UKS Dwójka Kórnik wychowuje wioślarskie talenty

Mastersi
powracają

Jedyny w swoim rodzaju
W 1979 roku w Bled, Grzegorz
Nowak i Adam Tomasiak (ponowniewdwójcezesternikiem),
musieli się zadowolić jedynie
dziewiątym miejscem. W 1981
roku w Monachium Mariola
Abrahamczyk (Posnania – w
czwórcezesternikiem)zaliczyła
z koleżankami siódme miejsce.
NapiątejpozycjifiniszowałPiotr
Tobolski (AZS AWF Poznań)
startujący w dwójce podwójnej.
A Nowak i Tomasiak ponownie
startowali w czwórce ze sternikiem i zajęli 9. miejsce.
W MŚ 1982 w Lucernie
Tobolski, ponownie w dwójce
podwójnej,tymrazemukończył
zawodyna6.miejscu.Takżeszóstą pozycję zajęli Nowak i
Tomasiak w czwórkach ze sternikiem. Bez sukcesu Tobolski
startował w MŚ 1983 w Duisburgu(wdwójkachpodwójnych
odpadł w repesażu), a w czwórkach ze sternikiem Nowak z
Tomasiakiem zajęli 9. miejsce.
W Hazewinkel w 1985 roku
dwójkapodwójnaAZSAWFPoznań – Przemysław Mieszkowski, Piotr Tobolski – była też reprezentacyjną osadą i uplasowała się na 10. pozycji. WielkopolanzabrakłopodczasMŚ1986
w Nottingham, natomiast w
1987 roku w Kopenhadze udział
wzięła jedynie sterniczka Lidia
Bomirska (AZS AWF Poznań),
startującawósemce(8.miejsce).
NakolejnystartwMŚWielkopolanie musieli poczekać do
1991 roku. Wtedy w Wiedniu Jarosław Janowski (AZS AWF Poznań), startujący w czwórce podwójnejzająłzkolegami7.miejsce. W 1993 roku w czeskich
Racicachdwójkapodwójnawagi
lekkiej kobiet – Aleksandra
Dzierzkowska (AZS AWF Poznań) oraz Ilona Mokronowska
(Posnania) – zajęła 10. miejsce.
W tej samej konkurencji w 1997
roku we francuskim Aiguebelette wystartowały dwie osady
kobiet. Sylwia Liśkiewicz iIlona
Mokronowska (obie Posnania)
uplasowały się na 12. pozycji,
a Barbara Kociołek i Elżbieta
Kuncewicz (obie Posnania) zajęły 13. miejsce. JAC
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W wielkopolskim wioślarstwie
tojedynyUczniowskiKlubSportowy. Jego historia też nie jest
jeszczetakdługajakinnychwioślarskichklubówregionu,liczących ponad sto lat. UKS Dwójka
Kórnik, bo o nim mowa, rozpoczął działalność w 2004 roku.
Wciągudziewięciulatistnienia, w klubie trenowało prawie
dwustu młodych wioślarzy.
Na zajęciach zjawiało się więcej
kandydatów,alewielupotemrezygnowało z treningów. Dzisiaj
wkórnickimklubietrenujedziesięćzawodniczekizawodników
w kategorii młodzików.
– Zaczynaliśmy praktycznie
od zera. Od początku bardzo
mocno wspierali nas trenerzy
Posnanii Mariola i Przemysław
Abrahamczykowie.Utworzenie
Uczniowskiego Klubu Sportowego popierała też dyrekcja
szkoły w Bninie – Irena Karczmarek i Zofia Talarczyk oraz
burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Od początku zaangażowany
w działalność UKS jest Leszek
Książek, sekretarz gminy i jednocześnie prezes klubu – mówi
Małgorzata Iszkuło, trenerka
młodychwioślarzyodpoczątku
istnienia UKS Dwójka Kórnik.
–Dzisiajmamydodyspozycji
pięć łódek: trzy jedynki oraz

Małgorzata Iszkuło (z prawej) i jej wychowanki: Zofia Suszka,Julia Huzarek i Karolina Zawada

po jednej dwójce i czwórce. Bardzo ważne też, że mamy motorówkę,którajestpotrzebnapodczastreningównaszychwioślarzy. Na przystani nad Jeziorem
Kórnickim mamy blaszany garaż, w którym przechowujemy
naszsprzęt.Sąteżdwapomosty.
W przeszłości pomost był niszczony przez wandali, ale
na szczęście ostatnio nie ma już
ztymproblemu–dodajeMałgorzata Iszkuło.
Młodzież kórnickiego UKS
regularnie startuje we wszystkichnajważniejszychimprezach
– Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, mistrzostwach miastaPoznaniaczymistrzostwach
na ergometrach. Zdobyte

punktypozwoliłyzaistniećklubowi w ogólnopolskiej punktacji sportu młodzieżowego. NajlepsitrafiajądoPosnanii.Dzisiaj
JuliaHuzarem,KarolinaZawada,
Zofia Suszka, Marcin Sobieraj
czyMichałSuszkatoczołowizawodnicykraju.ZawadaiSobieraj
będąreprezentowaliPolskępodczas nadchodzących imprez
międzynarodowych. Okazuje
się, że w niewielkim Kórniku
możnawychowaćreprezentantów Polski.
– Na odpowiednią działalnośćpotrzebujemywklubie2025tysięcyrocznie.Pomaganam
Miasto i Gmina Kórnik, KS
Posnania,amamyteżsponsora,
firmę R.F. Construction Sp.

z o.o., dzięki Pawłowi
Szczepaniakowi, szefowi sekcji
wioślarskiej Posnanii. Swój
wolny czas poświęca też jeden
z rodziców Jan Suszka, którego
dzieci uprawiają wioślarstwo
w naszym klubie. Cieszę się, że
mamy też nowego trenera Piotra Abrahamczyka, który zastępuje mnie w pracy z młodzieżą.
Ważne też, że możemy trenować nie tylko na wodzie, ale korzystamy też z udogodnień naszego ośrodka sportu i rekreacji
Oaza – mówi Małgorzata
Iszkuło,którajeszczeniedawno
chciała zrezygnować z pracy
w UKS-ie. Ale dobrze się stało,
że pani Małgosia jest nadal razem z kórnicką młodzieżą.

Wioślarze szkolą pracowników Volkswagen Poznań
Pracownicy poznańskiego zakładu Volkswagena przygotowują się do mistrzostw świata
w wyścigach łodzi smoczych o
puchar hotelu Ritz-Carlton,
które odbędą się 31 sierpnia na
kanale w Wolfsburgu.
W13-lecie Autostadt i hotelu
Ritz-Carlton, Wolfsburg przeżyje ekscytujący wyścig, podczas którego podziwiać będzie
można wymyślne kostiumy
oraz ciekawy program dla całej
rodziny. W poprzednim roku
w podobnych zawodach udział
wzięło ponad 1500 sportowców!
Z racji kontaktów z miastem
Wolfsburg, w którym znajduje
się główna siedziba koncernu,
wtymrokuwwyścigachplanuje
wziąć udział także załoga VolkswagenPoznań.Odparutygodni
kandydacidoosadyintensywnie

trenują na Jeziorze Maltańskim
podokiemdoświadczonychtrenerów.
– Smocze łodzie to w Polsce
nowa dyscyplina, ma dopiero
kilkuletnią historię, ale z każdym rokiem zgłasza się do nas
coraz więcej osób. Od pięciu lat
naMalcieodbywająsięmistrzostwa szkolne, w których wzięło
dotejporyudziałjużponad1300
uczniów.Cieszynas,żerównież
dorośli są zainteresowani tą dyscypliną sportu, tym bardziej że
to dobra zabawa i możliwość
spędzeniaczasunaświeżympowietrzu–mówiMaciejMłodzik,
jeden z trenerów.
Tymczasem
fabryka
z Antoninka planuje wystawić
19-osobowąosadęskładającąsię
z pracowników wszystkich obszarówfabryki.–Przygotowanie
dozawodówtoświetnazabawa.
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na podium
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Jacek Pałuba

6 i 7 lipca na torze regatowym
Malta w Poznaniu gościć będziemy uczestników Otwartych
MistrzostwMasters.
Podczas mistrzostw świata
Masters rozgrywanych jesienią
2011 roku, wielu zawodników
zcałegoświataodkryłourokipoznańskiegotoru.Bylizafascynowani jego położeniem, infrastrukturą oraz bliskością wspaniałychzabytków.Towłaśnieoni
zasugerowaliorganizatorom,aby
wPoznaniucorokuwstałymterminie, odbywały się regaty dla
mastersów. To spowodowało, że
środowiskopoznańskichwioślarzy postanowiło zapraszać co
roku w pierwszy weekend lipca
do Poznania mastersów z całej
Europy.
Inicjatywa ta spotkała się z
przychylnym przyjęciem władz
MiędzynarodowejFederacjiWioślarskiej oraz Polskiego Związku
TowarzystwWioślarskich.Będzie
to główna impreza dla polskich
mastersów w tym sezonie. Najstarszy zgłoszony zawodnik
do nadchodzących zawodów liczy77lat.
Organizację regat wsparły –
Wydział Sportu Urzędu Miasta
Poznania oraz Departament
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Poznańskie
OśrodkiSportuiRekreacji.
Zapraszamy gorąco poznaniakównadMaltę.Początekregat
w sobotę 6 lipca o godz. 11,
awniedzielęogodz.10. JAC

Pracownicy Volkswagen Poznań intensywnie trenują na Jeziorze Maltańskim

Jestjednakcoścobardziejjednoczy: wspólny cel i ambicja.
Chcemypokazaćsięzjaknajlepszej strony – mówi o swoim zespole„CaddyCrew”kapitanEwa
Drążkowska zdziału Nowe Projekty.

Znać się na smoczych łodziachnietrzeba.Wwyścigunie
gra roli siła sportowców, lecz
równomiernośćiharmoniauderzeń wioseł, których rytm wyznacza bębniarz. Dlatego ten
sportstajesięcorazbardziejpo-

pularny. Wśród ponad 6600osobowejzałogiVolkswagenPoznań nie brakuje pracowników
czynnie uprawiających sport,
a propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu
życia jest jednym z celów firmy.
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