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Utytułowanazawodniczka,zło-
tamedalistkaMPwkonkuren-
cji południowych form trady-
cyjnych ręcznych prezentuje
południowy styl Hung Gar
KuenKungFu, którydo tej po-
ry w Krakowie nikt nie upra-
wiał.Tojedenzczołowychchiń-
skich systemówwalki z wielo-
wiekową tradycją, jego wpływ
ielementyodnaleźćmożnatak-
żewpopularnymChoyLeeFut.
Nazwa Hung Gar Kuen

oznacza„PięśćRodzinyHung”,
styl ten określa się też jako Fu
HokKuen–„PięśćTygrysaiŻu-
rawia”.Dużynaciskkładziesię
w nim na szybki i skuteczny
wynikwalkioraznabardzo in-
tensywny trening siłowo-wy-
trzymałościowy.Łączyonwso-
bie technikiwzorowane na za-
chowaniach zwierząt, przede
wszystkim tygrysa (atak, siła,
odwaga) i żurawia (obrona,
zwinność, precyzja), a także
smoka, lamparta iwęża.
– Treningi Hung Gar udo-

wodniły mi, że w kung fu nie
madrogi na skróty.Wszystko,
co jest trwałe i skuteczne, osią-
ga się systematyczną, ciężką
pracą,awartości etyczne tuza-
korzenione, mają silne i pozy-
tywneprzełożenienażycieczło-
wieka. Korzystając z dziedzi-
ctwa kulturowego Chin, uczy-
mysiędoskonalićciało iducha,
co stanowi o wielkiej sile
wushu. Pole walki nie ograni-
cza się przecież do sali trenin-
gowej czy ringu. W życiu też
musimynauczyćsięwygrywać
–mówi Stefańska.
Z pomocą Piotra Kowalika,

złotego medalisty mistrzostw
światawushutradycyjnego(któ-
re odbyły się w 2010 roku
wWudang, Chiny) i wielokrot-
nego medalisty wielu innych
prestiżowych zwodów, Stefań-
ska poszerza sweumiejętności
z zakresu kung fu. Prawdopo-
dobnieobojewystartująnanaj-
bliższych, listopadowych MŚ
wHuangshan.DlaKowalikabę-
dątotrzeciezawodyrozgrywa-
ne wChinach i kolejna okazja,
abyobronić tytułmistrzowski.
Krakowianin prezentuje po-

ziom, który nadal stawia go
w roli faworyta, zwłaszcza
w konkurencji halabardy.
–Jest to brońdługa, której opa-
nowanie wymaga od adepta
dobregoprzygotowania fizycz-
nego.Naukęposługiwania się
nią zacząłem już jakodziecko,
jednakdopierowiele lat pracy
ciężką bronią zaowocowało
wynikami na zawodach.
Od 1998 roku regularnie wy-
grywamkonkurencje formtra-
dycyjnychbroni długiej różnej
– opowiada instruktor Irbisu.
Szkoła powstała jesienią

2009 rokuwhali przy ul. Cheł-
mońskiego 255. Posiada dwie
duże sale treningowe (po ok.
170metrówkw.każda)z lustra-
mi, wyposażone w specjali-
styczny sprzęt sportowy,m.in.
jedną z dwóch dostępnych
wPolsceplaftormdo treningu
form sportowych. Jedna jest
przystosowania do treningu
sztuk walki, a druga do zajęć
fitness i tanecznych.Obiektpo-
siadaszatnie, zapleczesanitar-
ne, recepcję i poczekalnię.
Irbis prowadzi zajęcia dla

dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działa pod patronatem Pol-
skiegoZwiązkuWushu,w2009
rokuzostałwybranynaoficjal-
ne Centrum Szkolenia Kadry
PolskiWushu.
Poza technikami walki in-

struktorzy starają się przeka-
zać swoimpodopiecznymwar-
tości etyczne i przybliżyć im
bogatą kulturę Chin. Nie tak
dawno z pomocą przyjaciół
zorganizowali tradycyjną ce-
remonięBudzeniaChińskiego
Lwapołączoną zTańcemLwa.
Toważnewydarzeniewżyciu
szkołynadługozapadniewpa-
mięci młodych adeptów kung
fu, którzypodokiemKowalika
i Stefańskiej przygotowywali
na tę okazję specjalny pokaz
swoich umiejętności (foto-
relacja: www.irbis-wushu.pl).
W systemie treningowym

realizowanymwszkolekładzie
się nacisk nie tylko na perfek-
cyjne wykonanie technik i se-
kwencji ruchów, ale także
nazrozumienie ichzastosowa-
nia,siłę iwytrzymałość.Odcza-
sudebiutu–w2010rokunapre-
stiżowymGrand International
Wushu Festival wWarszawie,
wtzw.pierwszymkroku–ucz-
niowie szkoły stale podnoszą
swoje umiejętności.

KUNGFU.KrakowskaSzkoła
SztukWalki Irbismożesiępoch-
walićmocniejsząkadrąszkole-
niową.Dogrupy instruktorów
kungfu (wushu)dołączyłamis-
trzyniPolski i reprezentantka
krajuAndżelikaStefańska.

Szkoła SztukWalki
Irbis corazmocniejsza

AndżelikaStefańska iPiotrKowalik– instruktorzykrakowskiejszkoły

Pracownicy największych
małopolskich firm toczą boje
na dwóch obiektach: J&J
Sport CenterKrakówprzy ul.
Winnickiej 40, a także Com
-Com Zone przy ul. Ptaszy-
ckiego 6. Trzecią kolejkę ro-
zegrała najwyższa z lig, czy-
li Extraklasa. Rywalizacja jest
niezwykle ciekawa, a każda
z drużyn ma ochotę na mi-
strzowski puchar.
Naczele tabeli znajdują się

dwie drużyny z kompletem
zwycięstw, beniaminek Night
News i Especto. Ci pierwsi po-
konali w ostatniej kolejce Art
-Gum,etatowego faworyta roz-
grywek. Zacięte spotkanie za-
kończyło się wynikiem 2:1,

po golach najskuteczniejszej
pary Biznes Ligi, Daniela
Klima i Daniela Suchana.
Bramkę dlaArt-Gumu zdobył
niezawodny Piotr Giza.
WspomnianeEspectopokona-
ło po zaciętym spotkaniu
Oknoplast 4:3. Do zwycięstwa
poprowadził jeRobertCzopek,
którydo trafienia dołożył asy-
stę.WkolejnymmeczuBarba-
kanTaxiwygrał zJRInvest6:2.
SpotkaniebyłopopisemKami-
la Piórkowskiego, zdobywcy 5
goli. Zacięty bój stoczyły dru-
żyny innych beniaminków,
Lorenza i Centroclimy. Lepsi
okazali się ci drudzy, wygry-
wając 4:2. Lorenz wciąż czeka
napierwszezwycięstwowroz-
grywkach. Kolejkę zamknęło
spotkanie ProEko – InterCars
Wieliczka, zakończone rezul-
tatem 2:3. Świetniew tymme-
czu spisywał sie Maciej
Maderak, który raz za razem
inicjowałakcjeofensywnedru-
żyny zWieliczki.

Aż 80 drużyn zaczęło
nowy sezon ligowy

(ŻUK)

GabrielaNowak,KlaudiaMle-
ko, Jerzy iWiktor Staszak (oj-
ciec i syn) zdali egzamin na 1.
dan(czarnypas).Ponadtodwaj
innizawodnicyAKTMichałJa-
nusz iRafałWajdauzyskali sto-
pień 3. dan. Egzaminy odbyły
sięprzyokazji seminariumpro-
wadzone przez Amerykanina
Aviego Rokaha (6. dan).
W zgrupowaniu wzięło

udział 250 osób zCzech, Litwy,
Rosji,WielkiejBrytanii iPolski.
Z niepołomickiej AKT przyje-
chała 15-osobowa ekipa, któ-
rabrałaudziałwintensywnym
szkoleniu. Sensei Rokah zwra-
całuwagęm.in.nakontynuację
i timing techniki, a także stra-
tegięwalki, obronę,atak i tech-
nikękończącą.Opróczćwiczeń

z partnerem było też doskona-
lenie formy i techniki przy za-
stosowaniu kitei i teki shodan.
Po zakończeniu zgrupowa-

niaodbyłysięegzaminy,doktó-
rychwspomnianaszóstkaprzy-
gotowywała się pod okiem Pa-
wła Janusza, Michała Janusza
i Rafała Wajdy. Uczestniczyła
też w konsultacjach Polskiego
Związku Karate Tradycyjnego
(prowadził je m.in. Paweł Ja-
nusz). Oprócz wymienionego
sekstetu w seminarium wzięli
udziałKatrinKargbo,AnnaMle-
ko, Daria Pavlenko, Mateusz
Bąk, Krzysztof Buczek, Paweł
Janusz, Michał Kulijewicz, Bo-
gusławNowakiPawełTomasik.
Po zakończeniu semina-

rium odbyło się zgrupowanie
kadry Polski juniorów i junio-
rówmłodszych.Uczestniczyło
w nim pięcioro karateków
zniepołomickiejAKT:Klaudia
Mleko, Gabriela Nowak,
Krzysztof Buczek, Damian
Latos iWiktor Staszak.

Niepołomiczanie
z czarnymi pasami

(FIL)

(FIL)

FUTSAL.BiznesLigaz roku
na rok rozrasta się.Wsiódmym
sezonienajpopularniejszych
amatorskich rozgrywekpiłkar-
skichwMałopolsce rywalizacja
toczysięwośmiugrupach
rozgrywkowych,wktórychgra
80zespołów.

KARATETRADYCYJNE.

CzworowychowankówAkade-
miiKarateTradycyjnegowNie-
połomicachuzyskałoczarny
paspodczasmiędzynarodowe-
goseminarium,któreodbyło
sięwStarejWsi.
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Przez dwa dni na boiskach
przySuchychStawachrozgry-
wanebyły 27.MistrzostwaEu-
ropyNotariuszy.Mistrzemzo-
stała reprezentacjaWłoch.
Polska drużyna, w której

gralinotariusze iasesorzyzPo-
znania, Krakowa, Warszawy
iKołobrzegu,wpierwszymme-
czu spotkała się z Włochami
ipozaciętymmeczuuległa0:2.
–Mam do siebie żal, bo w tym
meczuniestrzeliłemrzutukar-
nego. Potem grałem już lepiej,
ale ta„jedenastka”niedajemi
spokoju–mówiłpoturniejupe-
chowy strzelec JanKrólak.
Drugiego dnia turnieju Po-

lacymieli przedsobądwaważ-
ne mecze, w których zwycię-
stwomogłodaćnaszymrepre-
zentantom czwarte miejsce.
Wpierwszymspotkaniuprze-
ciwkoNiemcomdługo prowa-
dzili rywale 1:0, a dwa gole
w końcówce dały Polakom
zwycięstwo. – To „historycz-
ny” wynik, ponieważ nawet
reprezentacja Polski nigdy
zNiemcaminiewygrała –pod-
kreślał kapitan ekipyCzesław
Szynalik. W ostatnim meczu
Polska musiała uznać wyż-
szość Belgów, ulegając 0:2.
– W tym meczu daliśmy po-
grać tym, którzy grali wcześ-
niej najmniej. Nie mieliśmy
już szansnapodium, aniektó-
rzy z nas przejechali całą Pol-
skę, aby pobyć na boisku choć
chwilę – powiedział nestor ze-
społu Stanisław Szatko.
Zdecydowanie najlepszym

zespołem turnieju byli Włosi,
którzy wygrali sześć spotkań,
zanotowali jeden remis i straci-
li tylko jedną bramkę. –Bardzo
chcielismy wygrać w pięknym

Krakowie. Sukces dedykujemy
naszemukoledzeGiovanniemu
Ricciemu,którywstarciuzBel-
gią doznał poważnej kontuzji
iwyjechałstądokulach.Bardzo
dziękuję gospodarzaom, bo by-
łytoświetniezroganizowane mi-
strzostwa – powiedział kapitan
zwycięzcówLuigiCambri.
Najlepszym bramkarzem

turnieju został Noethel
Valentini z Francji, a królem
strzelcówVaclavVodazCzech,
który zdobył siedem bramek.
–Bardzo solidnie się przygoto-
waliśmydomistrzostw,niektó-
rzy trenowali dwa razy dzien-
nie. Tytuł króla strzelców de-
dykuję swoimkolegom,którzy
wspaniale dogrywali mi piłki
– powiedział Voda.

Uroczyste zakończenie mi-
strzostwnastąpiłowKopalniSo-
liWieliczka,gdzienajlepsiotrzy-
malipamiątkowepucharyime-
dalewręczaneprzezwładzeko-
palni oraz organizatorów.

Wyniki
Austria–Francja0:1,Belgia–Francja0:2,Bel-

gia–Hiszpania0:0,Włochy–Austria3:0,Belgia

–Niemcy2:1,Włochy–Belgia2:0,Czechy

–Francja0:0,Czechy–Hiszpania2:3,Polska

–Czechy1:4,Włochy–Polska2:0,Francja

–Polska1:0,Polska–Hiszpania0:0,Niemcy

–Hiszpania5:0,Czechy–Belgia0:1,Francja

–Włochy0:0,Polska–Austria1:0,Belgia–Pol-

ska2:0,Polska–Niemcy2:1,Francja–Hiszpa-

nia1:1,Francja–Niemcy4:0,Włochy–Hiszpa-

nia1:0,Czechy–Austria1:2,Czechy–Belgia0:1.

Polska: Czesław Szynalik, Adam

Banaszek, Bartosz Berliński, Jakub

Biernat, Piotr Chmielewski, Aleksander

Chojnacki, Radosław Chorabik, Waldemar

Chwiałkowski, Paweł Czajka, Piotr

Glanowski, Sylwester Grzebinoga, Jan

Holocher, Rafał Jabłoński, Łukasz Jaksa,

Artur Janik, Janusz Kozłowski, Jan Królak,

Wojciech Królikowski, Julian Lutomierski,

Piotr Łaźniak, WojciechMieszkowski, Ja-

nusz Putowski, Marek Rowicki, Mariusz

Soczyński, Marcin Solak, Piotr Stępień,

Stanisław Szatko, Wojciech Szczypkowski,

KonradWygona, Adam Ziomek.

1. Włochy 7 19 13–1

2. Francja 7 15 9–1

3. Hiszpania 7 12 12–4

4. Belgia 7 10 7–7

5. Austria 7 9 5–10

6. Czechy 7 7 12–7

7. Polska 7 7 4–10

8. Niemcy 7 0 2–23

(PAN)

Pokonali Niemców
PIŁKANOŻNA.Polska zajęła siódmemiejscewMistrzostwach EuropyNotariuszy rozegranych
wKrakowie. Tytuł zdobyliWłosi, którzywygrali 6meczów i zremisowali jedynie z Francuzami.

MistrzemEuropyzostaliWłosi (niebieskiekoszulki). Nazdjęciu fragment ichmeczuzAustriakami.
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