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WOŚP Kraków 2020. W Krakowie odbyło się "Wiosłowanie
dla Orkiestry" [ZDJĘCIA]
art
• 16.01.2020

Do zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyli także wioślarze. W
niedzielę w wielu miastach Polski - a po raz pierwszy także w Krakowie - odbyła się próba bicia
rekordu Polski w ilości osób, które przewiosłują 500 m na ergometrze wioślarskim w ciągu 10
godzin. Przez cały czas trwania imprezy wolontariusze ze sztabu WOŚP zbierali pieniądze do
puszek. Zobacz zdjęcia z imprezy, przejdź do galerii.

W tej klasy�kacji ostatecznie zwyciężył Toruń, bijąc rekord kraju - przewiosłowano tam "na
sucho" 164 500 m, a dokonało tego 329 osób. Drugie miejsce zajęła Bydgoszcz, trzeci był Szczecin,
a czwarty Kraków - z wynikiem 137 500 m (275 osób). Dalsze lokaty: 5. Gdańsk, 6. Poznań, 7.
Warszawa, 8. Lublin.

Po Wawelem impreza odbyła się dzięki uprzejmości Galerii Krakowskiej, na terenie której
rozstawione zostały ergometry. Wiosłowanie rozpoczął Maciej Młodzik, pomysłodawca całej akcji.
W zabawie udział wzięły dzieci, uczniowie, studenci, seniorzy, a także niepełnosprawni i całe
rodziny, zarówno z Krakowa i z zagranicy (m.in. osoby z Australii i Izraela). W kolejce trzeba było
czekać nawet kilkanaście minut.

Była też sztafeta VIP, z udziałem drużyny futbolu amerykańskiego Kraków Kings. Odbyły się
również wyścigi gwiazd sportu, w akcji udział wzięli uznani sportowcy: snowboardzistka Joanna
Zając (olimpijka z Soczi), kajakarze górscy Natalia Pacierpnik, Marcin Pochwała i Piotr
Szczepański (wielokrotni olimpijczycy), były wioślarz i trener Zdzisław Bromek (olimpijczyk z
Meksyku), lekkoatleci Jakub Mordyl (reprezentant Polski) i Klaudia Siciarz (medalistka mistrzostw
Europy), koszykarka Justyna Żurowska-Cegielska (reprezentantka Polski) i jej mąż, były żużlowiec
Krzysztof Cegielski, a także były kajakarz, obecnie trener, Zbigniew Miązek oraz judocy: Bartek
Karaś, Kacper Karaś i Karim Ouerelli (reprezentanci Polski).

Zobacz galerię(23 zdjęcia)

W trakcie imprezy odbywały się także wyścigi dzieci i rodzin na 100 m, wyścigi akademickie
Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawody wioślarzy
niepełnosprawnych, zawodników sekcji AZS AWF Kraków oraz UKS Salwator. 

Całą imprezę sportowo prowadzili trenerzy: Michał Myszka i Joanna Nowicka (AZS AWF Kraków),

Iwona Wójcik-Pietruszka i Ewelina Wilk (UKS 1993 Kraków). Ergometry i cały sprzęt zapewnił UKS
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Iwona Wójcik-Pietruszka i Ewelina Wilk (UKS 1993 Kraków). Ergometry i cały sprzęt zapewnił UKS
Salwator.
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