
Trener Aleksander Wojcie-
chowski toprawdziwa instytu-
cja w polskim wioślarstwie.
Najlepszytrenerświatawedług
Międzynarodowej Federacji
Wioślarskiej (FISA) w 2008
roku. Pod jego trenerskim
okiem polska czwórka po-
dwójna: Adam Korol, Marek
Kolbowicz, Michał Jeliński
i KonradWasielewski, wywal-
czyłazłotymedal igrzyskolim-
pijskichwPekinie 2008 i zdo-
była takżecztery razymistrzo-
stwoświata (2005, 2006, 2007
i 2009).Wojciechowski przez
całe życie związany z Pozna-
niem, właśnie w stolicyWiel-
kopolski rozpoczął przygodę
z tądyscypliną.

– Jak trafiłem do wioślar-
stwa? Było w tym sporo przy-
padku, bo najpierw próbowa-
łem sił w piłce nożnej, potem
szermierce, aż wreszcie trafi-
łemdopoznańskiegoTrytona
i do wioseł. Byłem uczniem
technikum,a tunauczycielZe-
nonWiatr był zafascynowany
wioślarstwem.WTrytoniepły-
wałem w ósemce, a potem w
czwórce bez sternika. Rozpo-
cząłem także studia na AWF.
Ale zawodnikiem wybitnym
nie byłem – wspomina Alek-
sanderWojciechowski.

Pracował jako trener naj-
młodszychzawodnikówwTry-
tonie. Aw 1982 roku przeniósł
się doAZSAWFPoznań. Tutaj
zaczęła się poważna praca tre-
nerska. Pod koniec 1996 roku
rozpoczął trenerską pracę
w PZTW. Wojciechowski od-
młodził kadrę i zmienił osady.
Dwójka Korol i Kolbowicz cały

czas startowaław finałachmi-
strzostw świata, w 1999 roku
zdobyła brązowy medal. W
igrzyskach w Sydney Korol i
Kolbowicz zajęli 5. miejsce.
Czwórka podwójna, z synem
trenerawskładzie, była ósma.

–Moi synowie jako zawod-
nicy osiągnęli więcej niż ja, bo
obaj startowali w igrzyskach
olimpijskich i mistrzostwach
świata. Ale nie mają takiego
serca dowioślarstwa jak żona
Halina, mistrzyni kraju w je-
dynce i ja.Michałskończyłaka-
demięekonomiczną,Adampo-
litechnikę. Pracują w swoich
wyuczonychzawodachiwnich
chcą robić karierę. Ja spędzam
życie w podróżach, w ośrod-
kach treningowych i na torach
regatowych. I jeszcze trochę

pewnie topotrwa–mówiAlek-
sander Wojciechowski, który
od 2005 rokumieszka w Sko-
kach.Aniedalekoteżmieszkają
jego synowie ze swoimi rodzi-
nami.

Po Sydney Wojciechowski
stworzył nową czwórkę po-
dwójną.W 2002 rokuwywal-
czyła srebrny medal mi-
strzostw świata, rok później
brązowy. Korol, Kolbowicz,
Bronikowski i Kruszkowski
uchodzili za kandydatów do
medalu olimpijskiego. A tym-
czasem było czwarte miejsce
(zabrakło0,07sek.dopodium)
ipoczucieklęski.Wojciechow-
ski namówił na dalszą karierę
Korola i Kolbowicza, a dołożył
imdoosadyMichała Jelińskie-
go i KonradaWasielewskiego.

Stworzył tym samym legen-
darną jużdzisiaj,niepokonaną
przezpięć sezonówosadę.

Ponieudanych igrzyskachw
Londynie czwórka przestała
istnieć.Wojciechowskipracuje
nadstworzeniemnowejosady.
9styczniapoczątekzgrupowa-
niawSzklarskiej Porębie. Tam
pojawi się grupa zawodników,
kandydatówdonowejczwórki.

– Są młodzi fizjologicznie,
ambitni, chętni do ciężkiej
pracy.Tenrokpokaże, czyzdo-
łająwywalczyćmiejscewświa-
towej czołówce.Na raziemogą
się plasować na miejscach
od ósmego do dwunastego.
Tylko od nich samych zależy,
czy mogą pójść w ślady star-
szychkolegów–twierdziAlek-
sanderWojciechowski.

Sam zaczął uprawiać wioślar-
stwow1990rokuwKW-04Po-
znań.MirosławRewers,po dzie-
więciulatachuprawianiatejdy-
scypliny,zostałtrenereminadal
pracuje w tym samym klubie.
Odponaddwudziestu lat zwią-
zanyjestz jednymklubem.

– Do klubu trafiłem dzięki
prezesowiRyszardowiSzymań-
skiemu.Najpierwwiosłowałem,
apotemrozpocząłempracętre-
nerską.Itaktotrwadotejpory–
mówitrenerMirosławRewers.

DzisiajwKW-04trenujepra-
wiedwudziestuseniorów,mło-
dzieżowcówijuniorów.Wciągu
tygodniaprzepracowująodsied-
miudodziewięciujednostektre-
ningowychpodczujnymokiem
treneraRewersa.

–Niektórzymoiwychowan-
kowie są już dzisiaj też trene-
rami, jak choćby Sylwia Kalet.
Inninotowali sukcesynie tylko
wkraju.WostatnichlatachKon-
radRaczyńskibyłuczestnikiem
młodzieżowychigrzyskolimpij-

skich w Singapurze. Z kolei
Adam Wicenciak i Paweł Pa-
ziewski w poprzednim roku
przymierzanibylidoseniorskiej
kadry zniezłymi rezultatami–
mówi trener Rewers, który ze
swoimipodopiecznymi spędza
wielegodzinkażdegotygodnia.

– Moja żona Ewa w przesz-
łości teżbyławioślarką idosko-
nale rozumie moją pracę. 14-
letnisynMikołajpróbujejużna-
szej dyscypliny.Zkolei 5-letnia
Alicja i 10-miesięczna Kasia są
jeszcze za małe, aby wsiadać
dowioślarskiej łódki– twierdzi
MirosławRewers,którypracuje
teżwszkolepodstawowejwSu-
chymLesie, gdziemieszkazro-
dziną.

– Wierzę, że w tym roku
Wicenciak i Paziewski na stałe
trafiądokadry.Raczyńskipowi-
nienpowalczyćomłodzieżówkę
wjedynce.JuniorzyŚwiętekiRe-
wers, stypendyści gminySuchy
Las,teżpowinnistartowaćzsuk-
cesami. Podobnie jak Natalia
Szymkowiakwwadze lekkiej –
kończytrenerRewers.

TrenerMirosławRewers (z lewej) i jegopodopieczni:
KonradRaczyński,Paweł Paziewski,DawidKawecki
i PiotrMajek
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TrenerAleksanderWojciechowski to instytucjawioślarstwa

TrenerAleksanderWojciechowski ze swoimi synamiMichałem iAdamem
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ZwiązanyzKW-04
jużponad20latCzłowieksukcesu

Wielkopolaniewewładzach DlaWOŚPiporekordGuinnessa
WWarszawieobradowałsejmik
sprawozdawczo-wyborczyPol-
skiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.Delegacidokonali
ocenyczteroletniejdziałalności,
określili kierunki działania na
kolejne lata iwybralinowewła-
dzezwiązku.

Do 11-osobowego zarządu
wybranoponownieFranciszka
Kamińskiego,wiceprezesaWiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystwWioślarskichds.organi-

zacyjnych,orazBłażejaKamolę
–trenerakoordynatoraWZTW,
a niedawno wybranego prze-
wodniczącegoOgólnopolskiej
RadyTrenerów.

DoKomisjiRewizyjnejPZTW
ponowniewybranoAleksandra
Daniela – prezesa Wielkopol-
skiego Związku Towarzystw
Wioślarskich, któremu też
porazkolejnypowierzonofunk-
cję przewodniczącego.Oprócz
niegodokomisjiwybranotakże

LechaBurcharda–prezesaKali-
skiego Towarzystwa Wioślar-
skiego.

Przed nowymi władzami
związku, którymponowiekie-
rowaćbędzieRyszardStadniuk,
stoją trudne zadania, przede
wszystkimutrzymaniadobrego
poziomusportowego, rozwoju
dyscypliny, ale też pozyskania
niezbędnychśrodkówfinanso-
wychnanormalną, codzienną
działalność. JAC

Wsobotę 12 styczniawGalerii
Maltaporazczwartywystartuje
akcjacharytatywna„Wiosłowa-
niedlaWielkiejOrkiestryŚwią-
tecznejPomocy”.

Tegorocznaakcjabędzieroz-
szerzonaopróbębiciaRekordu
Guinnessanaergometrzewio-
ślarskim (wnajwiększej liczbie
osób,któreprzepłynąwciągu24
h na jednym ergometrze wio-
ślarskim dystans 500metrów.
Celminimalny:200osób).

W imprezie, jak co roku,
udziałwezmąreprezentanciPol-
skina czelezobecnymiibyłymi
medalistamiigrzysk,mistrzostw
świata iEuropy,przedstawiciele
UrzęduMiastaPoznań,szefowie
krajowych i wielkopolskich
związków sportowych, przed-
stawiciele Drużyny Szpiku.
Obecność potwierdzili m.in.:
wioślarzeMichał Jeliński, Julia
Michalska i Grzegorz Nowak,
lekkoatletaSzymonZiółkowski,

piłkarzAndrzejJuskowiakikaja-
karkaIzabellaDylewska.

Każdy,kto12styczniaodwie-
dziGalerię, będziemiałmożli-
wość spróbowania sił podczas
wyścigów.Wprzerwiemiędzy
startami odbędzie się zbiórka
dopuszekorazwyjątkowa licy-
tacjaunikatowychprzedmiotów
zautografamipolskichsportow-
ców,awszystkotonarzeczWiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. JAC


