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Z czym mieszkańcom stolicy
Wielkopolski może kojarzyć się
wioślarstwo? Na pewno ze
wspaniałym torem regatowym
Malta i największymi impre-
zami, jakietamsięodbywają.No
izapewneteżzJuliąMichalską–
wioślarską mistrzynią świata.

Ale wioślarstwo w Poznaniu,
totakżepięćklubów,którenaco
dzień szkolą najmłodszych
adeptów w tej dyscyplinie. To
jest trudne, długotrwałe i dość
kosztoweprzedsięwzięcie.Mło-
dych adeptów trudnej sztuki
wiosłowania, zwłaszcza po ta-
kichsukcesachjakwspomnianej
JuliiMichalskiej,przybywa.Na-
leżyjednakpamiętać,żeszkole-
niewymagaodpowiedniej iróż-
norodnej bazy: sal sportowych,
siłowni, basenu, przystani,
a także sprzętu, czyli ergome-
trów, łodzi wioślarskich oraz
motorówek bezpieczeństwa.
Szkolenie to również kadra tre-
nerska. Aby to wszystko funk-
cjonowałonaodpowiednimpo-
ziomie,szefówklubówkosztuje
to wiele wysiłku. Bo w wioślar-
stwie sponsorzy nie stoją, nie-
stety, w kolejce z propozycjami
finansowymi.

Wioślarskie MCS
działa od 2002 roku
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom społeczności lokalnej, sa-
morząd miasta Poznania, po-
przezwydziałkulturyfizycznej,
od wielu lat realizuje program
MłodzieżowychCentrówSportu
wróżnychdyscyplinachsportu.
Takie centrum od 2002 roku
działa także w wioślarstwie.
Partnerem miasta jest Wielko-
polski Związek Towarzystw
Wioślarskich.Prowadzionzaję-
ciacentrumwczterechpoznań-
skich klubach: KW-04, TW Po-
lonia, TW Tryton i klubie AZS
AWF.

W ramach realizowanego
programuprowadzonejestszko-
lenie najmłodszych adeptów
wioślarstwa.Corokuwzajęciach
uczestniczygrupaponad120za-
wodników. Ich postępy spor-
towe można potem ocenić pod-

czasrankingówmłodzików–cy-
klu zawodów sprawdzających,
mistrzostwachmiastaPoznania
czy też międzywojewódzkich
mistrzostwachmłodzików.Pro-
gramem Młodzieżowego Cen-
trum Sportu objęci są także ju-
niorzy, których postępy spor-
towe oceniane są już podczas
mistrzostw Polski. Uzyskane
wyniki mają ogromny wpływ
na pozycję sportową Poznania
w ogólnopolskim współzawod-
nictwie dzieci i młodzieży.

W MSC zaczynali najlepsi
Środki finansowe, jakie przeka-
zuje miasto Poznań, są prze-
znaczone między innymi
na częściowe finansowanie tre-
nerów prowadzących zajęcia
z dziećmi i młodzieżą, które
uczestniczą w tym programie.
Z tych środków finansowane
jest też wynajęcie niezbędnej
bazy sportowej, organizacja lo-
kalnych regat czy zakupy
sprzętu sportowego, służącego
danej grupie szkolenia. Pienią-
dze władz miasta, w połączeniu
ze środkami WZTW i poszcze-
gólnych klubów, pozwalają
na racjonalną, przemyślaną

i długofalową pracę szkole-
niową z najmłodszymi adep-
tami wioślarskimi. Opieka i po-
moc miasta pozwoliły kilku set-
kom dzieci i młodzieży
zapoznać się z wioślarstwem,
przeżyć wielką sportową przy-
godę, ale przede wszystkim
wpłynęła na rozwój fizyczny
i kondycję najmłodszych
mieszkańców Poznania.

Swoje pierwsze kroki w Mło-
dzieżowym Centrum Sportu
stawiali między innymi uczest-
nicy igrzysk olimpijskich: Julia
Michalska,MagdalenaKemnitz,
Patryk Brzeziński, Wiktor
Chabel czy Adam Wojciechow-
ski. W tym gronie jest także Mi-
chałPłotkowiak,pierwszyPolak
startujący w słynnym wyścigu
„ósemek” wioślarskich Camb-
ridge – Oxford. Liczna jest także
grupa zawodników, którzy zdo-
bywalimedalewmistrzostwach
świata juniorów, a wśród nich:
BartoszZabłocki,ArturŚledzik,
Dawid Kubiak, Arnold Sobczak,
Rafał Abrahamczyk, Dominik
Kubiak czy Radosław Klim-
kowski.

W zajęciach Młodzieżowego
Centrum Sportu uczestniczyła

także duża grupa mistrzów Pol-
ski w różnych kategoriach wie-
kowych. Program jest przykła-
dem dobrze rozumianego part-
nerstwa, rozumienia społecz-
nych potrzeb mieszkańców i
wspierania rozwoju sportu
wśród najmłodszych. Przynosi
onwymiernekorzyściipozwala
na wyszukiwanie sportowych
talentów. Każde dziecko prag-
nące nauczyć się wiosłowania,
może uczestniczyć w tych zaję-
ciach. Wystarczy zgłosić się
do wybranego klubu i zapisać
nazajęcia.Trenerzyiklubycze-
kają, a może wśród nich znajdą
się przyszli mistrzowie świata
czy olimpijczycy.

Poznań stawia na sport
–ProgramdziałalnościMłodzie-
żowych Centrów Sportu w na-
szym mieście przynosi wy-
mierne efekty. Młodzi spor-
towcy poznańskich klubów
osiągają sukcesy we wszystkich
kategoriachwiekowych,anasze
miasto od lat plasuje się w czo-
łówce najlepszych ośrodków
sportowych w Polsce. W tym
roku,wporównaniudorokupo-
przedniego, z budżetu miasta

Poznania zostanie przekazane
na szkolenie wioślarskiej mło-
dzieży pięciu klubów, ponad
dwa razy więcej pieniędzy. Jeśli
dodamy do tego także kolejne
stypendiaprezydentaPoznania
dla młodych wioślarzy na na-
stępny okres (decyzja zapadnie
w maju), to naprawdę są to już
sporeśrodkifinansowe–powie-
działa Ewa Bąk, dyrektor Wy-
działuKulturyFizycznejUrzędu
Miasta Poznania.

– Młodzieżowe Centrum
Sportu pełni bardzo ważną rolę
w systemie szkolenia dzieci
i młodzieży. Pozwala naszym
klubom na objęcie szkoleniem
znacznie większej liczby
uczestników oraz racjonalne
wykorzystanie skromnych
środków finansowych. Jest
również przykładem dobrze ro-
zumianego partnerstwa, wspie-
rania przez miasto sportu
na tym najniższym, ale jedno-
cześnie najważniejszym pozio-
mie. To jest naprawdę prak-
tyczna realizacja hasła: „Poznań
stawia na sport” – podkreślił
Aleksander Daniel, prezes
Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich.

Poznańmiastemwioślarzy
takżetychnajmłodszych

Wielkopolski Związek Towa-
rzystw Wioślarskich wspólnie
zwydziałemoświatymiastaPo-
znania zaprasza reprezentacje
szkół podstawowych i gimna-
zjów do udziału w „Mistrzo-
stwach miasta Poznania szkół
na ergometrze wioślarskim”.

Zawodyodbywająsięregular-
nieod1992roku.Pierwszeswoje
wioślarskie kroki stawiało w
nich wielu dzisiejszych mi-
strzów, a dla wielu było to pier-
wsze spotkanie z wioślarstwem
i sportem. W cyklu tych imprez
uczestniczyło ponad 7 tysięcy
uczniów. Nie mogą w nich star-
tować uczniowie posiadający
wioślarskie licencje sportowe.

Zawody odbędą się 25 lutego
o godz. 10 w hali przy ul.
Chwiałkowskiego w Poznaniu.
Regulamin zawodów został ro-
zesłany do wszystkich szkół
podstawowychigimnazjalnych.
Dodatkoweinformacjeizgłosze-
nia pod adresem:
biuro@wioslarstwo.poznan.pl.

Główną nagrodą dla zwycię-
skiej szkoły jest ergometr wio-
ślarski.Współorganizatoramisą
ZespółSzkółMistrzostwaSpor-
towego w Poznaniu i Fundacja
Wielkopolskie Wioślarstwo.
JAC

Młodzieżowe Centrum Sportu dużym wsparciem poznańskich klubów

Wioślarska młodzież poznańskich klubów swoje umiejętności sprawdza podczas zawodów na Jeziorze Maltańskim
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Ergometrdla
najlepszych

ZakilkamiesięcyPoznańbędzie
gościłuczestnikówŚwiatowych
Regat Wioślarskich Masters.
W tych nieoficjalnych mistrzo-
stwach świata weźmie udział
ponad 4000 zawodników.

Będzie to największe wyda-
rzeniesportowewPoznaniu.Do
obsługi tego przedsięwzięcia
potrzebnajestpracawieluosób.
Biuroorganizacyjneogłaszana-
bór osób chcących współu-
czestniczyć w organizacji tych
regat w ramach wolontariatu.
Oferujemy zajęcie zarówno
przy organizacji samych regat
jak i przy obsłudze uczestni-
ków.

Wszystkie chętne osoby –
uczniów szkół średnich, stu-
dentów oraz innych, którzy
chcieliby uczestniczyć w tym
wydarzeniu,zapraszamynana-
szą stronę internetową:
www.2011fisamasters.poznan
.pl

Tutaj można wypełnić odpo-
wiedni formularz i przesłać
zgłoszenie. Zostań wolontariu-
szem Światowych Regat Wete-
ranów. Czekamy na Ciebie!

Zaproszenie
dowspółpracy


