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Sport

Tak udanego sezonu w historii
wielkopolskiego wioślarstwa
chybajeszczeniebyło.Wzorowo
zorganizowane wioślarskie mi-
strzostwa świata w sierpniu
2009 roku na jeziorze Maltań-
skim, do tego złoty medal Julii
Michalskiej i Magdaleny Fular-
czyk w tej imprezie w dwójkach
podwójnychorazsrebroMagda-
leny Kemnitz w dwójkach po-
dwójnych wagi lekkiej. Do tego
Kemnitzwywalczyłajeszczesre-
bro mistrzostw Europy. Ważny
był także fakt, że Michalską
iFularczykdonajwiększegosuk-
cesu w historii kobiecego wio-
ślarstwadoprowadziłpoznański
trener Marcin Witkowski.

Jak ważną rolę w wielkopol-
skim sporcie odgrywa wioślar-
stwo,pokazaływyniki52.plebi-
scytu „Polski Głosu Wielkopol-
skiego”.PodczasWielkiegoBalu
Sportowca w miniony piątek
w hotelu Andersia, bawiła się
spora grupa wioślarzy i ludzi
związanych z tą dyscypliną.

Drugie miejsce (zwyciężyła
lekkoatletkaAnitaWłodarczyk)
zajęła wspomniana wyżej
dwójka podwójna mistrzyń
świata Julia Michalska i Magda-
lenaFularczyk(TrytonPoznań).
Natomiast szóste miejsca zajęła
MagdalenaKemnitz(Posnania).

Jednocześnie czytelnicy naszej
gazety uznali, że na miano naj-
lepszego trenera Wielkopolski
zasłużyłnajbardziejMarcinWit-
kowski (trener Trytona i kadry
kobiet wioseł krótkich). W re-
dakcyjnym gronie postanowili-
śmyteżwyróżnićorgniazatorów
najlepszej sportowej imprezy

roku w Wielkopolsce, za jaką
uznaliśmy wspomniane wcześ-
niej mistrzostwa świata w wio-
ślarstwie. Okolicznościowy pu-
char odebrali Ewa Bąk –
wiceprzewodnicząca komitetu
organizacyjnego MŚ oraz Alek-
sander Daniel – dyrektor wyko-
nawczy sierpniowej imprezy.

–Chciałembardzoserdecznie
podziękować wszystkim kibi-
com,którzydoceniliwysiłekna-
szychwioślarekiwioślarzypod-
czasmistrzostwświata, jakrów-
nież pracę naszych trenerów.
Najbardziejcieszyfakt,żetesuk-
cesy osiągnęli wychowankowie
naszychklubów.Wierzę,żewio-

ślarstwo już na stałe wpisało się
w krajobraz wielkopolskiego
sportu. Mam nadzieję, że wszy-
scy przekonali się, że warto in-
westować w tę piękną dyscy-
plinę sportu – powiedział Alek-
sander Daniel, prezes
Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich.

Tymczasem we wszystkich
wielkopolskichklubachwioślar-
skich trwa już praca w nowym
sezonie. Działacze i trenerzy
mają wiele planów, które chcą
zrealizować już w 2010 roku.

– Na sezon 2010 patrzymy
z optymizmem. Główny nacisk
chcemy położyć na szeroki na-
bór młodych zawodników
i zwiększyć liczbę ćwiczących,
ku czemu mamy dobre warunki
zarównomaterialne, jakisprzę-
towe – mówi Jarosław Janowski,
prezes AZS AWF Poznań.

– W tym roku chcielibyśmy
powtórzyć sukcesy sportowe,
aoprócztego pozyskaćkilkuno-
wych wartościowych zawodni-
ków i sponsorów. Bardzo po-
trzebna jest modernizacja i roz-
budowa Przystani nad Wartą
oraz nowy sprzęt do startów
i trenigu, czyli łodzie i wiosła –
stwierdził Paweł Szczepaniak
z KS Poznania.

– W sezonie 2010 roku li-
czymy na zakwalifikowanie się
2-3zawodnikównamistrzostwa
świata w kategorii junior , mło-
dzieżowiec. Chcielibyśmy
utrzymać drugie miejsce we
współzawodnictwie sportu
dzieci i młodzieży w naszym
okręgu, równocześnie rozsze-
rzając współpracę z Liceum
Ogólnokształcącym nr 5 – po-
wiedział Marek Kurek z KW 04.

Plebiscytowy triumf wioseł

Poznań wspiera rozwój młodych talentów
Poznań od wielu lat wspiera fi-
nansowo szkolenie najmłod-
szychadeptówwioślarstwa.Od-
bywa się to w ramach programu
Młodzieżowych Centrów Spor-
tu.Wwioślarstwieodroku 2001
funkcjonują takie dwa centra.
Jedno przy Wielkopolskim
Związku Towarzystw Wioślar-
skich obejmujące KW 04,
TW Polonia, PTW Tryton i KS
AZS-AWF,drugiecentrumdzia-
ła przy KS Posnania.

Centrum prowadzone przez
WZTW obejmuje szkoleniem
przeszło130zawodnikówwwie-
ku od młodzika do młodzie-
żowca.Wramachcentrumorga-
nizowane są zawody lokalne –
regaty Mistrzostw Miasta Po-
znania,zawodynaergometrach,

RankingMłodzików.Wynajmo-
wanesąszatnieihangarynaTo-
rze Regatowym Malta, co poz-
walanaprowadzenietreningów
natymakwenie. Część środków
przeznaczana jest na płace dla
trenerówprowadzącychzajęcia
z dziećmi. Zajęcia te odbywają
sięwsiedzibachposzczególnych
klubóworaznatorzeregatowym
odponiedziałkudosobotywgo-
dzinach popołudniowych.

Środkitewspierajątakżebie-
żące utrzymanie obiektów klu-
bowych, które są w większości
własnością klubów wioślar-
skich.

Z tego programu szkolenia
korzystali na początku swojej
kariery sportowej tacy zawod-
nicy jak: uczestnicy olimpiady

w Pekinie Julia Michalska
i Patryk Brzeziński, medalistki
mistrzostwświataseniorekJulia
Michalska i Magda Fularczyk,
uczestnicyostatnichmistrzostw
świataseniorówWiktorChabel,
Patryk Brzeziński oraz duża
grupa uczestników mistrzostw
świata juniorów i młodzieżow-
ców czy medaliści mistrzostw
Europy. W sumie w zawodach
najwyższej rangi uczestniczyło
przeszło25wychowankówmło-
dzieżowego Centrum Sportu
działającego przy WZTW. Nie
sposób wymienić wszystkich
medalistów mistrzostw Polski,
którzyswojepierwszekrokiwio-
ślarskiestawialiwłaśnienazaję-
ciach w Centrum.

Najważniejszym atutem rea-

lizacjitegoprogramujestumoż-
liwienie każdego roku przeszło
80 dzieciom zapoznanie się
z wioślarstwem i jego uprawia-
nie.Taprzygodazesportemwy-
rabia w nich systematyczność,
poczucie odpowiedzialności,
umiejętność pracy w zespole,
a także rozwija fizycznie, uczy
obcowania z przyrodą i daje ta-
kiepraktyczneumiejętności, jak
umiejętność pływania.

W okresie funkcjonowania
Młodzieżowe Centrum Sportu
wwioślarstwieotrzymałozWy-
działuKulturyFizycznejUrzędu
Miasta Poznania dofinansowa-
nie w wysokości 524 tys. zł.
Na podobnym poziomie był
udziałwłasnychśrodkówwrea-
lizacjitegoprogramuwposzcze-

gólnych klubach. Uzyskane
środki miejskie pozwoliły wiel-
kopolskiemu związkowi prze-
znaczyćczęśćwłasnychdocho-
dów na zakup łodzi wioślar-
skich.Zakupionoich 11zakwotę
240 tys. zł. Sprzęt ten służy za-
wodnikom wszystkich czterech
klubów uczestniczących w pro-
gramie MCS.

Pomoc miasta stanowi zna-
czący wkład w popularyzację
i rozwój wioślarstwa. Uzyskane
wyniki sportowe sportowców,
którzypierwszekrokiswojejka-
riery sportowej stawiali na zaję-
ciach w Młodzieżowym Cen-
trumSportu,sąnajlepsząoceną
irekomendacjądokontynuowa-
nia tego programu.
Marek Kurek

Najbardziej cieszy fakt, że sukcesy osiągnęli zwłaszcza wychowankowie wielkopolskich klubów

Julia Michalska z uwagą słucha swojego trenera klubowego i reprezentacyjnego Marcina Witkowskiego
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Mistrzostwa
Poznaniana
ergometrach

26 lutego odbędą się, po raz
pierwszywtymroku,regionalne
zawody na ergometrach wio-
ślarskich. Mogą wziąć w nich
udziałreprezentanciszkółpod-
stawowych, gimnazjów oraz
pierwszych klas szkół średnich.

Szersze informacje o zawo-
dach będzie można znaleźć
od piątku 5 lutego na stronie
www.wioslarstwo.poznan.pl.

Chętni będą mogli się zgła-
szać do 19 lutego. Mistrzostwa
odbędąsięwsaliAWF przyDro-
dze Dębińskiej. Początek o go-
dzinie 11.

Zapraszamy do wzięcia
udziałuwzawodachidokibico-
wania. MKU

JacekPałuba


