10 Lat działalności klubu
Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa
właśnie wszedł w jubileuszowy rok – dziesiąty
w swojej bogatej w sukcesy historii.
W okresie dziesięciolecia działalności klubu nasze
podopieczne brały udział w wielu zawodach
i turniejach w Polsce i za granicą.
Uczestniczyły w konkursach o randze
ogólnopolskiej, odnosząc przy tym wiele
sukcesów, zdobywając medale i wyróżnienia.
Swoimi pokazami uświetniały ważne wydarzenia
i różnego rodzaju imprezy o charakterze
sportowo-widowiskowym. Klub od wielu lat jest
organizatorem zawodów wojewódzkich,
krajowych, międzynarodowych oraz zgrupowań
i obozów sportowych zarówno w kraju jak i poza
jego granicami.
Nasza wykwalifikowana kadra trenerska dba
o rozwój sportowy naszych zawodniczek oraz
przekazuje pozytywne wartości, jakie niesie
ze sobą uprawianie sportu.
Nasz klub daje szansę utalentowanym
dzieciom rozwijać swoje możliwości pod
fachowym okiem szkoleniowców.
Sport jest naszą pasją, którą staramy się
zaszczepić najmłodszym, sposobem na życie!
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Oliwia Skłucka

O klubie

Więcej o nas
Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa został założony 3 lipca 2007 roku, jako stowarzyszenie kultury fizycznej.
Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy zostaliśmy wpisani do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, a Polski Związek
Gimnastyczny nadał licencję klubową nr 42 obejmującą sekcję gimnastyki artystycznej.
Podstawowym celem działalności klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej i sportu
w środowisku dzieci i młodzieży poprzez rozwój i popularyzację jednej z najpiękniejszych dyscyplin sportowych jaką jest
gimnastyka artystyczna. Klub zajmuje się szkoleniem zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych i na każdym
etapie sportowego rozwoju począwszy od grup naborowych do seniorek.
Szkolenie najmłodszych to nie tylko inwestycja w przyszłość ale również możliwość rozwijania przez nich pasji, dlatego
przede wszystkim kieruje nami zasada zabawy poprzez sport. Na zajęciach staramy się stworzyć sprzyjające warunki
i pozytywną atmosferę mające na celu stałe podnoszenie umiejętności i rozwój talentu.
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Pola Stefańska
Karolina Stępień

Gimnastyka Artystyczna

Sonia Krygier

Midori Przybylska

Dlaczego Gimnastyka?
Gimnastyka artystyczna – poddyscyplina gimnastyki, będąca połączeniem baletu, tańca, akrobatyki i rywalizacji sportowej.
Stanowi doskonałą podstawę do uprawiania innych dyscyplin sportowych, świetnie do nich przygotowuje.
Gimnastyka artystyczna to nie tylko zajęcia sportowe, które zwiększają sprawność ruchową, to także wspaniały sposób na
rozwój kreatywności oraz forma wyrazu artystycznego. Zajęcia obejmują ćwiczenia muzyczno-ruchowe połączone
z elementami rytmiki, ćwiczenia gimnastyczne z elementami akrobatyki, z przyborami do gimnastyki
artystycznej - skakanka, obręcz, piłka, maczugi i wstążka. Ćwiczenia stosowane na zajęciach pomagają wykształcić
u dziewczynek prawidłową postawę ciała, rozwijają motorykę i koordynację. Gimnastyka artystyczna ma ponadto wpływ
na zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczy również systematyczności, buduje odporność psychiczną,
pomaga przełamywać nieśmiałość, otwiera na otoczenie a przede wszystkim stanowi dobrą zabawę przy muzyce, dzięki
której nawet bardzo ciężki trening sprawia ogromną przyjemność.
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Irina Lortkipanidze
Trener koordynator UKS IRINA Warszawa
Trener kl. I gimnastyki artystycznej, magister wychowania
fizycznego i sportu z przygotowaniem pedagogicznym.
Sędzia brevet Międzynarodowej Federacji Gimnastyki (FIG) od 2001 r.
Sędzia Igrzysk Olimpijskich “Pekin 2008.
Członek komisji do spraw sędziowskich sekcji gimnastyki
artystycznej PZG
Od 1989 roku trener - konsultant Kadry Narodowej Polski,
trener kadry Olimpijskiej – Atlanta 1996, Ateny 2004.
Trener wielokrotnej Mistrzyni Polski Magdaleny Markowskiej,
wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski Karoliny Dobroszyckiej oraz
Nataszy Urbańskiej obecnej tancerki, aktorki i piosenkarki.
Odznaczona brązową odznaką Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu “Za zasługi dla sportu”, odznaką honorową Polskiego Związku
Gimnastycznego.
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Kadra trenerska

Sukcesy naszych zawodniczek nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie, poświęcenie i ciężka praca kadry trenerskiej.
Nasz doświadczony, wykwalifikowany i ambitny zespół szkoleniowców złożony jest z byłych zawodniczek.
Współpracujemy również z wieloma trenerami i choreografami z innych klubów z kraju i z zagranicy.

DOMINIKA GETKA – trener grupy sportowej

Trener – instruktor gimnastyki artystycznej i fitness. Absolwentka Polskiej Akademii Sportu, posiada licencję
trenerską oraz sędziowską Polskiego Związku Gimnastycznego. Od najmłodszych lat związana ze sportem,
wieloletnia zawodniczka gimnastyki artystycznej w klubie CWKS Legia Warszawa. Wielokrotna medalistka
Mistrzostw Polski, medalistka wielu turniejów międzynarodowych. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku
wychowanie fizyczne ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Uczestniczyła w wielu warsztatach z dziedziny tańca aerial hoop
i aerial silk uzyskując certyfikaty.

KAROLINA DOBROSZYCKA – trener grupy sportowej

Trener – instruktor rytmiki i fitness. Absolwentka Polskiej Akademii Sportu, posiada licencję trenerską oraz
sędziowską Polskiego Związku Gimnastycznego. Od najmłodszych lat związana ze sportem, przez 11 lat trenowała
gimnastykę artystyczną w klubie CWKS Legia Warszawa. Złota i srebrna medalistka Indywidualnych Mistrzostw
Polski, wielokrotna medalistka Drużynowych Mistrzostw Polski. Wielokrotna Mistrzyni Warszawy, medalistka wielu
turniejów międzynarodowych. Zawodniczka Kadry Narodowej Polski. Ukończyła studia uzyskując tytuł magistra
na kierunku administracja. Uczestniczyła w wielu warsztatach z dziedziny tańca współczesnego, modern oraz
szkoleniach i konwencjach fitness uzyskując certyfikaty.

ANNA DYMITROWA – trener grupy sportowej

Trener kl. II gimnastyki artystycznej, instruktor gimnastyki sportowej i akrobatyki. Posiada licencję trenerską oraz
sędziowską Polskiego Związku Gimnastycznego. Od najmłodszych lat związana ze sportem, zawodniczka
gimnastyki artystycznej w klubie CWKS Legia Warszawa. Zwyciężczyni zawodów okręgowych w Bułgarii,
5 zawodniczka Mistrzostw Bułgarii, zawodniczka Kadry Narodowej Bułgarii. Ukończyła Szkołę Mistrzostwa
Sportowego w Bułgarii oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie uzyskując tytuł magistra na kierunku
wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską.
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OKSANA GRIPAS – trener

Trener gimnastyki artystycznej, magister edukacji ze specjalizacją gimnastyka artystyczna. Członek kadry Republiki
Północnej Osetii (1967-1978), członek kadry Rosji oraz ZSRR (1970-1978). Wielokrotna finalistka i zwyciężczyni
turniejów rangi Rosyjskiej i ZSRR oraz licznych turniejów międzynarodowych. Mistrz Sportu. Posiada ogromne
doświadczenie w pracy z dziećmi, od 1979 jest trenerem gimnastyki artystycznej, była trenerem głównym
Republiki Północnej Osetii – Ałanii (1990-1993). Jej podopieczne były finalistkami i zwyciężczyniami licznych
turniejów rangi Rosyjskiej i ZSRR, 4 zawodniczki w kadrze Rosji, 1 zawodniczka w kadrze ZSRR.

MARINA OLSZEWSKA – trener / choreograf

Choregraf, artysta baletu, magister sztuki. Absolwentka Kijowskiej Państwowej Szkoły Choreograficznej
ze specjalnością artysta baletu (1987). Uzyskała dyplom Chersońskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego
w zakresie specjalności: choreografia oraz kwalifikacje zawodowe: choreografia baletmistrza choreografii ludowej
(1999).

MAGDALENA GLINKOWSKA (zd. MARKOWSKA) – trener współpracujący

Trener kl. II gimnastyki artystyczne. Posiada licencję trenerską oraz sędziowską Polskiego Związku
Gimnastycznego. Od najmłodszych lat związana ze sportem, wieloletnia zawodniczka gimnastyki artystycznej
w klubie CWKS Legia Warszawa. Wielokrotna Mistrzyni Polski, Mistrzyni Warszawy, wielokrotna medalistka wielu
turniejów międzynarodowych. Reprezentantka Kadry Narodowej Polski (1998-2005). Medalistka Krajowych
Mistrzostw Polski federacji IDO w kategorii jazz i modern oraz półfinalistka programu Mam Talent.
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie uzyskując tytuł magistra na kierunku
wychowanie fizyczne.
Współpracujemy również z wieloma trenerami i choreografami z innych
klubów z kraju i z zagranicy.

Marina Ignatieva
Svietlana Artemenko
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Działalność sportowa
Zajęcia w klubie odbywają się na 3 płaszczyznach:
Grupa naborowa obejmuje dzieci w wieku 6-8 lat – jest to grupa mająca na celu wyłonienie rokujących i perspektywicznych młodych
zawodniczek, które będą mogły rozwijać swoje zdolności w grupie zaawansowanej – sportowej.
Grupa rekreacyjna obejmuje dzieci klas 2-6 – celem zajęć jest kształtowanie harmonijnego rozwoju dziecka, propagowanie potrzeby ruchu
w życiu codziennym, zajęcia odbywają się w formie zabawowo-naśladowczej, które przygotowują dziecko do dalszej przygody ze sportem,
dzieci biorą udział w rywalizacji klubowej, w międzyszkolnych zawodach.
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Grupa zaawansowana – sportowa – celem tej grupy jest doskonalenie techniki manipulacji z poszczególnymi
przyborami w połączeniu z elementami trudności ciała, kształtowanie i doskonalenie mistrzostwa sportowego.
Gimnastyczki startują w następujących kategoriach wiekowych i umiejętnościowych:
•
•
•
•
•
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Seniorki / Klasa M
Juniorki / Klasa I
Juniorki Młodsze / Klasa II – do lat 12
Młodziczki / Klasa III – do lat 10
Młodziczki / Klasa młodzieżowa – do lat 9

Ponadto gimnastyczki mogą startować indywidualnie i grupowo (zbiorówka).

Nargis Usupova
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Juniorki
ADRIANNA ZAMIRSKA
Juniorka, rocznik 2002
Brązowa medalistka Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży 2016, wielokrotna
medalistka Mistrzostw Warszawy
i Mistrzostw Mazowsza oraz ogólnopolskich
zawodów i turniejów międzynarodowych.
Zdobywczyni I klasy sportowej
na Mistrzostwach Polski Juniorek 2015.
Wieloletnia reprezentantka kadry
Mazowsza.

klasa I – 2002-2003-2004
Adrianna Zamirska
Nina Kuźnicka
Oliwia Skłucka
Karolina Tomaszewska
Marta Kożyczkowska
Wiktoria Matuszczak
Zuzanna Chlebińska
Natalia Kowaszewicz
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OLIWIA SKŁUCKA
Juniorka, rocznik 2004

NINA KUŹNICKA
Juniorka, rocznik 2003
Medalistka Finałów
Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży 2016, wielokrotna
medalistka Mistrzostw
Warszawy i Mistrzostw
Mazowsza oraz ogólnopolskich
zawodów i turniejów
międzynarodowych.
Zdobywczyni I klasy sportowej
na Mistrzostwach Polski
Juniorek 2016. Wieloletnia
reprezentantka kadry
Mazowsza

Brązowa medalistka
Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży 2016, wielokrotna
medalistka Mistrzostw
Warszawy i Mistrzostw
Mazowsza oraz ogólnopolskich
zawodów i turniejów
międzynarodowych.
Zdobywczyni I klasy sportowej
na Drużynowych Mistrzostwach
Polski Juniorek 2016.
Wieloletnia reprezentantka
kadry Mazowsza.

Juniorki młodsze
MADOKA PRZYBYLSKA
Juniorka młodsza, rocznik 2006
Finalistka Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży 2016, wielokrotna medalistka
ogólnopolskich zawodów oraz turniejów
międzynarodowych. Zawodniczka kadry
Mazowsza. Finalistka Małej Olimpiady
Młodzieży i Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików 2015.
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klasa II – 2005-2006
Natalia Lichota
Wiktoria Czarnota
Madoka Przybylska
Midori Przybylska
Natalia Kucia
Sonia Krygier
Hanna Wawrzyniak
Aniela Jędrak
Gabriela Jaźwińska
Iga Borek

NATALIA LICHOTA
NATALIA KUCIA

Juniorka młodsza, rocznik 2005

Juniorka młodsza, rocznik 2006

Finalistka Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży 2016,
medalistka ogólnopolskich
zawodów oraz turniejów
międzynarodowych.
Zawodniczka kadry Mazowsza.
Srebrna medalistka Mistrzostw
Warszawy 2015, złota medalistka
Drużynowych Mistrzostw
Polski 2015. Zawodniczka kadry
Mazowsza. Złota medalistka
Mistrzostw Warszawy w
układach zespołowych
2013, 2014.

Brązowa medalistka
Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży 2016, wielokrotna
medalistka ogólnopolskich
zawodów oraz turniejów
międzynarodowych.
Zawodniczka kadry Mazowsza.
Finalistka Małej Olimpiady
i Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików (2015).
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Młodziczki
kl. III – 2007
Nargis Usupova
Dominika Włodarczyk
Julia Trudzik
Karolina Stępień
Pola Stefańska
Weronika Siedzioch
Patrycja Mówka
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NARGIS USUPOVA
Młodzik, rocznik 2007
Złota medalistka Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży 2016. Złota
medalistka Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików 2016. Złota
medalistka Mistrzostw Mazowsza
2016. Wielokrotna medalistka
ogólnopolskich zawodów i turniejów
międzynarodowych. Zawodniczka
kadry Mazowsza. Złota medalistka
Mistrzostw Warszawy w układach
zespołowych 2016.
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DOMINIKA WŁODARCZYK
Młodzik, rocznik 2007
Srebrna medalistka Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży 2016. Srebrna medalistka
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 2016.
Brązowa medalistka Mistrzostw Mazowsza 2016.
Wielokrotna medalistka ogólnopolskich zawodów
oraz turniejów międzynarodowych.
Zawodniczka kadry Mazowsza. Złota medalistka
Mistrzostw Warszawy w układach zespołowych
2016 oraz brązowa medalistka Mistrzostw
Warszawy w układach zespołowych 2014.

JULIA TRUDZIK
Młodzik, rocznik 2007
Brązowa medalistka Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży 2016.
Wielokrotna medalistka
ogólnopolskich zawodów oraz
turniejów międzynarodowych.
Zawodniczka kadry Mazowsza.
Złota medalistka Mistrzostw
Warszawy w układach zespołowych
2016 oraz brązowa medalistka
Mistrzostwa Warszawy w układach
zespołowych 2014
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Sofija Nashchańska

Nadia Dynkiewicz

Lena Wołoszczuk
Antonina Peplińska

Młodziczki 2008 i młodsze:
Sofija Nashchanska, Oliwia Gąsiorowska, Ewa Sączek, Hanna Staszewska, Lena Wołoszczuk, Michalina Sienkiewicz,
Antonina Peplińska, Nadia Dynkiewicz, Amelia Dolańska, Matylda Kacperska, Blanka Słomińska, Alicja Stefańska.
Oliwia Gąsiorowska

Lena Wołoszczuk

Blanka Słomińska

Pomysł na utworzenie drużyny powstał w 2013 roku, jest to grupa zdolnych i ambitnych gimnastyczek.
Na pierwszych zawodach w których zawodniczki wzięły udział w 2013 roku Turniej Warszawski - wywalczyły I miejsce
(układ taneczny). W 2014 zbiorówka powtórzyła sukces zdobywając również I miejsce na Turnieju Warszawskim
(układ z obręczami) w składzie: Natalia Kowaszewicz, Zuzanna Chlebińska, Natalia Lichota, Wiktoria Czarnota, Alicja Molek.
W 2014 roku powstał drugi zespół młodszych zawodniczek, które na swoich pierwszych zawodach – “Turniej Warszawski”
wywalczyły III miejsce (układ taneczny) w składzie: Dominika Włodarczyk, Julia Trudzik, Gabriela Jaźwińska, Oliwia Gąsiorowska.
W 2016 roku nasza zbiorówka w nowym składzie ponownie odniosła sukcesy, I miejsce na Mistrzostwach Warszawy, IV miejsce
na ogólnopolskim turnieju i V miejsce na Mistrzostwach Polski (układ taneczny): Nargis Usupova, Dominika Włodarczyk,
Julia Trudzik, Pola Stefańska, Karolina Stępień, Weronika Siedzioch, Patrycja Mówka.
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Zawody i turnieje
Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa jest od wielu lat organizatorem zawodów wojewódzkich, krajowych
i międzynarodowych oraz Wielkiej Gali gimnastyczno-tanecznej.
Do najbardziej prestiżowych zawodów należy organizowany już 9-krotnie Międzynarodowy Turniej „Irina Cup”, który został objęty
honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
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Ponadto nasz klub organizuje cyklicznie następujące zawody: „Mokotowska Wiosna”, “Otwarte Mistrzostwa Mokotowa”,
“Mokotowska Gwiazdka” również objęte honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Mokotów.
Dzięki dofinansowaniu imprez przez m.st. Warszawa i Dzielnicę Mokotów oprawa zawodów jest na najwyższym poziomie.
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Zgrupowania i obozy
Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa jest organizatorem letnich i zimowych obozów sportowych, podczas których
zawodniczki doskonalą swoje umiejętności, poprawiają kondycję ale również uczą się samodzielności i funkcjonowania w grupie.
Organizujemy zgrupowania wyjazdowe w kraju i zagranicą oraz stacjonarne. Wybieramy miejsca ze znakomitą bazą
szkoleniowo-noclegowo-wypoczynkową, współpracujemy z kadrą trenerską z innych klubów z kraju i z zagranicy.
Obozy to również czas na poznawanie historii i kultury danego regionu poprzez zwiedzanie, czas na zabawę, uczestnictwo w wielu
konkursach, takich jak: konkurs taneczny, rysunkowy czy pływacki...
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Zajęcia treningowe

Nasze lokalizacje:

Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Benito Juareza
02-541 Warszawa
ul. Ludwika Narbutta 14

Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari
Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa
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Partnerzy / Współpraca
Imprezy sportowe, firmowe, prywatne, bankiety, festiwale, pikniki, promocje produktów, wystawy, festyny, targi …
Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa jest otwarty na różne formy współpracy, gwarantując przy tym wysoki poziom artystyczny.
Oferujemy organizację pokazów gimnastycznych, tanecznych z elementami akrobatyki zarówno indywidualnych jak i grupowych
z wykorzystaniem różnych rekwizytów (przybory gimnastyczne, wachlarze, woale)
Zapraszamy do współpracy – pokazy taneczno-gimnastyczne to najlepszy sposób na uatrakcyjnienie każdej imprezy.

Creative art work & Design
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Działalność klubu jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy

Zarząd UKS Irina Warszawa:

Prezes UKS Irina Warszawa,
Sławomir Kardaszewski.

Sekretarz UKS Irina Warszawa,
Katarzyna Bartoszewska

Skarbnik UKS Irina Warszawa,
Irina Lortkipanidze
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Madoka Przybylska
Midori Przybylska

