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Szanowni Państwo!
Sport jest wspólną przestrzenią spotkań, które prowadzą
do zbudowania trwałych relacji modelujących i pozytywnie
wzmacniających

zachowania,

postawy,

wspólne

wartości

oraz dobre praktyki.
Myśl ta nawiązuje do tradycji antycznej, w której zrównoważony
i harmonijny rozwój intelektualny, artystyczny i ﬁzyczny
stanowił podstawową zasadę edukacji. W tym duchu szczególną
rolę odgrywały sporty walki obecne już na pierwszych
antycznych igrzyskach olimpijskich. Ideę tę przejęła praktyka
epoki oświecenia, kiedy do kadry profesorskiej często zaliczano
nauczycieli szermierki.
Mimo

zmian,

jakie

przeszedł

fechtunek

przez

stulecia,

niezmienny od lat pozostał swoisty kodeks etyczny i ceremoniał.
Wymieńmy w tym miejscu tradycyjny biały kolor i krój ubrania
szermierczego oraz obowiązkowe czynności, jakimi są specjalne
ukłony przed i po walce.
To wszystko sprawia, że szermierka jest naprawdę wyjątkową
dyscypliną

sportową,

którą

warto

popularyzować

wśród

społeczeństwa.
Mając na uwadze rozwój sportu szermierczego, zarówno pod
względem sportowym, jak również promocyjnym, od 2008 roku
organizujemy Europejski Festiwal Szermierki – Memoriał
Fechtmistrza Jana Nowaka.
Pragnąc odpowiednio wykorzystać potencjał sportowy naszych
zawodników oraz możliwości logistyczne kierujemy na Państwa
ręce prośbę o wsparcie inicjatywy organizacji naszej imprezy.

W ramach realizacji programu sponsorskiego z chęcią
przyjmiemy zobowiązania obejmujące pięć obszarów działań
promocyjnych.
Udostępnienie powierzchni reklamowej:
- mobilna ścianka reklamowa;
- banery reklamowe eksponowane podczas turnieju.

Świadczenie reklamowe podczas specjalnego
programu telewizyjnego emitowanego w TVP3 Poznań:
- ekspozycja logotypu sponsora podczas emisji programu.

Świadczenie reklamowe w prasie:
-

logo

w

banerze

reklamowym

na

stronie

sportowej

w Głosie Wielkopolskim.

Materiały poligraﬁczne w zakresie:
- ekspozycji logo na wszystkich materiałach drukowanych
(plakaty, ulotki, foldery) produkowanych w ramach wydarzenia.

Świadczenia internetowe w postaci:
- informacji o sponsorze na stronie internetowej organizatorów
wydarzenia;
-

artykuły

sponsorowane

w

mediach

społecznościowych

organizatora wydarzenia.

Dołożymy wszelkich starań, by wydarzenie było atrakcyjne pod
względem medialnym, merytorycznym i estetycznym.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach organizacji
Europejskiego Festiwalu Szermierki i uprzejmie prosimy
o

pozytywne

sponsorskiej.

rozpatrzenie

przedstawionej

propozycji
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PROGRAM ZAWODÓW:
04.06.2021 roku (sobota)
9.00 ﬂoret dziewcząt 2007 - 2008, 2009 - 2010
14.00 ﬂoret dziewcząt 2011 - 2012, 2013 i młodsze
Finały po zakończeniu walk eliminacji bezpośredniej
05.06.2021 roku (niedziela)
9.00 ﬂoret chłopców 2007 - 2008, 2009 - 2010
14.00 ﬂoret chłopców 2011 - 2012, 2013 i młodsi
Finały po zakończeniu walk eliminacji bezpośredniej

Europejski Festiwal Szermierki

im. Mateusza

Witkowskiego, organizowany przez sekcję szermierczą KS Warta
Poznań, jest jednym z największych wydarzeń sportowych tego
rodzaju w Europie, a zarazem wyjątkowym, dzięki swojej
wielowymiarowości.

Motto przewodnie Festiwalu brzmi:

sport-kultura-edukacja
a za każdym z tych haseł stoją starannie przygotowane działania.

Impreza odbywa się w nowoczesnej hali sportowej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, usytuowanej przy ul. Zagajnikowej 9.

Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka stanowi główny element
Festiwalu, w którym bierze udział blisko 500 zawodników

z kilkunastu państw. Warto nadmienić, iż wysoki poziom
turnieju, rzetelna organizacja oraz panująca podczas tego
wydarzenia niepowtarzalna atmosfera sprawiły, że do Poznania
przybywali również zawodnicy z krajów pozaeuropejskich, m.in.
przedstawiciele USA, Japonii, Singapuru czy RPA.

Gościmy szanowane osobistości ze świata sportu, władze miasta,
uczelni, a także sympatyków Warty Poznań i szermierczych
kibiców. Jest to doskonała okazja, by zaprezentować swoje
przedsiębiorstwo i jego ofertę.

Mateusz
Witkowski

trener, który całym
sercem kochał szermierkę

Mateusz Witkowski urodził się 10.04.1984 roku
w Poznaniu. Śladem swoich starszych braci traﬁł do sekcji
szermierczej KS Warta Poznań, gdzie od razu zauważono Jego nieprzeciętną
sprawność ruchową. Specjalizował się we ﬂorecie, a uzyskiwane dobre wyniki umożliwiły Mu
reprezentowanie barw narodowych na mistrzostwach świata w kategorii kadetów. Kontuzja przekreśliła dalszy
rozwój Jego kariery zawodniczej, dlatego przygodę z szermierką kontynuował w innej formie - został trenerem w swoim
macierzystym klubie, a następnie równolegle w KS Warta oraz w KU AZS UAM. W sekcji szermierczej Warty pełnił funkcję
trenera koordynatora, będąc jednocześnie członkiem Zarządu Klubu Sportowego Warta.
Mateusz ciągle poszerzał swoją wiedzę, szczególnie podczas studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
a następnie podczas studiów doktoranckich, które zakończył uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kulturze
ﬁzycznej (2013).
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, którego był dyrektorem od października 2020. Na UAM należał do wąskiego grona osób,
które doprowadziły do podjęcia szkolenia szermierczego studentów w ramach regularnych akademickich zajęć
z wychowania ﬁzycznego i przyczyniły się do powstania sekcji szermierczej Klubu Uczelnianego AZS UAM, w której także
pełnił funkcję trenera koordynatora.
Niezwykła aktywność Mateusza skutkowała wieloma różnorodnymi pomysłami, z których warto przypomnieć choćby
tylko dwa z nich, w realizacji których odgrywał kluczową rolę.
Europejski Festiwal Szermierki (od 2008) – jest wydarzeniem sportowym innym niż wszystkie znane, łączącym zawody
sportowe z działaniami o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, skierowanym do dzieci i młodzieży. Europejski Festiwal
Szermierki od początku odbywa się pod hasłami: SPORT – KULTURA – EDUKACJA.
Konferencje nauko–metodyczne (2016 – 2018) – konferencje dla trenerów w ramach Europejskiego Festiwalu Szermierki
pt. Szermierka w ujęciu naukowym i szkoleniowym.
Mateusz był wielkim entuzjastą i propagatorem szermierki w Poznaniu, w tym niedoścignionym mistrzem pokazów
szermierczych. Niezwykle udaną formą popularyzacji szermierki była publikacja Jego autorstwa pt. Niezbędnik
sympatyka szermierki (2019). Był też autorem hasła: Szermierka buduje relacje. Za swoją pracę trenerską
sześciokrotnie (2015-2020) otrzymał Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za Wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej,
a w roku 2019 został wyróżniony Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.
Mateusz Witkowski był postacią wielowymiarową – zawodnik, trener, propagator szermierki, organizator dużych imprez
sportowych. Należy jeszcze dodać, że był doskonałym mówcą i jednocześnie sprawnie posługiwał się piórem. Trzeba też
wspomnieć o Jego wybitnej predyspozycji do pracy naukowej. Wynikiem prowadzonych prac była monograﬁa Wieloaspektowy trening w szermierce (M. Witkowski i M. Bronikowski, 2017). Mateusz Witkowski był też autorem bądź
współautorem wielu artykułów naukowych dotyczących szermierki, publikowanych w specjalistycznych czasopismach
krajowych i zagranicznych, w tym dziewięciu z renomowanej listy ﬁladelﬁjskiej, wysoko cenionej w środowisku
naukowym.
Dr Mateusz Witkowski zginął w wyniku wypadku samochodowego 8. września 2021 roku.

Jan Nowak

legenda Klubu Sportowego „Warta” Poznań
Jan Nowak urodził się 15 kwietnia 1926 roku w Sierakowie. W okresie okupacji pracował w zakładach
Przemysłu Metalowego „Herkules” w Poznaniu. Po wyzwoleniu Poznania uczestniczył w odbudowie
tegoż zakładu. W lipcu 1949 roku przeniósł się do Zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Od 15 grudnia 1945 roku, a więc niemal od początku powstania sekcji szermierczej K.S. „WARTA”,
został jej członkiem, równocześnie uczestnicząc w pracach zarządu. W latach 1948-1990 był
członkiem zarządu Okręgowego Związku Szermierczego w Poznaniu, natomiast w latach 1957-1971
pełnił dodatkowo funkcję społecznego szefa wyszkolenia Okręgowego Związku Szermierczego.
Od 1955 roku do Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku pełnił funkcję trenera współpracującego
z kadrą narodową seniorów we ﬂorecie. Tytuł trenera I klasy otrzymał w 1969 roku. W ciągu swej
wieloletniej pracy w Klubie Sportowym „Warta” Poznań wyszkolił wielu znakomitych zawodników,
którzy osiągali sukcesy sportowe w zawodach krajowych i międzynarodowych, a później, niektórzy
z nich, odnosili sukcesy trenerskie.
Jan Nowak był trenerem wszechstronnym, specjalizował się we ﬂorecie, ale szkolił również szablistów
i szpadzistów. Jego trenerski talent przejawiał się w zdolności stopniowania wiedzy i technik
zermierczych. Doprowadził kilku zawodników do najwyższego światowego poziomu, a jednocześnie
odznaczał się wielką umiejętnością uczenia dzieci i młodzieży. Pomocne mu były jego cechy
osobowościowe, takie jak pogoda ducha, cierpliwość, szacunek i całkowite oddanie się swym
uczniom. Chcemy kontynuować misję trenera i dla uczczenia jego pamięci, corocznie organizujemy
międzynarodowy turniej szermierczy dla dzieci, Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka, rozgrywany
w ramach Europejskiego Festiwalu Szermierki, który po raz pierwszy odbył się w roku 2008.

O sekcji szermierczej

Klubu Sportowego „Warta” Poznań
Niewiele jest w Polsce klubów sportowych z tak długą i bogatą tradycją jak poznańska Warta.

Klub powstał w 1912 roku, a nasza sekcja obchodzić będzie w tym roku 77-te urodziny.
Przez lata swojej działalności szermierze Warty triumfowali na polskich i światowych
planszach. Sukcesy te były zasługą znakomitych poznańskich fechtmistrzów – Jana
Pieczyńskiego i Jana Nowaka. Ci utalentowani szkoleniowcy stworzyli tzw. poznańską szkołę
fechtunku, której obecni trenerzy czują się spadkobiercami.
W środowisku sportowym dobrze znane są nazwiska szermierzy występujących
z charakterystyczną literą
w kolorze zielonym na rękawie bluzy szermierczej.
Wielu z nich zdobywało medale na mistrzostwach świata i Europy. Aktualnie w barwach Warty
walczy około dwustu młodych ﬂorecistów i ﬂorecistek, którzy z uporem uprawiają tę
wymagającą dyscyplinę sportu.

„Młodzi w natarciu” - tak najcelniej można scharakteryzować szermierzy Warty, którzy

chcą zostać godnymi następcami swych poprzedników.

KONTAKT:
Sprawy organizacyjne:
BARTOSZ HEKIERT
szermierka@kswarta.pl
tel. +48 503 018 941

Sprawy sędziowskie:
ANDRZEJ WITKOWSKI
a.witkow@amu.edu.pl
tel. +48 501 562 363

www.szermierze.pl
www.facebook.com/muszkieterowie

