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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

Jacek Pałuba

W tym roku mija dziesięć lat
działalności w Poznaniu programuMłodzieżowychCentrów
Sportu w wioślarstwie. Samorząd miasta Poznania, poprzez
wydział sportu, realizuje od lat
program MCS. W wioślarstwie
partnerem miasta jest Wielkopolski Związek Towarzystw
Wioślarskich, który prowadzi
zajęciaMCSwczterechpoznańskich klubach: KW-04, TW Polonia, TW Tryton i AZS AWF.
W ramach realizowanego
programu, prowadzone jest
szkolenie najmłodszych adeptów wioślarstwa. Co roku w zajęciach uczestniczy duża grupa
zawodników. Ich postępy sportowe można potem ocenić podczasrankingówmłodzików–cyklu zawodów sprawdzających,
mistrzostwachmiastaPoznania
czy też międzywojewódzkich
mistrzostwachmłodzików.Programem MCS objęci są także juniorzy, których postępy sportowe oceniane są już podczas
mistrzostw Polski. Uzyskane
wyniki mają ogromny wpływ
na pozycję sportową Poznania
w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
Środkifinansowe,jakieprzekazuje miasto Poznań, są prze-

znaczone między innymi na finansowanie trenerów, prowadzącychzajęciazdziećmiimłodzieżą,któreuczestnicząwtym
programie. Z tych środków finansowane jest też wynajęcie
niezbędnej bazy sportowej, organizacjalokalnychregatczyzakupysprzętusportowego,służącego danej grupie szkolenia.
Wczęściprzeznaczonesątakże
na utrzymanie i modernizację
klubowychobiektów.Pieniądze
władz miasta, w połączeniu ze
środkami WZTW i poszczególnych klubów, pozwalają na racjonalną, przemyślaną i długofalową pracę szkoleniową z najmłodszymi adeptami wioślarskimi. Opieka i pomoc miasta
pozwoliły kilku setkom dzieci
i młodzieży zapoznać się z wioślarstwem,przeżyćwielkąsportową przygodę i wpłynęła na
rozwój fizyczny najmłodszych
mieszkańców Poznania.
– Program działalności Młodzieżowych Centrów Sportu
wnaszymmieścieprzynosiwymierne efekty. Młodzi sportowcy poznańskich klubów
osiągają sukcesy we wszystkich
kategoriachwiekowych,anasze
miasto od lat plasuje się w czołówce najlepszych ośrodków
sportowych w Polsce. W tym
roku,zbudżetumiastaPoznania

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

zostanie przekazane na szkoleniewioślarskiejmłodzieżyczterechklubów240tysięcyzłotych.
Jeśli dodamy do tego stypendia
prezydenta Poznania dla młodychwioślarzy,tosątojużspore
środki finansowe. Młodzi wioślarze mają również najlepszą
bazę do uprawiania dyscypliny
w naszym kraju. Tor regatowy
Malta na młodzieżowe zawody
zawszeudostępnianyjestpopreferencyjnych cenach – mówi dr
Ewa Bąk, dyrektor Wydziału
SportuUrzęduMiastaPoznania.
– MCS pełni kluczową rolę w
systemie szkolenia dzieci i młodzieży.Pozwalanaszymklubom
objąćszkoleniemwiększąliczbę
uczestników oraz racjonalne
wykorzystanieskromnychśrodków finansowych. Jest również
przykładem dobrze rozumianego partnerstwa, wspierania
przez miasto sportu natym najniższym,aleteżnajważniejszym
poziomie. Bardzo ważne, że te
pieniądze idą za konkretnymi
zawodnikami do poszczególnych klubów i w tym wszystkim
niemażadnegoprzypadku.Weryfikacjapracywioślarskiejmłodzieży następuje podczas najważniejszych imprez – twierdzi
AleksanderDaniel,prezesWielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

FOT. ARCHIWUMA.TWARDOWSKIEJ

Anna Twardowska (rocznik
1995), od stycznia 2012 zawodniczka KW-04 Poznań, wcześniej reprezentowała AZS AWF
Poznań. Obecnie trenuje pod
okiem trenera Błażeja Kamoli.
Wcześniej pracowała z Rafałem
Hardzińskim.Jestuczennicąpoznańskiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
PodczasubiegłorocznejOgólnopolskiejOlimpiadyMłodzieży
zajęła piąte miejsce. Wioślarstwo uprawia już piąty rok. W
tym sezonie będzie startowała
we wszystkich najważniejszych
imprezach w jedynce oraz
wdwójcepodwójnejwspólnieze
swoją klubową już koleżanką
Natalią Szymkowiak. W tegorocznych centralnych regatach
otwarciasezonuspisałasięwjedynkach bardzo dobrze, bo bez
żadnych problemów awansowała do finału A w gronie starszych zawodniczek z rocznika
1994.

Anna Twardowska to duży,
wioślarski talent

– Anka to duży wioślarski talentizawodniczkabardzomocnafizycznie.Zkażdymkolejnym
startem,robisporepostępyijest
coraz bardziej systematyczna
w pracy treningowej. Woli zdecydowanie treningi na wodzie,
niż zimowe przygotowania –
mówi Błażej Kamola, trener
Anny Twardowskiej. JAC

Dobrze czuje wodę
Artur Filipek (rocznik 1995),
obecnie zawodnik KW-04 Poznań,chociażwioślarskąkarierę
zaczynałwpoznańskiejPolonii.
Jego klubowym trenerem jest
BłażejKamola.JestuczniemZespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.
Miał znakomity poprzedni
sezon, bo zdobył złoty medal
OgólnopolskiejOlimpiadyMłodzieży w czwórce podwójnej ze
sternikiem ze swoimi kolegami
klubowymi.Wywalczyłrównież
srebro Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w czwórce podwójnej bez sternika, też z klubowymi kolegami. W tym sezonie będzie startował przede
wszystkim w jedynkach. Podczas tegorocznych regat otwarcia sezonu wypadł w jedynkach
najlepiej spośród Wielkopolan
z rocznika 1995. Ale nie jest też
wykluczone, że w tym roku
wsiądziejeszczedoinnychosad.
– Artur to bardzo pracowity
ijednocześnieperspektywiczny
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Pięcioro zawodników wielkopolskichklubów,awłaściwiepoznańskich, wzięło udział w
igrzyskach olimpijskich w Moskwiew1980roku.Taklicznejreprezentacji wioślarskiej na najważniejszej z imprez, Poznań
jeszczeniemiał.Noibyłteżmedal–brązowy,którywywalczyli
Grzegorz Nowak i Adam Tomasiak (obaj TW Polonia Poznań)
w czwórce ze sternikiem.
Nowak i Tomasiak (dołączył
do Polonii w 1977 r.) już w 1978
roku zdobyli srebrny medal mistrzostw świata w Karapiro w
NowejZelandiiwdwójcezesternikiem(byłnimRyszardKubiak
z Zawiszy Bydgoszcz). Dwa lata
później podczas igrzysk w MoskwiestworzyliwspólniezGrzegorzemStellakiem(PTWPłock)
iRyszardemStadniukiem(Czarni Szczecin) – dziś prezesem
PZTW, medalową czwórkę ze
sternikiem. Polacy rozpoczęli
drugim miejscem w przedbiegach, następnie wygrali repesaże,abywfinalezająć3.miejsce
z czasem 6:22,52 (w kolejnych
startachuzyskiwalicorazlepsze
rezultaty). To był dopiero drugi
polskimedalolimpijskiwhistorii i wielki sukces zawodników.
WMoskwiedobrzezaprezentowały się także dwie zawodniczki Posnanii: Bogusława Kozłowska-Tomasiak(miałajużza
sobą 7. miejsce w ósemce podczas igrzysk w Montrealu 1976)
oraz Mariola Abrahamczyk,
którewrazzAleksandrąKaczyńską(AZSPolitechnikaWrocław),
MariąKobylińską(SkraWarszawa)orazsterniczkąMariąDzieżą
(AZS AWF Warszawa) startowaływczwórkachpodwójnych.
Polki zajęły 3. miejsce w przedbiegach, potem uplasowały się
na 4. pozycji w repesażach,
awfinalespisałysiędzielnieizajęły wysokie 5. miejsce.
WMoskwiewfinaleApopłynąłrównieżPiotrTobolski(AZS
AWF Poznań), który wspólnie z
Wiesławem Kujdą (Skra Warszawa), zajął w dwójkach podwójnych 6. pozycję. To był naprawdę dobry występ poznańskich wioślarzy. Jacek Pałuba

Robi spore postępy

FOT.MAREKZAKRZEWSKI

Cenny brąz
w Moskwie

10 lat udanego
współdziałania

Atutem Artura Filipka jest
dobre czucie wody

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

