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To był z pewnością dobry po-
mysł. Kierownictwo Wielkopol-
skiego Związku Towarzystw
Wioślarskich wspólnie z dyrek-
cją poznańskiego Zespołu Szkół
MistrzostwaSportowegopodpi-
sałyporozumienieowspółpracy.
I od 2007 roku w ZSMS przy ul.
Cegielskiego 1 w Poznaniu uczą
się młodzi wioślarze, którzy re-
prezentują nie tylko barwy
szkoły, ale też innych poznań-
skichiwielkopolskichklubów.

Historia szkoły przy ul. Ce-
gielskiego 1 sięga roku 1919,
krótkopoodzyskaniuniepodle-
głości. Przez wiele następnych
dziesięcioleci w jej murach
uczyli się najbardziej utalento-
wani młodzi sportowcy. W 1984
roku powstał Zespół Szkół Mi-
strzostwa Sportowego, w któ-
rym uczą się też licealiści. Naj-
większe do tej pory grupy mło-
dychsportowcówtworzylim.in.
hokeiści na trawie, kajakarze,
koszykarze,futboliści,pływacy,
a ostatnio jedną z najliczniej-
szychgrupsąrównieżwioślarze.
W sumie, przez prawie trzy-
dzieści lat, w ZSMS uczyli się
młodziludzie,uprawiającyaż41
dyscyplin sportowych.

Przez cztery poprzednie lata
(2007–2010)wioślarzy,uczących
się w poznańskim ZSMS było
od 24 do 25. W roku 2011 będzie
ich 32 – dziewcząt i chłopców.
Tak jak w innych dyscyplinach,
także w wioślarstwie młodzież
objęta jest finansową opieką z
funduszy ministerstwa sportu.
Zbudżetucentralnegorefundo-
wanesąobozyprzygotowawcze,
sprzęt na szkolenie młodzieży
orazkadratrenerska.Coprawda
wioślarze w poznańskim ZSMS
funkcjonują od kilku lat, ale
przez dwa poprzednie sezony
należyzdecydowaniedonajlep-
szychwtegotypuszkołach.

– Rzeczywiście wioślarstwo
funkcjonuje jeszcze choćby w
SMS-achwWałczu,PłockuiTo-
runiu, ale to nasi poznańscy za-
wodnicyosiągająnajlepszerezul-
taty.Możewilościmłodychwio-
ślarzy nie dorównujemy tym
ośrodkom,tojednakpodwzglę-

dem jakościowym, zawodniczki
i zawodnicy z Poznania na-
prawdęsąnajlepsi–mówiBłażej
Kamola,trenerkoordynatorpro-
gramu wioślarskiego w ZSMS
wPoznaniu.

W ostatnim czasie najwięcej
sukcesów dla ZSMS z Poznania
wywalczyli m.in.: Monika Szur-
lej i Małgorzata Król wśród za-
wodniczekorazBartoszZabłoc-
ki, Dawid Grabowski, Konrad
Wojewodzic,SebastianKaczma-
rek, Michał Gąszczak, Krzysztof
Heymann, Tomasz Rachwał i
Mateusz Strzelczyk wśród wio-
ślarzy. Trzeba dodać, że ci mło-
dziwioślarzezdużympowodze-
niem startują jednocześnie w
barwach swoich macierzystych
klubów – Posnanii, Trytona,
KW-04czyPolonii.

Aby znaleźć się wśród ucz-
niów ZSMS w kolejnym roku
szkolnym,zawodniczkiizawod-
nicymusząspełnićwysokiekry-
teria weryfikacji, no i przede

wszystkim dobrze się uczyć.
Głównym kryterium weryfika-
cyjnym wioślarzy-uczniów
ZSMS są wyniki sportowe osią-
gane w sezonie jak i postęp w
przygotowaniu fizycznym.

– Wspólnie z klubowymi tre-
nerami współpracujemy w
ZSMSimuszęprzyznać,żeprzy-
nosi to odpowiednie efekty. Nie
maprzypadkuwtym,żemłodzi
wioślarzetrafiajądoszkołyijed-
nocześnie bardzo harmonijnie
sięrozwijająiosiągającorazlep-
sze rezultaty podczas najważ-
niejszychzawodów–dodajetre-
ner Błażej Kamola.

–Naprawdęjestembardzoza-
dowolona ze współpracy z wio-
ślarskimi trenerami, na czele
zBłażejemKamoląjakokoordy-
natoremwtejdyscyplinie.Nasza
współpracajestwręczwzorowa.
W naszej szkole uczą się na-
prawdę wybitnie uzdolenieni
sportowozawodniczkiizawod-
nicy. Jednocześnie muszą sobie

oni radzić z codzienną nauką.
Nasi nauczyciele starają się na
każdym kroku wspierać mło-
dych sportowców, ale u nas nie
mamożliwości„odpuszczania”.
Jeśliktośmazaległościwnauce,
musi to odrobić nawet kosztem
wyjazdunakolejnyobózprzygo-
towawczy – mówi Ewa Andrze-
jewska, dyrektor Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Po-
znaniu.

Młodzi wioślarze doskonale
zdają sobie z tego sprawę, że za-
ległości w nauce być nie może,
bozachwilębędązaległościtre-
ningowe. Podczas 70–80 dni w
roku na zgrupowaniach ciężko
pracują. Brak choćby jednego
z obozów, może być bardzo
kosztowne w perspektywie ko-
lejnychstartówiosiąganychwy-
ników. W poznańskim ZSMS
wszystkozmierzawjednymkie-
runku – dobre wyniki w nauce
idą w parze z najlepszymi wyni-
kami sportowymi.

Naukęisportowy
treningmożnagodzić

Od2005rokuMiędzynarodowa
Federacja Wioślarstwa (FISA),
proponowałaPoznaniowiorga-
nizację Światowych Regat Wio-
ślarskichMasters.Trzylatapóź-
niej została zawarta umowa
określającazasadyiprzebiegre-
gat. Od tego momentu dla ze-
społu organizacyjnego, rozpo-
czął się okres przygotowań
do imprezy.

Jeszcze na początku grudnia
2010roku,dostolicyWielkopol-
ski przyjechała pięcioosobowa
komisjaMiędzynarodowejFede-
racji Wioślarskiej. Przewodni-
czył jej Szkot Peter Morison –
przewodniczący Komisji Mas-
tersFISA.Towarzyszylimu:Nor-
weżka Tone Pahle, Czeszka
Zdenka Norkova, Amerykanin
Ronald Kevin Chen oraz Daniel
Rutenberg z Izraela.

Większość członków komisji
przebywała w Poznaniu po raz
pierwszy. Z dużym zaintereso-
waniem oglądali oni tor rega-
towyMalta,pytającszczegółowo
o parametry, warunki tech-
niczne,warunkisocjalnei pogo-
dowe.Niebrakowałoszczegóło-
wych pytań dotyczących infra-
struktury technicznej i infor-
matycznej. Badano możliwości
składowaniaponad3tysięcyło-
dzi wioślarskich. Podstawą do
tychpytańbyłainstrukcjaFISA,
dotycząca obiektów sporto-
wych, na których odbywają się
regaty najwyższej rangi. Spraw-
dzonosystemzgłoszeńdozawo-
dów, weryfikacji zawodników,
losowania startów. Trudne za-
danieczekabowiemorganizato-
rów – zawody odbywać się będą
od godziny 8.30 do 18. Wyścigi
rozgrywanebędącotrzyminuty,
łącznie będzie ich ponad 1 200.

Drugimobszaremzaintereso-
wania komisji była baza hote-
lowa,którapowinnabyćprzygo-

towana na przyjęcie ponad 5 ty-
sięcy zawodników z całego
świata.Sprawdzanowarunkiko-
munikacyjne związane z dojaz-
dem na tor regatowy oraz moż-
liwości parkowania samocho-
dów. Sprawdzono plan zabez-
pieczeniamedycznegoorazbez-
pieczeństwa uczestników.

Komisja zapoznała się z pla-
nowanąoprawązawodów,cere-
monią otwarcia, przebiegiem
dekoracji zwycięzców, impre-
zamitowarzyszącymi.Zaakcep-
towanoprojektmedaludlazwy-
cięzców. Poruszono problemy
związane z promocją, przeka-
zemmedialnym,nadktórympa-
tronat sprawować będzie mię-
dzyinnymi„GłosWielkopolski”.

Komisja z dużym zadowole-
niem przyjęła informację o za-
angażowaniu miasta Poznania
w organizację regat. Wysoko
oceniła stan przygotowań, pro-
fesjonalne podejście całego ze-
społuorganizacyjnegoorazstan
przygotowań. Członkowie pod-
kreślaliwysokiewalorypoznań-
skiegotoru,zainteresowaniedy-
scypliną,możliwościamimiasta
w zakresie organizacji tak du-
żych imprez.

ŚwiatoweRegatyWioślarskie
Masters – nieoficjalne mistrzo-
stwa świata w tej kategorii wie-
kowej, rozgrywane są od 1973
roku. Startuje w nich ponad
4000 zawodników – ze wszyst-
kichkontynentów.Wiekzawod-
ników od 27 do 98 lat. W dniach
7–11września2011roku,Poznań
napewnobędziestolicąświato-
wego wioślarstwa, a zawody
pozwoląwielutysiącomzawod-
nikóworazosobomtowarzyszą-
cym poznać stolicę Wielkopol-
ski – miasto wioślarzy. Mamy
nadzieję, że i poznaniacy po raz
kolejny pokochają wioślarstwo
i tłumnie zjawią się na torze re-
gatowym Malta, dopingując za-
wodników.

We wrześniu tor regatowy Malta będzie gościł mastersów
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Wioślarze w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Sebastian Kaczmarek i Konrad Wojewodzic (z przodu) z poznańskiego ZSMS w osadzie
czwórki z kolegami z Torunia Dawidem Wielgoszem i Markiem Sawalą
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Odliczaniejużtrwa


