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Szukamy talentów
w okolicach Poznania

W hali sportowej Akwen w
Czerwonaku odbyły się w poło-
wiepaździernikapierwszewtej
miejscowości zawody na ergo-
metrzewioślarskimdlauczniów
klas pierwszych i drugich gim-
nazjum.

– Mistrzostwa powiatu po-
znańskiego na ergometrze wio-
ślarskim mają na celu przybli-
żenie naszej dyscypliny sportu
młodzieży, pobudzenie do ak-
tywności ruchowej oraz zachę-
cenie do uprawiania wioślar-
stwa. Liczymy na to, że młodzi
ludzie, którzy wezmą udział
w takich zawodach, rozpoczną
potem uprawianie naszej dy-
scypliny. W takim wieku to naj-
lepszy moment na spróbowa-
nie swoich sił w profesjonal-
nym sporcie. Zawody zostaną
zorganizowane w czterech po-
znańskich gminach. Pierwsze
odbyły się już w Czerwonaku,
a potem w listopadzie jeszcze
w trzech kolejnych miejscach.
Liczymy na liczny udział mło-
dzieży – powiedział Marek Ku-
rek, wiceprezes Wielkopolskie-
go Związku Towarzystw Wio-
ślarskich.

W pierwszych zawodach
w Czerwonaku wzięło udział
prawie 150 dziewcząt i chłop-
ców reprezentujących gimna-
zja w Czerwonaku i Kozie-gło-
wach. Dla wielu gimnazjali-
stów był to dopiero pierwszy
kontakt z wioślarstwem, ale też
spora grupa dziewcząt i chłop-
ców potrafiła sobie skutecznie
poradzić na ergometrze. Nie
jest wykluczone, że niektórzy
już w najbliższej przyszłości

trafią do poznańskich klubów,
gdzie rozpoczną normalne
wioślarskie treningi.

Aotonajlepsipierwszychza-
wodów na ergometrze rozegra-
nych w Czerwonaku:

dziewczęta: 1. Zuzanna
Ratajczak (Koziegłowy) – 56,9
sek., 2. Laura Krugiołka (Czer-
wonak) – 59,5, 3. Natalia
Słowińska(Czerwonak)–1:00,5,
4. Aleksandra Walkowiak
(Koziegłowy) – 1:01,0, 5. Julia
Kaczmarek (Koziegłowy) –
1:01,2, 6. Dominika Tynecka
(Czerwonak) – 1:01,5;

chłopcy: 1. Miłosz Stani-
sławski (Koziegłowy) – 45,8, 2.
Michał Słowiakowski (Czerwo-

nak) – 49,5, 3. Konrad Czajka
(Czerwonak) – 51,8, 4. Adam
Grzenda (Koziegłowy) – 52,4, 5.
Jakub Kinka (Koziegłowy) –
52,8, 6. Adam Zielniewicz
(Koziegłowy) – 53,4.

Kolejne tego typu zawody
rozegrane zostaną w hali Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji w Dopiewie 13 listopada
o godz. 9. Trzecie zawody od-
będą się 20 listopada w
Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji przy ul. Św. Marcina
1 (godz. 10). Czwarta impreza
powiatowego ergometru zosta-
nie rozegrana 27 listopada wha-
li ośrodka sportowego w Su-
chym Lesie (godz. 10).

–Oddłuższegoczasuwspół-
pracujemy ze starostwem po-
wiatowym w Poznaniu przy
wielu imprezach wioślarskich,
a w tym roku postanowiliśmy
zorganizować zawody na ergo-
metrzedlagimnazjalistówwkil-
ku gminach powiatu poznań-
skiego. Uważam, że to bardzo
dobry pomysł, bo właśnie w ta-
kich szkołach najszybciej moż-
na znaleźć utalentowaną mło-
dzież, która może uprawiać na-
szą dyscyplinę. Nie tylko w Po-
znaniumamyodpowiedniewa-
runki do uprawiania i trenowa-
niawioślarstwa.Mamnadzieję,
że już w najbliższej przyszłości
wiele dziewcząt i chłopców tra-
fi do naszych klubów – powie-
dział Aleksander Daniel, prezes
WielkopolskiegoZwiązkuTowa-
rzystw Wioślarskich.

Należy jeszcze dodać, że
pozakończeniucykluzawodów
na ergometrze w czterech gmi-
nach planowany jest finał w Po-
znaniu z udziałem najlepszych
uczniów z poszczególnych im-
prez. a (JAC)

b W zawodach w Czerwonaku wzięło udział prawie 150 dziewcząt i chłopców
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W Czerwonaku odbyły się
pierwsze zawody organizo-
wane przez Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślar-
skich oraz powiat poznański

Wielkopolscy wioślarze w la-
tach 60. XX wieku coraz częś-
ciej trafiali do reprezentacji Pol-
ski na największe imprezy mię-
dzynarodowe. Po starcie
w igrzyskach olimpijskich w
Tokio 1964, Eugeniusz Kubiak
(Tryton Poznań) wziął udział
w II mistrzostwach świata w ju-
gosłowiańskim Bled w 1966 ro-
ku. Poznaniak w jedynce upla-
sował się na ósmej pozycji.

W 1974 roku w szwajcarskiej
Lucernie do mistrzostw świata
dołączyły także kobiety. W tej
imprezie udział wzięła czwór-
ka poznańskich wioślarzy. Bo-
gusława Kozłowska (Posnania)
w osadzie czwórki ze sternicz-
ką zajęła wspólnie z koleżanka-
mi szóstą lokatę. Z kolei Hanna
Pracharczyk (AZS Poznań) star-
tująca w osadzie ósemki rów-
nież uplasowała się na szóstej
pozycji. Natomiast w czwór-
kach podwójnych mężczyzn
startowali Kazimierz Lewan-
dowski (Posnania) oraz Ryszard
Drygas (AZS Poznań). Wraz
z kolegami poznaniacy zajęli
siódme miejsce.

W mistrzostwach świata w
Nottingham 1975, Bogusława
Kozłowska (Posnania), tym ra-
zem w ósemce, zajęła 8. miej-
sce. W czwórkach podwójnych
Ryszard Drygas (AZS Poznań) i
Roman Kowalewski (Posnania)
uplasowali się na 11. pozycji.
Na igrzyska olimpijskie do
Montrealu 1976 pojechała Bo-
gusława Kozłowska (Posna-
nia), w ósemce, gdzie Polki
uplasowały się na 7. miejscu.

Na kolejne MŚ w Amsterda-
mie 1977 pojechało dwóch za-
wodników Polonii Poznań –
Grzegorz Nowak i Adam
Tomasiak. Poznaniacy startują-
cy w czwórce ze sternikiem za-
jęli ósme miejsce.

A rok później w nowoze-
landzkim Karapiro Nowak z
Tomasiakiem oraz sternik Ry-
szard Kubiak (Zawisza Byd-
goszcz) wywalczyli brązowy
medal mistrzostw świata
w dwójce ze sternikiem.a (JAC)
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Za niespełna trzy tygodnie (21-
22 listopada) w hali Ośrodka
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
przy ul. Łódzkiej w Kaliszu od-
będą się zawody na ergometrze
wioślarskim – otwarte mistrzo-
stwa województwa wielkopol-
skiego, sztafety Uczniowskich
Klubów Sportowych oraz mi-
strzostwa szkół Kalisza i powia-
tu kaliskiego.

Jeszcze w ubiegłym roku
w Kaliszu wioślarze walczyli
w zawodach Pucharu Polski.
Tak jak w latach wcześniej-
szych, ta impreza rozpoczyna-
ła zimowe przygotowania pol-
skich wioślarzy do następnego
sezonu. Niestety, drastycznie
zmniejszone środki finansowe
z budżetu centralnego dla wio-
ślarstwa, sprawiły że Polski
Związki Towarzystw Wioślar-
skich musiał zrezygnować z or-
ganizacji zawodów Pucharu
Polski. Dlatego w tym roku
w Kaliszu odbędą się jedynie
mistrzostwa Wielkopolski.

W pierwszym dniu imprezy
(piątek, 21 listopada) w kaliskiej
hali odbędą się mistrzostwa
szkół, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych oraz sztafe-
ty UKS-ów. Młodzież rywalizo-
wać będzie na dystansie 500
metrów (początek o godz.
12.00). W sobotę, 22 listopada
(początek o godz. 10.00) swo-
ich sił na ergometrze spróbują
policjanci, strażnicy miejscy,
strażnicy graniczni oraz straża-
cy. Dowalki staną także studen-
ci UAM i PWSZ. Potem wreszcie
do rywalizacji staną młodzicy,
juniorzy, młodzieżowcy i senio-
rzy wielkopolskich klubów. Tu-
taj walka toczyć się będzie
na dystansie 2000 metrów (tyl-
ko młodzicy 1500 m).

Organizatorem zawodów
jest Kaliskie Towarzystwo Wio-
ślarskie, a współorganizatora-
mi: Wielkopolski Związek To-
warzystw Wioślarskich Poznań,
Wydział Kultury i Sztuki, Spor-
tu i Turystyki UM Kalisz i Ośro-
dek Sportu Rehabilitacji i Re-
kreacji w Kaliszu. a (JAC)

W Kaliszu
w listopadzie


