
NatorzeregatowymMaltawPo-
znaniu od wielu lat rozgrywane
są największe imprezy wioślar-
skie. Na reprezentacyjnym
obiekcie stolicy Wielkopolski
odbyłysięjużm.in.:mistrzostwa
świata seniorów 2009, regaty
kwalifikacyjne do igrzysk w Pe-
kinie 2008, zawody o Puchar
Świata2004,2006i2008,świa-
towe regaty masters 2011, mi-
strzostwa Europy seniorów
2007, czy MŚ do lat 23 – 2004.
Poznańotrzymałjużtakżeorga-
nizację następnych imprez: mi-
strzostw Europy seniorów w
2015 roku oraz zawodów Pu-
charu Świata w 2016 roku.

Wielkopolskie wioślarstwo
od wielu lat może liczyć na gro-
noprzyjaciół-partnerów,którzy
współpracują z tą dyscypliną w
naszym regionie nie tylko od
święta,aleteżpodczascodzien-
nej,systematycznejdziałalności.
I właśnie przyjaciele-partnerzy
wspomagaliwPoznaniuorgani-
zację praktycznie wszystkich
najważniejszych imprez wio-
ślarskich.

– Od wielu lat wspierają nas
przyjaciele-partnerzy. W tym
groniesąniezawodnie:Volkswa-
gen Poznań Samochody Użyt-
kowe, Aquanet Poznań, Przed-
siębiorstwo Motoryzacyjne
Auto-Centrum oraz Sheraton
Poznań. Z pomocą tych firm
z pewnością łatwiej zorganizo-
wać kolejne zawody – mówi
Aleksander Daniel, prezes
WZTWorazszefFundacjiWiel-
kopolskie Wioślarstwo.

– Malta to nie tylko jeden z
najlepszych torów regatowych
na świecie, ale też ważny punkt
na mapie Poznania, który ma
swoje miejsce w sercach
poznaniaków. Fundacja Wiel-
kopolskie Wioślarstwo była or-
ganizatorem ważnych wyda-
rzeń w życiu miasta, więc natu-
ralną decyzją było za-
angażowanie się i wsparcie
tych przedsięwzięć. Nie może
nas zabraknąć nad Maltą pod-
czas imprez najwyższej rangi,
bo to ma związek ze strategią
naszej firmy, która wspiera po-
zytywne współzawodnictwo
i dba o kulturę fizyczną i zdro-
wotną pracowników – mówił w
przeszłości Szymon Trzebia-
towski, członek zarządu Volk-
swagen Poznań.

21wrześniaprzyZakładzienr
1 Volkswagen Poznań w Anto-
ninku odbyła się impreza ro-
dzinnazokazji jubileuszu20-le-
cia firmy pod hasłem „Ludzie.
Fabryka.Miasto.20latwspólnej
historii”. Impreza była skiero-
wana do wszystkich pracowni-
ków Volkswagen Poznań oraz
ich rodzin i z pewnością się
udała, bo uczestniczyło w niej
ponad20tysięcyosób.Wimpre-
zie wzięli udział m.in. przedsta-
wiciele Fundacji Wielkopolskie
Wioślarstwo.Setkiosób,odnaj-
młodszychdonajstarszych,tego
dnia mogło spróbować wiosło-
wania na ergometrze wioślar-
skim. Zainteresowanie było
ogromne, bo przez kilka godzin
osiemergometrówbyłozajętych
nonstopprzezuczestników.Być
możewkrótcespośródtychnaj-
młodszych wielu zdecyduje się

uprawiać tę piękna dyscyplinę
sportu. Ale to niejedyna forma
współdziałaniaVolkswagenPo-
znań oraz Fundacji Wielkopol-
skie Wioślarstwo.

Kilkamiesięcytemuinformo-
waliśmy,żegrupapracowników
poznańskiego Volkswagena
przygotowuje się na Jeziorze
Maltańskim do mistrzostw
świata w wyścigach łodzi smo-
czych o puchar hotelu Ritz-
Carlton, które odbyły się w
dniach 31 sierpnia – 1 września
na kanale w Wolfsburgu. Pra-
cownicy trenowali pod okiem
profesjonalnych trenerów fun-
dacjiipoznaniacyspisalisięwtej
imprezie znakomicie.

Wzawodachwystartowało78
załóg, a poznańska osada pod
nazwą„CaddyCrew”uplasowała
sięnawysokimósmymmiejscu.
Warto zauważyć, że większość

startującychprzygotowywałasię
doimprezyprzezkilkalat,trenu-
jąc nawet trzy razy w tygodniu.
A poznańska ekipa startowała
porazpierwszyitozjakimskut-
kiem. W osadzie „Caddy Crew”
płynęli: Piotr Szydłowski, Piotr
Poleski,MichałNieskurski,Piotr
Michalak,AnnaKozłowska,Ale-
na Kotrbowa, Maja Sienkiewicz,
Anna Kochańska, Ada Walczak,
Aneta Rożek, Hanna Bartnicka,
Paweł Kamiński, Krzysztof Ko-
kot, Jacek Baśkiewicz, Łukasz
Majchrzak, Marcin Wołodkie-
wicz,MaciejWalkowiak,Tomasz
Właszczyk, a rezerwowym był
TomaszWójcik.

– Kiedy pierwszy raz zoba-
czyłem grupę ponad dwudzie-
stu osób, które 4 czerwca
przyszły na pierwszy trening,
pomyślałem, że czeka nas
ogromciężkiejpracy.Jedenaście
treningów, zaangażowanie
i upór tych ludzi sprawił, że to
właśnie oni zanotowali sukces,
przegrywającminimalniezosa-
dami, które trenują od wielu lat
po kilka razy w tygodniu. Uwa-
żam, że tę osadę stać na dużo
więcej i w przyszłym roku są
w stanie powalczyć nawet
o zwycięstwo – powiedział Ma-
ciej Młodzik, który w imieniu
Fundacji Wielkopolskie Wio-
ślarstwo regularnie trenował
osadę „Caddy Crew”. Widać
więc, że wśród prawie siedmio-
tysięcznej załogi Volkswagen
Poznań nie brakuje pracowni-
ków czynnie uprawiających
sport, a propagowanie postaw
prozdrowotnych i zdrowego
trybużyciajestprzecieżjednym
z głównych celów firmy.

Volkswagen Poznań ważnym partnerem wielkopolskich wioseł

Wioślarskie ergometry podczas imprezy rodzinnej były oblegane przez kilka godzin
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Owocnawspółpraca
Ranking
młodzików
już na mecie
OdwielulatWielkopolskiZwią-
zek Towarzystw Wioślarskich
prowadzi dla najmłodszych za-
wodnikówcorocznyranking.Po
raz kolejny w tym sezonie pod-
sumowano dokonania wielko-
polskich młodzików (roczniki
1999 i 2000) od października
2012 do września 2013.

Doklasyfikacji liczonesąwy-
nikizawodniczekizawodników
wwieluimprezachregionalnych
imiędzyregionalnych.Młodzież
w okresie zimowym startuje
także na ergometrach. Ważny
jesttakżetreningogólnorozwo-
jowy, który pokazuje, jak młode
organizmy reagują na profesjo-
nalnytrening.Przytakszczegó-
łowym danych można na-
prawdę znaleźć nieprzeciętne
talenty.

Tegoroczny ranking młodzi-
ków podsumowano podczas
międzywojewódzkich mi-
strzostw młodzików oraz mi-
strzostw miasta Poznania, jakie
odbyły się na Jeziorze Maltań-
skim w niedzielę 29 września.
Wklasyfikacjidziewczątnajlep-
sza okazała się Aleksandra Ma-
nikowska (KTW Kalisz), która w
Poznaniu potwierdziła swoją
pierwszą pozycję, wygrywając
wyścig jedynek dziewcząt.
Na drugim miejscu wspólnie
sklasyfikowane zostały dwie
inne zawodniczki KTW Kalisz –
Martyna Czech oraz Adrianna
Rubas. Cała trójka trenuje pod
opieką Urszuli Wiśniewskiej.

Z kolei w klasyfikacji chłop-
ców w rankingu zwyciężył Ma-
teuszNawrocki(PosnaniaRBW),
który wyprzedził swojego klu-
bowego kolegę Maksymiliana
GawrońskiegoorazGracjanaRó-
żewicza (KTW Kalisz). Podczas
ostatnich zawodów na Malcie
Nawrocki wspólnie z Gawroń-
skim okazali się najlepsi w wyś-
cigu dwójek podwójnych. Obu
zawodnikówtrenujePiotrAbra-
hamczyk.OpiekunkąRóżewicza
jest Urszula Wiśniewska.

– Ranking daje dokładny
obraz sportowych możliwości
młodychwioślarzy.Stwarzalep-
sze warunki do pracy z mło-
dzieżą. Należy dodać, że młode
zawodniczkiizawodnicy,którzy
zajmowali czołowe miejsca w
rankingu w przeszłości, spraw-
dzają się w dalszym rozwoju –
powiedział Maciej Hoffmann,
trenerPosnaniiRBW,koordyna-
tor zakończonego właśnie ran-
kingu młodzików WZTW. JAC

Akademicka
Europa
Od ponad dwudziestu lat na Je-
ziorze Maltańskim nie brakuje
wioślarskichimpreznajwyższej
rangi.Nieinaczejbyłowewrześ-
niu tego roku, kiedy w stolicy
Wielkopolski odbyły się Aka-
demickie Mistrzostwa Europy.

W tej imprezie wzięło udział
ponad 400 zawodniczek i za-
wodnikówz61uczelniz14euro-
pejskichkrajów.Wśródstartują-
cych była grupa polskich stu-
dentów wioślarzy. I biało-
-czerwoni spisali się znakomi-
cie, bo wywalczyli 11 medali:
wtym5złotych,3srebrnei3brą-
zowe.Cieszybardzofakt,żepięć
medali zdobyli studenci po-
znańskich uczelni. Organizato-
rzyimprezy:OrganizacjaŚrodo-
wiskowa AZS w Poznaniu,
Urząd Miasta Poznania, Urząd
Marszałkowski Wielkopolski
oraz współorganizatorzy: Za-
rząd Główny AZS, Fundacja
WielkopolskieWioślarstwooraz
Politechnika Poznańska i Uni-
wersytet Ekonomiczny zbierali
zasłużone pochwały za perfek-
cyjną organizację mistrzostw.

Na najwyższym stopniu po-
dium stanął Adam Wicenciak (i
to dwukrotnie) – zwyciężył bo-
wiem w jedynkach oraz wspól-
nie z Dawidem Grabowskim
w dwójkach podwójnych. Obaj
zawodnicy reprezentowali po-
znańskiUniwersytetPrzyrodni-
czy. Wcale nie gorzej spisali się
Wiktor Chabel i Adama Marzec
(także Uniwersytet Przyrodni-
czy),którzyzdobylisrebrnyme-
dal w dwójkach podwójnych.
Chabel, Marzec oraz wspomi-
nany wcześniej Grabowski i To-
masz Rachwał zameldowali się
natrzecimmiejscuwczwórkach
podwójnych. Brązowy medal
wywalczyła też czwórka bez
sterniczki wagi lekkiej kobiet
Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza:MagdalenaKemnitz,
Paulina Biszof, Małgorzata Król
i Ewelina Matuła.

Polski dorobek wzbogacili
wioślarze bydgoskich uczelni:
WSGiUniwersytetuKazimierza
Wielkiego. Wśród nich była
Magdalena Fularczyk-Kozłow-
ska,którazdobyładwazłoteme-
dale – w dwójkach oraz czwór-
kach podwójnych. Fularczyk-
Kozłowska to partnerka Julii
Michalskiej-Płotkowiakzbrązo-
wej osady dwójki podwójnej
podczas igrzysk w Londynie
w2012roku.Studenciwioślarze
po raz kolejny okazali się mi-
strzami wswoim fachu.Obytak
w następnych latach. JAC

Osada „Caddy Crew”spisała się znakomicie
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