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Ta współpraca trwa już od 2007
roku. W poznańskim Zespole
Szkół Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Cegielskiego 1, uczą się
młodzi wioślarze, którzy repre-
zentują nie tylko barwy swojej
szkoły,aleteżinnychklubównie
tylkozPoznaniaiWielkopolski,
ale też z innych regionów kraju.
A współpraca to efekt porozu-
mienia dyrekcji ZSMS oraz kie-
rownictwa Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich.

Podczasczterechpierwszych
lat (2004-2010) w ZSMS uczyło
się i trenowało od 24 do 25 wio-
ślarzy (dziewcząt i chłopców).
W kolejnym roku było ich 32,
aterazjesttrzydzieścioro.Wtym
roku szkołę ukończy kilkoro
z nich, a w nowym roku szkol-
nym dołączą następni. Trzy-
dzieści osób to optymalna
liczba, aby „wioślarska” szkoła
odpowiednio funkcjonowała.

Tak jak w innych dyscypli-
nach,takżewwioślarstwiemło-
dzież objęta jest finansową
opiekązfunduszyMinisterstwa
Sportu i Turystyki. Z budżetu

centralnego refundowane są
m.in. obozy przygotowawcze,
sprzęt na szkolenie młodzieży
oraz kadra trenerska. Wioślar-
stwowpoznańskimZSMSfunk-
cjonuje od kilku lat, ale przez
trzyostatniesezonynależyzde-
cydowanie do najlepszych w
kraju.

– To prawda, że wioślarstwo
funkcjonuje jeszcze w kilku in-
nych SMS-ach, ale to nasi po-
znańscyzawodnicyosiągająnaj-
lepsze rezultaty. Na pewno w
liczbie młodych wioślarzy nie
dorównujemy tym ośrodkom,
alepodwzględemjakościowym,
zawodniczki i zawodnicy z Po-
znania naprawdę są najlepsi.
Współpraca między Zespołem
Szkół Mistrzostwa Sportowego
iWielkopolskimZwiązkiemTo-
warzystw Wioślarskich jest
wręcz modelowa – mówi Błażej
Kamola,trenerkoordynatorpro-
gramu wioślarskiego w ZSMS
w Poznaniu.

– W poprzednim sezonie
praktycznie wszyscy nasi wio-
ślarscy uczniowie startowali w
największych imprezach mię-
dzynarodowych i pokazali się
z jak najlepszej strony, nie mó-

wiąc już o startach krajowych.
Wiem, że w innych ośrodkach
tego typu będzie w tym roku
zdecydowanie mniej pieniędzy,
a u nas w Poznaniu odwrotnie.
Tychpieniędzyzbudżetubędzie
więcej – dodaje Błażej Kamola.

W ostatnich latach sukcesy
dlaZSMSzPoznaniaosiągalilub
osiągają:MonikaSzurlej,Małgo-
rzataKról,BartoszZabłocki,Da-
wid Grabowski, Konrad Woje-
wodzic, Piotr Pilewski, Damian
Obrocki, Artur Filipek czy Da-
mianRewers.Dodaćnależy,żeci
młodzi wioślarze z powodze-
niem startują też w barwach
swoich macierzystych klubów.

–Wioślarze-uczniowienaszej
szkoły osiągają znakomite wy-
niki w kraju i podczas imprez
międzynarodowych. Zawod-
niczkiizawodnicyjednocześnie
nie zaniedbują nauki. Cieszy
fakt, że rośnie dofinansowanie
zbudżetudlawioślarzy,atozna-
czy, że młodzież wywiązuje się
ze swoich obowiązków bez za-
strzeżeń. A to też znaczy, że w
naszej szkole stawiamy na ja-
kość, a nie na ilość – mówi Ewa
Andrzejewska, dyrektor po-
znańskiego ZSMS.

Konrad Korzeniowski (rocznik
1994), jest zawodnikiem KW-04
Poznań,ajegotreneremjestBła-
żej Kamola.

W 2011 wywalczył brązowy
medal mistrzostw Polski junio-
rów w dwójkach bez sternika,
wspólnie z Kamilem Knostem
(jako osada ZSMS Poznań).
Korzeniowski trenuje w klubie
KW-04odczterechlat,najpierw
pod opieką trenera Mirosława
Rewersa, a przez ostatnie dwa
lata pracuje z trenerem Kamolą.
Korzeniowski prezentuje dobrą
technikę, a jednocześnie jest
zawszewzorowoprzygotowany
dorywalizacjipodwzględemfi-
zycznym.

– Co prawda w kategorii ju-
niorów nie ma wagi lekkiej, ale
Konrad właśnie w przyszłości
powinienrywalizowaćwtejwa-
dze. Jest nadzwyczaj uniwersal-
nym zawodnikiem, bo potrafi
skutecznie pływać zarówno w
wiosłach krótkich, jak i długich.
Przy naprawdę bardzo dobrej

technice, ma podczas rywaliza-
cji na wodzie potrzebny tak
zwanyluz.Tonapewnopomaga
w odpowiednim wypełnianiu
taktycznychzałożeń.W tymse-
zonie nadal będzie startował
w dwójce bez sternika i na
pewno powalczy o następne
sukcesy – mówi Błażej Kamola,
klubowy trener Konrada
Korzeniowskiego. JAC

K. Korzeniowski jest zawod-
nikiem uniwersalnym
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Wiosła w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

W ciągu kilku ostatnich lat, uczniowie-wioślarze poznańskiego Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego, należą do najlepszych w Polsce w tej dyscyplinie
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JacekPałuba

Jestuniwersalny

P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

WPoznaniu
liczysięjakość

Jedynaczka
wMontrealu
Po starcie skiffisty Eugeniusza
Kubiaka (Tryton Poznań) w To-
kio 1964, minęły 22 lata i w 1976
roku w kanadyjskim Montrealu
na olimpijskiejarenie,wystąpiła
kolejna przedstawicielka Wiel-
kopolski.ByłatoBogusławaKo-
złowska, wtedy niespełna 24-
letnia wioślarka Posnanii.

Poznanianka była zawod-
niczkąpolskiejósemki,ajejpart-
nerkami były: Anna Brandysie-
wicz, Róża Data, Mieczysława
Franczyk, Aleksandra Kaczyń-
ska, Danuta Konkalec, Maria
Stadnicka,BarbaraWenta-Woj-
ciechowska, sterniczka Dorota
Zdanowska. Biało-czerwone
rozpoczęły rywalizację od trze-
ciego miejsca. W repesażu Polki
uplasowałysięnapiątejpozycji,
a potem wygrały finał B. To
oznaczało,żezostałysklasyfiko-
wane na siódmym miejscu w
montrealskich igrzyskach.

Bogusława Kozłowska trafiła
doPosnaniiw1967roku.Treno-
wałakolejnopod opieką:Jerzego
Świątka, Mieczysława Tuliszki
i Przemysława Abrahamczyka.
Ma w swoim dorobku trzykrot-
ne mistrzostwo Polski (w latach
1973-1975), była również brą-
zowąmedalistkąmistrzostwEu-
ropy z Moskwy 1973 w czwór-
kachpodwójnych,wspólniez:A.
Karbowiak,M.Kawalską,B.Woj-
ciechowską i sterniczką M.
Pełeszok. Startując w tym sa-
mymskładziew czwórkachpo-
dwójnych, Bogusława Kozłow-
ska zajęła z koleżankami szóste
miejscewmistrzostwachświata
w Lucernie w 1974 roku. W na-
stępnym,1975roku,podczasMŚ
w Nottinghamwósemkach,Ko-
złowska z partnerkami (A.
Bartłomowicz, R. Marek, A.
Brandysiewicz, D. Konkalec, I.
Rokicka, M. Stadnicka, R. Data,
sterniczkaM.Drążewska),upla-
sowała się na ósmym miejscu.

Bogusław Kozłowska jest żo-
ną wioślarskiego olimpijczyka
Adama Tomasiaka. Oboje będą
reprezentowali wielkopolskie
wioślarstwo na igrzyskach w
Moskwie 1980. Ale to już opo-
wiadanie na następną okazję.

Jacek Pałuba

Adam Witczak (rocznik 1994),
jest zawodnikiem KTW Kalisz.
JegoklubowymtreneremjestJa-
nusz Kołodziejczyk.

Trenuje wioślarstwo od pię-
ciu lat. W 2011 roku Witczak za-
jął czwarte miejsce w mistrzo-
stwachPolskijuniorówwczwór-
kach bez sternika. Jego partne-
rami w osadzie byli klubowi ko-
ledzy: Michał Grynda, Michał
Durajczyk i Miłosz Adamski.
Dwalatatemuwkategorii junio-
rów młodszych w mistrzo-
stwach kraju, Adam Witczak
zdobył złoty medal w ósemce i
byłczwartywczwórcezesterni-
kiem.

– Adam ma znakomite wa-
runkifizyczne(190cmwzrostu,
85kgwagi)i jestbardzosilny.Ma
teżznakomitąwytrzymałośćsi-
łową.Anajważniejsze,żemapo-
zytywny charakter do uprawia-
niasportu–jestambitnyipraco-
wity. Gdyby nie trzeba było się
uczyć, to na pewno trenowałby
na okrągło. Trening go nie mę-

czy i zawsze chce jeszcze więcej
pracować–mówioswoimpodo-
piecznym trener Janusz
Kołodziejczyk.

W tym roku razem z Micha-
łem Gryndą chcą powalczyć w
dwójce oawans do kadry na mi-
strzostwa świata juniorów. Na-
tomiast w klubowej czwórce
spróbuje z kolegami stanąć na
podium mistrzostw kraju. JAC

Adam Witczak jest ambitny
i pracowity
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Treningnaokrągło


