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Przyjaciele wspierają wiosła

Organizacja sportu na najwyż-
szym poziomie wymaga nie tyl-
ko sporych nakładów finanso-
wych, ale też wsparcia organi-
zacyjnego. Taki jest obecnie
współczesny świat. Wielkopol-
skie wioślarstwo od wielu lat
może liczyć na grono przyja-
ciół-partnerów, którzy współ-
pracują z tą dyscypliną w na-
szym regionie nie tylko
od święta, ale też podczas co-
dziennej, systematycznej dzia-
łalności.

Przyjaciele-partnerzy wspo-
magali w Poznaniu organizację
praktycznie wszystkich naj-
ważniejszych imprez wioślar-
skich. A na Malcie odbyły się
w ostatnich latach największe
imprezy w tej dyscyplinie: mi-
strzostwa świata seniorów
2009, regaty kwalifikacyjne
do igrzysk olimpijskich w Peki-
nie 2008, trzykrotnie zawody
o Puchar Świata 2004, 2006
i 2008, światowe regaty
masters 2011, mistrzostwa Eu-
ropy seniorów 2007, czy mi-
strzostwa świata do lat 23 –
2004. Nie zabraknie też kolej-
nych międzynarodowych za-
wodów. W 2015 roku na Jezio-
rze Maltańskim odbędą się mi-
strzostwa Europy seniorów, na-
tomiast w 2016 roku, roku olim-
pijskim, rozegrane zostaną za-
wody Pucharu Świata senio-
rów.

– Od wielu lat wspierają nas
partnerzy, których możemy
nazwać także naszymi przyja-
ciółmi. W tym gronie są nieza-
wodnie: Volkswagen Poznań
Samochody Użytkowe, Aqua-
net Poznań, Przedsiębiorstwo
Motoryzacyjne Auto-Centrum
oraz Sheraton Poznań. Na tych
partnerów zawsze mogliśmy li-
czyć i tak jest również nadal.

Z pomocą tych firm z pewnoś-
cią łatwiej zorganizować kolej-
ne zawody – mówi Aleksander
Daniel, prezes Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich.

Nie ulega żadnej wątpliwoś-
ci, że obie strony korzystają
na tej owocnej współpracy.

– Malta to nie tylko jeden
z najlepszych torów regato-
wych na świecie, ale też ważny
punkt na mapie Poznania, któ-
ry ma swoje miejsce w sercach
poznaniaków. Fundacja Wiel-
kopolskie Wioślarstwo była or-
ganizatorem ważnych wyda-
rzeń w życiu miasta, więc natu-
ralną decyzją było zaangażowa-
nie się i wsparcie tych przed-
sięwzięć. Nie może nas zabrak-
nąć nad Maltą podczas imprez
najwyższej rangi, bo to ma
związek ze strategią naszej fir-
my, która wspiera pozytywne
współzawodnictwo i dba o kul-
turę fizyczną i zdrowotną pra-
cowników – mówił wprzeszłoś-
ci Szymon Trzebiatowski, czło-
nek zarządu Volkswagen Po-
znań.

W poprzednim roku
przy Zakładzie nr 1 Volkswagen
Poznań w Antoninku odbyła się
impreza rodzinna z okazji jubi-
leuszu 20-lecia firmy pod ha-
słem „Ludzie. Fabryka. Miasto.
20 lat wspólnej historii”. Impre-
za była skierowana do wszyst-
kich pracowników Volkswagen
Poznań oraz ich rodzin. W im-
prezie wzięli udział m.in.
przedstawiciele Fundacji Wiel-
kopolskie Wioślarstwo. Setki
osób, od najmłodszych do naj-
starszych, tego dnia mogło
spróbować wiosłowania na er-
gometrze wioślarskim. Zainte-
resowanie było ogromne, bo
przez kilka godzin, osiem ergo-
metrów było zajętych non stop
przez uczestników. Nieco

wcześniej grupa pracowników
poznańskiego Volkswagena
przygotowywała się na Jeziorze
Maltańskim do mistrzostw
świata w wyścigach łodzi smo-
czych o puchar hotelu Ritz-
Carlton, które odbyły się
w Wolfsburgu. Pracownicy tre-
nowali pod okiem profesjonal-
nych trenerów fundacji
i poznaniacy spisali się w tej im-
prezie znakomicie.

– Nie może nas zabraknąć
nad Maltą podczas imprez naj-
wyższej rangi, bo to najlepsza
promocja. To ma związek ze
strategią naszej firmy, która
wspiera pozytywne współza-
wodnictwo i dba o kulturę fi-
zycznąizdrowotną.Zwioślarza-
mimamynaprawdętylkodobre
doświadczenia organizacyjne –
mówił Eugeniusz Tefelski, pre-
zes Auto-Centrum Poznań.

– Może firmy boją się współ-
pracy ze sportem z jednego po-
wodu, bo wydają pieniądze, ale
potem nie jest tak jak się uma-
wiały. A w przypadku naszej
współpracy z wioślarstwem
zawsze było tak, jak się wcześ-

niej umówiliśmy. I takiej filozo-
fii działania się trzymamy. Dla-
tegoteżnadalbędziemywspół-
pracowalizwielkopolskimwio-
ślarzami – twierdzi Paweł
Chudziński, prezes spółki
Aquanet Poznań.

– Właściwie od pierwszego
dnia funkcjonowania hotelu
Sheraton w Poznaniu, współ-
pracujemy z wielkopolskim
wioślarstwem i nie zamierzamy
z tego rezygnować. Chętnie
wspieramy wszelkie inicjatywy
związane ze sportem, zdro-
wym trybem życia i oczywiście
organizacji wszelkiego rodzaju
eventów. Mamy pozytywne do-
świadczenia ze współpracy
z wioślarzami podczas wszyst-
kich największych imprez
w naszym mieście, ale też in-
nych spotkań związanych
z działalnością tej dyscypliny
w samym Poznaniu i Wielko-
polsce. Nie wyobrażam sobie,
abyśmy mogli nadal nie współ-
pracować – mówi Beata Na-
wrot, dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu Sheraton Poznań
Hotel. a (JAC)

b Przyjaciele partnerzy towarzyszą wioślarzom praktycznie podczas wszystkich zawodów na Jeziorze Maltańskim
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W 2015 roku na Jeziorze Mal-
tańskim odbędą się mistrzo-
stwa Europy seniorów, nato-
miast w 2016 rozegrane zosta-
ną zawody Pucharu Świata

Wiele lat trwała odbudowa
wielkopolskiego wioślarstwa
po drugiej wojnie światowej.
Nowa sytuacja społeczno-go-
spodarcza niezbyt sprzyjała dy-
scyplinie sportu, którą tak na-
prawdę w okresie międzywo-
jennym tworzyli arystokraci.

Na szczęście w wioślarstwie
działali ludzie, którzy jeszcze
przed wojną poznali smak tej
dyscypliny. Wielkopolskie klu-
by własnymi siłami krok po
kroku, odbudowywały swoją
siłę. Do wioślarstwa trafiali tak-
że ambitni sportowcy, którzy
z czasem coraz wyraźniej sta-
nowili o sile o krajowego wio-
ślarstwa.

Jeszcze pod koniec lat 40.
XX wieku nic nie zapowiadało,
że stolica Wielkopolski może
się stać głównym ośrodkiem tej
dyscypliny. W 1952 roku w wy-
niku spiętrzenia rzeki Cybiny,
powstał sztuczny zbiornik zwa-
ny Jeziorem Maltańskim. Sześć
lat później właśnie na Malcie
zorganizowano mistrzostwa
Europy seniorów. Spora ekipa
biało-czerwonych nie zdobyła
w imprezie ani jednego meda-
lu, ale zaznaczyła swój udział
niezłymi lokatami. Wśród re-
prezentantów Polski byli Wiel-
kopolanie. Szóste miejsce w ry-
walizacji czwórek ze sterniczką
zajęły zawodniczki poznań-
skiego AZS: Stefania Gościniak,
Genowefa Mikuła, Krystyna
Pelec, Maria Przewoźniak i Re-
gina Rudnicka. Z kolei osadę
czwórki ze sternikiem stworzy-
li zawodnicy Posnanii: Włady-
sław Juszczak i Mestwin Kost-
ka oraz zawodnicy KTW Kalisz:
Kazimierz Naskręcki i Ryszard
Rasztar. Sternikiem był Stani-
sław Kuśnierek (Zawisza Byd-
goszcz). Polacy zajęli piątą lo-
katę.

W następnych latach coraz
więcej wielkopolskich wiośla-
rzy trafiało doreprezentacji Pol-
ski i z coraz lepszym skutkiem
rywalizowali oni w najważniej-
szych imprezach międzynaro-
dowych. a (JAC)
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