ГЕШКО
Іван Тарасович

Гешко Іван Тарасович народився 19 серпня 1979 року у с. Кліводин
Кіцманського району Чернівецької області. Виховувала Івана бабуся Орися
Андріївна, яка прищепила онукові повагу до людей, любов до праці. Хлопчик
зростав працьовитим, не цурався будь-якої роботи, допомагав бабусі в
домашньому господарстві.
Дитячі та шкільні роки майбутнього спортсмена пройшли у Кіцмані.
Школяр любив фізичну культуру і спорт. Із задоволенням відвідував
спортивні секції з футболу і гандболу. Був витривалим, спритним, любив
перемагати.
Такого талановитого хлопчика запримітив тренер з легкої атлетики
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записатися до секції легкої атлетики, школяр погодився. Так розпочалася
спортивна співпраця тренера та учня. Іван виявився учнем старанним,
дисциплінованим, працьовитим. Поступово почав проявлятися його талант
бігуна. Перемагав своїх ровесників з бігу не лише в Кіцмані, а й на обласних
змаганнях у Чернівцях. Виступаючи за збірну команду з легкої атлетики
Буковини на чемпіонаті України серед юнаків у м. Києві (1995 р.), посів
перше місце з бігу на 3000 м.
Після такої переконливої перемоги Івана запросили до складу збірної
команди України з легкої атлетики. Він став лідером з бігу на середні
дистанції в юнацькій, юнкорівській і молодіжній категоріях.

1999 року заслужений тренер України Григорій Миронюк зі своїм учнем
Іваном Гешком приїхав на факультет фізичного виховання Кам'янецьПодільського педагогічного університету. Їх запросив тренер-викладач
кафедри легкої атлетики Василь володимирович Ліщук. Іван став студентом
факультету. Розпочалася тісна співпраця людей, фанатично відданих легкій
атлетиці, бігові, що приносить високі результати на біговій доріжці.
Невдовзі на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики (1999 р.)
Іван з бігу на дистанції 1500 м посів четверте місце. Хоч результат виявився
переконливим, однак бігун сподівався на вищий. Він не розчарувався, а зі ще
більшою наполегливістю продовжував тренуватись, удосконалюючи свою
спортивну майстерність. За мету поставив побувати на Олімпійських іграх
2000 року.
Спортсмен досить серйозно і наполегливо готувався. Тренування
відбувалися у Карпатах (Ворохта, Заросляк, Яблунівський перевал). Великі
фізичні навантаження (за обсягом та інтенсивністю) Іван переносив досить
легко. А його партнерами були майстри спорту Олександр Величко, Володимир Ковалик, Василь Матвійчук. Серед згаданих спортсменів Іван
вважався лідером. Саме він запропонував щонеділі відвідувати церкву,
вважаючи, що лише з Богом можна досягнути високих спортивних
результатів. А ще хлопці щодня виконували Гімн України. Коли пробігали
крос на Говерлу, то на самій вершині, взявшись за руки, дружно співали «Ще
не вмерла України ні слава, ні воля...».
Настав заповітний 2000 рік. Рік відповідальних стартів, олімпійський. На
чемпіонаті України з легкої атлетики відбувся відбір претендентів на
олімпіаду в Сідней (Австралія). Іван Гешко на двох дистанціях (800 м, 1500
м) став чемпіоном України, виконавши олімпійський норматив. Так
забезпечив собі участь в Олімпійських іграх у далекій Австралії. Він став
першим спортсменом-бігуном з кафедри легкої атлетики, який у складі
збірної команди України потрапив на Олімпійські ігри.

Удосконалення спортивної майстерності продовжилося. Бігун успішно
захищав честь України на міжнародній арені. Так, 2003 року у складі
студентської збірної команди країни взяв участь у Всесвітній універсіаді,
виборовши звання чемпіона з бігу на 1500 метрів. Наступного року на
Олімпійських іграх в Афінах (Греція) Іван Гешко посів 5-те місце на згаданій
дистанції. Йому присвоєно звання «Заслужений майстер спорту України».
А згодом ― все нові й нові спортивні вершини. 2005 року Іван Гешко
став чемпіоном Європи у приміщенні з бігу на дистанції на 1500 м у м.
Мадриді (Іспанія). На згаданій дистанції був непереможним на чемпіонаті
світу в приміщенні у Москві (2006 р.). Побував на Олімпійських іграх у
китайській столиці ― Пекіні (2008 р.), однак через хворобу стати на
престижну бігову доріжку не довелось.
Завдяки своїм особистим людським якостям і високим спортивним
здобуткам у 2005 році його призначили радником голови Чернівецької
обласної державної адміністрації з питань фізичної культури і спорту. 2006
року обраний депутатом Чернівецької міської ради за списком «НУ-НС».
У Кіцмані створено легкоатлетичний клуб імені Івана Гешка, у якому
тренуються з легкої атлетики досвідчені спортсмени і талановиті діти. Уже 5
років поспіль чемпіон Європи й світу Іван Гешко збирає друзів-стаєрів на
зініційованому разом з керівником обласного спорту Георгієм Мазурашу та
колегою ― депутатом міської ради Валерієм Чинушем відкритому кубку
Чернівецької області з бігу «Буковинська миля». Такі змагання завдяки
участі в них спортсменів з Кенії, Молдови та Румунії стали міжнародними.
На них збираються благодійні внески на придбання спортивного інвентаря
для шкіл-інтернатів.
Іван Гешко був активним учасником Всеукраїнської науково-практичної
конференції «100 років спорту на Поділлі: історичні витоки, сучасний етап та
перспективи розвитку» (2009 р., Кам'янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка). Зокрема, славний спортсмен звернув увагу
на сучасний стан легкої атлетики на факультеті фізичної культури

університету, відзначив таких студентів-легкоатлетів, як Василь Матвійчук,
Тетяна Філонюк, які були удостоєні честі стати на старт на олімпійській
марафонській доріжці у Пекіні (2008 р.).
Спортивні досягнення Івана Гешка відзначені орденом «Хрест доблесті»
II ступеня (2004 р.), медаллю «За працю і звитягу» (2005 р.), орденом
«Буковина» (2006 р.). Та найбільшою відзнакою є авторитет у спортивному
світі, шана і вдячність від людей.
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спортсменами Олександром Величком, Володимиром Коваликом, Сергієм
Лебедем, Ігорем та Іриною Ліщинськими, Василем Матвійчуком, Василем
Скваруком, Василем Цикалом. Такі стосунки допомагають готуватись до
XXX Олімпійських ігор у Лондоні (2012 р., Англія).

