
8 maja 2012 | www.gloswielkopolski.pl | Polska Głos WielkopolskiSPORT26

W tym roku mija dziesięć lat
działalności w Poznaniu pro-
gramuMłodzieżowychCentrów
Sportu w wioślarstwie. Samo-
rząd miasta Poznania, poprzez
wydział sportu, realizuje od lat
program MCS. W wioślarstwie
partnerem miasta jest Wielko-
polski Związek Towarzystw
Wioślarskich, który prowadzi
zajęciaMCSwczterechpoznań-
skich klubach: KW-04, TW Po-
lonia, TW Tryton i AZS AWF.

W ramach realizowanego
programu, prowadzone jest
szkolenie najmłodszych adep-
tów wioślarstwa. Co roku w za-
jęciach uczestniczy duża grupa
zawodników. Ich postępy spor-
towe można potem ocenić pod-
czasrankingówmłodzików–cy-
klu zawodów sprawdzających,
mistrzostwachmiastaPoznania
czy też międzywojewódzkich
mistrzostwachmłodzików.Pro-
gramem MCS 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.

Środkifinansowe, jakieprze-
kazuje miasto Poznań, są prze-

znaczone między innymi na fi-
nansowanie trenerów, prowa-
dzącychzajęciazdziećmiimło-
dzieżą, które uczestniczą wtym
programie. Z tych środków fi-
nansowane jest też wynajęcie
niezbędnej bazy sportowej, or-
ganizacjalokalnychregatczyza-
kupysprzętusportowego,służą-
cego danej grupie szkolenia.
Wczęściprzeznaczonesątakże
na utrzymanie i modernizację
klubowychobiektów.Pieniądze
władz miasta, w połączeniu ze
środkami WZTW i poszczegól-
nych klubów, pozwalają na ra-
cjonalną, przemyślaną i długo-
falową pracę szkoleniową z naj-
młodszymi adeptami wioślar-
skimi. Opieka i pomoc miasta
pozwoliły kilku setkom dzieci
i młodzieży zapoznać się z wio-
ślarstwem,przeżyćwielkąspor-
tową przygodę i wpłynęła na
rozwój fizyczny najmłodszych
mieszkańców Poznania.

– Program działalności Mło-
dzieżowych Centrów Sportu
wnaszymmieścieprzynosiwy-
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,zbudżetumiastaPoznania

zostanie przekazane na szkole-
niewioślarskiejmłodzieżyczte-
rechklubów240tysięcyzłotych.
Jeśli dodamy do tego stypendia
prezydenta Poznania dla mło-
dychwioślarzy,tosątojużspore
środki finansowe. Młodzi wio-
ślarze mają również najlepszą
bazę do uprawiania dyscypliny
w naszym kraju. Tor regatowy
Malta na młodzieżowe zawody
zawszeudostępnianyjestpopre-
ferencyjnych cenach – mówi dr
Ewa Bąk, dyrektor Wydziału
SportuUrzęduMiastaPoznania.

– MCS pełni kluczową rolę w
systemie szkolenia dzieci i mło-
dzieży.Pozwalanaszymklubom
objąćszkoleniemwiększąliczbę
uczestników oraz racjonalne
wykorzystanieskromnychśrod-
ków finansowych. Jest również
przykładem dobrze rozumia-
nego partnerstwa, wspierania
przez miasto sportu na tym naj-
niższym,aleteżnajważniejszym
poziomie. Bardzo ważne, że te
pieniądze idą za konkretnymi
zawodnikami do poszczegól-
nych klubów i w tym wszystkim
niemażadnegoprzypadku.We-
ryfikacjapracywioślarskiejmło-
dzieży następuje podczas naj-
ważniejszych imprez – twierdzi
AleksanderDaniel,prezesWiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich.

Anna Twardowska (rocznik
1995), od stycznia 2012 zawod-
niczka KW-04 Poznań, wcześ-
niej reprezentowała AZS AWF
Poznań. Obecnie trenuje pod
okiem trenera Błażeja Kamoli.
Wcześniej pracowała z Rafałem
Hardzińskim.Jestuczennicąpo-
znańskiego Zespołu Szkół Mi-
strzostwa Sportowego.

PodczasubiegłorocznejOgól-
nopolskiejOlimpiadyMłodzieży
zajęła piąte miejsce. Wioślar-
stwo uprawia już piąty rok. W
tym sezonie będzie startowała
we wszystkich najważniejszych
imprezach w jedynce oraz
wdwójcepodwójnejwspólnieze
swoją klubową już koleżanką
Natalią Szymkowiak. W tego-
rocznych centralnych regatach
otwarciasezonuspisałasięwje-
dynkach bardzo dobrze, bo bez
żadnych problemów awanso-
wała do finału A w gronie star-
szych zawodniczek z rocznika
1994.

– Anka to duży wioślarski ta-
lentizawodniczkabardzomoc-
nafizycznie.Zkażdymkolejnym
startem,robisporepostępyijest
coraz bardziej systematyczna
w pracy treningowej. Woli zde-
cydowanie treningi na wodzie,
niż zimowe przygotowania –
mówi Błażej Kamola, trener
Anny Twardowskiej. JAC

Anna Twardowska to duży,
wioślarski talent
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Młodzieżowe Centrum Sportu wspiera wiosła

Wioślarska młodzież poznańskich klubów trenuje w doskonałych warunkach nie tylko
na torze regatowym Malta, ale też na rzece Warcie, gdzie skupione są klubowe przystanie
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JacekPałuba

Robisporepostępy

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

10latudanego
współdziałania

Cennybrąz
wMoskwie
Pięcioro zawodników wielko-
polskichklubów,awłaściwiepo-
znańskich, wzięło udział w
igrzyskach olimpijskich w Mos-
kwiew1980roku.Taklicznejre-
prezentacji wioślarskiej na naj-
ważniejszej z imprez, Poznań
jeszczeniemiał.Noibyłteżme-
dal–brązowy,którywywalczyli
Grzegorz Nowak i Adam Toma-
siak (obaj TW Polonia Poznań)
w czwórce ze sternikiem.

Nowak i Tomasiak (dołączył
do Polonii w 1977 r.) już w 1978
roku zdobyli srebrny medal mi-
strzostw świata w Karapiro w
NowejZelandiiwdwójcezester-
nikiem(byłnimRyszardKubiak
z Zawiszy Bydgoszcz). Dwa lata
później podczas igrzysk w Mos-
kwiestworzyliwspólniezGrze-
gorzemStellakiem(PTWPłock)
iRyszardemStadniukiem(Czar-
ni Szczecin) – dziś prezesem
PZTW, medalową czwórkę ze
sternikiem. Polacy rozpoczęli
drugim miejscem w przedbie-
gach, następnie wygrali repe-
saże,abywfinalezająć3.miejsce
z czasem 6:22,52 (w kolejnych
startachuzyskiwalicorazlepsze
rezultaty). To był dopiero drugi
polskimedalolimpijskiwhisto-
rii i wielki sukces zawodników.

WMoskwiedobrzezaprezen-
towały się także dwie zawod-
niczki Posnanii: Bogusława Ko-
złowska-Tomasiak(miałajużza
sobą 7. miejsce w ósemce pod-
czas igrzysk w Montrealu 1976)
oraz Mariola Abrahamczyk,
którewrazzAleksandrąKaczyń-
ską(AZSPolitechnikaWrocław),
MariąKobylińską(SkraWarsza-
wa)orazsterniczkąMariąDzieżą
(AZS AWF Warszawa) starto-
waływczwórkachpodwójnych.
Polki zajęły 3. miejsce w przed-
biegach, potem uplasowały się
na 4. pozycji w repesażach,
awfinalespisałysiędzielnieiza-
jęły wysokie 5. miejsce.

WMoskwiewfinaleApopły-
nął również Piotr Tobolski (AZS
AWF Poznań), który wspólnie z
Wiesławem Kujdą (Skra War-
szawa), zajął w dwójkach po-
dwójnych 6. pozycję. To był na-
prawdę dobry występ poznań-
skich wioślarzy. Jacek Pałuba

Artur Filipek (rocznik 1995),
obecnie zawodnik KW-04 Po-
znań,chociażwioślarskąkarierę
zaczynałwpoznańskiejPolonii.
Jego klubowym trenerem jest
BłażejKamola.JestuczniemZe-
społu Szkół Mistrzostwa Spor-
towego w Poznaniu.

Miał znakomity poprzedni
sezon, bo zdobył złoty medal
OgólnopolskiejOlimpiadyMło-
dzieży w czwórce podwójnej ze
sternikiem ze swoimi kolegami
klubowymi.Wywalczyłrównież
srebro Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w czwórce po-
dwójnej bez sternika, też z klu-
bowymi kolegami. W tym sezo-
nie będzie startował przede
wszystkim w jedynkach. Pod-
czas tegorocznych regat otwar-
cia sezonu wypadł w jedynkach
najlepiej spośród Wielkopolan
z rocznika 1995. Ale nie jest też
wykluczone, że w tym roku
wsiądziejeszczedoinnychosad.

– Artur to bardzo pracowity
i jednocześnieperspektywiczny

zawodnik. Systematyczności
w treningach nauczył się przez
cztery lata uprawiania wioślar-
stwa.Jegopodstawowymatutem
jest bardzo dobre czucie wody.
Bez problemów łączy szkolne
obowiązki z wioślarskimi tre-
ningami – mówi Błażej Kamola,
który trenuje Artura Filipka
od początku jego przygody z tą
dyscypliną. JAC

Atutem Artura Filipka jest
dobre czucie wody
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Dobrzeczujewodę


