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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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spełniają swoich marzeń, ale
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mogą wykazać się szybambicje rodziców. Czy karate
kością i zręcznością. Dlato twój samodzielny wybór?
czego wybrałeś kata, które
Impulsem do zapisania
się na treningi byli koledzy, dzięki którym ma charakter bardziej symboliczny?
W kata zachwyciła mnie potrzeba rozw 2006 roku trafiłem na zajęcia senseja Jana
Zielińskiego. Dołączyłem do klubu Hitotsu wijania wewnętrznej równowagi i spokoju.
tak naprawdę nie będąc przekonanym, czy Prawidłowe wykonywanie technik jest ściśle
to sport dla mnie. W szkole uchodziłem za związane ze stopniem opanowania stresu
słabego biegacza, a moja kondycja była i ze znajomością własnego ciała - jego możprzeciętna. Bardzo szybko odkryłem, że liwości i ograniczeń. Tak naprawdę dotarło
to do mnie, kiedy zobaczyłem w czasie
karate może wiele zmienić.
Słyszałam, że karate to niejedyna dzie- wizyty w klubie Hitotsu Mistrzynię Świata
dzina, której poświęcasz swój czas wolny? – Agnieszkę Wolną. Jej sukces dał mi do
Tak, mam również inne zainteresowania . myślenia i zainspirował do większego
Od półtora roku należę do harcerstwa wysiłku. Styl, jaki zaprezentowała, zaimpoi jestem ministrantem. Ponadto interesuję nował mi i wpłynął na moje ambicje. Pomysię astronomią i uwielbiam piłkę nożną; ślałem, że dzięki ciężkiej i systematycznej
podobnie jak inni lubię słuchać muzyki pracy, mam szansę zajść równie daleko.
Nie wszyscy adepci karate czują ducha
i oglądać filmy.
Czy treningi karate i pozostałe zajęcia rywalizacji. Jak doszło do tego, że zacząłeś
brać udział w zawodach?
nie komplikują Ci nauki w szkole?
Zawsze uważałem, że trzeba mieć
Do tej pory radzę sobie bardzo dobrze.
Podstawówkę ukończyłem z najlepszym jasno wyznaczony cel, żeby w ogóle robić
wynikiem w historii mojej szkoły, a w gim- postępy. Jak tylko mój nauczyciel zasugerował mi udział w zawodach – wówczas
nazjum staram się równie mocno.
powiatowych, wiedziałem, że będę się staJak na zainteresowania zapatruje się rał ze wszystkich sił zdobyć jak najwyższą
Twoja rodzina?
pozycję. Zakwalifikowanie mnie do drużyny
Mam ogromne wsparcie ze strony rodzi- zawodników, którzy reprezentują klub na
ców. W zasadzie, gdyby nie ich poświę-

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ
SŁUŻB MUNDUROWYCH

zawodach, jest dla mnie wyróżnieniem.
Kogo w świecie karate cenisz najbardziej i kto wpłynął na Twoje podejście do
tego sportu?
Jak na wszystkich karatekach ogromne
wrażenie robi na mnie wielokrotny Mistrz
Świata – Luca Valdesi. Cenię go szczególnie za szybkość i niesamowitą dokładność.
Chciałbym choćby w jakimś stopniu mu
dorównać, choć wiem, że to niezwykle
ciężka i długa droga. Bardzo ucieszył mnie
ostatnio fakt, że podczas zawodów zostałem zauważony przez trenerów kadry Polski.
Jeśli uda mi się dołączyć do reprezentacji Polski, to będę miał okazję brać udział
w zgrupowaniach, które pozwolą mi rozwijać się. Wiarę w to, że w ogóle mogę starać
się o taki awans, dał mi sensej Jan Zieliń-

ski, który pierwszy zauważył moje zacięcie
do kata. Zmotywował mnie i docenił, co
pozwoliło mi uwierzyć w swoje możliwości. Wiele zawdzięczam również senseijwi
Markowi Chwiralskiemu z kaliskiego klubu,
który przygotowuje m.in. mnie do zawodów.
Jego uwagi pozwalają mi unikać błędów,
które popełniam, bo przecież wciąż brakuje
mi doświadczenia.
Czy trenowanie karate przyniosło Ci
jakieś korzyści?
Dyscyplina i regularny wysiłek pozwalają mi rozwijać umiejętność koncentracji,
co szczególnie procentuje w szkole. Cieszę
się, że znacznie poprawiły się moje wyniki
z wf-u i w ogóle czuję silniejszy. Wielu moich
znajomych poznałem właśnie na treningach.
Każdego lata wspólnie wyjeżdżamy na obóz
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sportowy, gdzie poza doskonaleniem kata
bardzo miło spędzam czas.
Mówiłeś, jak ważne są cele, kiedy
chce się rozwijać. Jakie są zatem Twoje
dążenia?
Zanim jeszcze zacznę nosić czarny pas,
będę starał się dostać do reprezentacji Polski. Mógłbym wtedy brać udział w profesjonalnych zgrupowaniach, co z kolei pozwala
uzyskiwać lepsze wyniki na zawodach.
Oczywiście moim celem jest poznać jak najwięcej kata, które można doskonalić przez
całe życie.
Rozmawiała Aga, 4-Kyu.
PS. Jedno z marzeń Maksymiliana już
się spełniło - od stycznia jest w kadrze
Polski!

Kolejne medale dla zawodników
UKS „Hitotsu” Ostrzeszów

Medale z Wroclawia - srebro dla A. Dery.
Napięty kalendarz zawodów w roku
2011 ukoronowaliśmy sukcesami w XIV
Otwartym Pucharze Polski Karate PFKS
we Wrocławiu. 10 grudnia w Hali Judo
AWF w szranki stanęło 150 zawodników
z 19 klubów całej Polski . W tym gronie
znalazła się także silna reprezentacja
naszego klubu. Od pewnego czasu jesteśmy w środowisku karate postrzegani jako
grupa o bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym. Mają dla nas szacunek i chyba
trochę się nas obawiają, wiadomo jednak
powszechnie, że żaden wojownik nie pokazuje strachu, więc niektórzy robią dobrą
minę do złej gry.
Zawody zorganizował sensej Piotr
Babicz, a głównym sędzią był sensej
Marek Zabiegała. Poziom organizacyjny

Medale z Wroclawia - srebro dla M. Nettera.

i sportowy był znakomity, wypadało tylko
poczekać na bezpośrednie konfrontacje
zawodników. Nie było łatwo. Zmagania
trwały długo, ale nasi reprezentanci pokazali się z najlepszej strony.
Nasz klub reprezentowało 9 karateków,
którzy wywalczyli 7 medali : 4 srebrne i 3
brązowe!

Nasi srebrni medaliści to:
- Żaneta Dera – kata indywidualne
juniorek
- Adrian Mituła – kata indywidualne
młodzików
- Amadeusz Dera – kumite indywidualne
juniorów
- Mateusz Netter – kumite indywidualne
juniorów młodszych

Brązowe krążki wywalczyli:
- Beata Zielińska – kata indywidualne
juniorek
- Maksymilian Szczypkowski – kata
indywidualne juniorów młodszych
- Amadeusz Dera – kata indywidualne
juniorów
Przed nami kolejne treningi i wytrwała
mozolna praca. Mamy nadzieję, że
w nowym roku damy naszym kibicom
i sobie jeszcze więcej wspaniałych chwil.
Opiekunami naszej grupy medalistów
byli: sensej Jan Zieliński i p. Zdzisław
Mituła.
Gratulujemy trenerom i zawodnikom. Do
zobaczenia na treningach. Oss!
Jan Zieliński
www.hitotsu.pl

TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY

29 grudnia 2011r. odbyła się V edycja
Świątecznego Turnieju Piłki Siatkowej
Służb Mundurowych. Organizatorem była
Komenda Powiatowa PSP w Ostrzeszowie, przy udziale Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie. Poza gospodarzami
do udziału zaproszone zostały następujące reprezentacje: Urzędu Skarbowego
w Ostrzeszowie, Komendy Powiatowej
Policji, Domu Dziecka w Ostrzeszowie,
Nadleśnictwa Przedborów, Straży Granicznej w Kaliszu.
Po rozegraniu meczów grupowych
i półfinałowych w finale spotkały się
drużyny Straży Granicznej z Kalisza
i Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Po
zaciętym meczu strażacy okazali się drużyną lepszą, pokonując straż graniczną
w setach 2:0.

Klasyfikacja turnieju:
1. KP PSP w Ostrzeszowie,
2. Straż Graniczna w Kaliszu,
3. KPP w Ostrzeszowie,
4. Dom Dziecka w Ostrzeszowie,
5. Nadleśnictwo Przedborów i Urząd
Skarbowy w Ostrzeszowie.
Wręczenia pucharów i dyplomów
dokonał starosta ostrzeszowski wspólnie z komendantem powiatowym PSP
w Ostrzeszowie Tomaszem Makiem.

Tekst:
asp. sztab. Zbigniew Gołdyn
Foto:
st. kpt. Tomasz Jabłoński

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oraz
Powiatowe Zrzeszenie LZS organizują
w styczniu 2012 roku rozgrywki halowej
piłki nożnej o Puchar Starosty Ostrzeszowskiego dla drużyn zrzeszonych
z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

Mecze zostaną rozegrane 8 stycznia
2012r., w trzech grupach, wg poniższego
schematu:

gospodarzem turnieju,
grupa C w Kobylej Górze – KLKS „Zefka”
Kobyla Góra gospodarzem turnieju.

grupa A w Czajkowie – LZS Czajków
gospodarzem turnieju,
grupa B w Doruchowie – LZS Doruchów

Finał z udziałem 6 drużyn (po 2 drużyny
zwycięskie z każdej grupy) zostanie rozegrany w Ostrzeszowie 29.01.2012r.

