z poruszaniem się albo przy 

nawiązywaniu relacji z innymi widzą, że przegrana jest tylko formą nauki na przyszłość.  

Działalność naszej sekcji składa się z trzech elementów: 

 regularnych treningów; 



 obozów dochodzeniowych; 

 ogólnopolskich zawodów sportowych, w których startują dzieci pełnosprawne  

i niepełnosprawne. 

Każdego kto chciałbym rozpocząć przygodę z białą bronią zapraszamy serdecznie do naszej 

sekcji. Zajęcia prowadza paraolimpijczycy i doświadczeni trenerzy szermierki na nogach oraz 

na wózkach, odbywają się one trzy razy w tygodniu w szkole przy ul. 1 maja 19 w 

Wołominie.  

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

Więcej informacji, a także formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie 

www.akademiaintegracji.pl w zakładce „projekty”. 

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Wołomin i nosi tytuł „Szkolenie sportowe dzieci 

i młodzieży – edycja II”. 

 


