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

Z różnych względów w 2013 ro-
ku w Wielkopolsce nie było
zbyt wiele imprez wioślarskich
najwyższej rangi, to jednak
w tym roku będzie pod tym
względem zdecydowanie le-
piej. Trudno jednak, żeby tak
nie było, skoro w stolicy Wiel-
kopolski istnieje jeden z najlep-
szych i najbardziej funkcjonal-
nych torów regatowych na
świecie – Jezioro Maltańskie.

W tym roku odbędą się naj-
ważniejsze imprezy krajowe.
Jak zwykle pod koniec kwiet-
nia rozegrane zostaną na Jezio-
rze Maltańskim centralne rega-
ty kwalifikacyjne otwarcia se-
zonu, będące ważnym spraw-
dzianem dla wszystkich za-
wodniczek i zawodników wal-
czących o miejsca w kadrach
narodowych w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

Na początku czerwca o me-
dale mistrzostw Polski walczyć
będą seniorzy. W lipcu do wal-

ki na torze regatowym Malta
staną mastersi, w sierpniu swo-
je sportowe umiejętności poka-
żą młodzieżowcy oraz naj-
młodsi adepci wioślarstwa,
czyli młodzicy. Tradycyjnie tak-
że pod koniec października od-
będą się centralne regaty jesien-
ne, będące jednocześnie nie tyl-
ko podsumowaniem sezonu,
ale też początkiem pracy przed
następnym rokiem. Nie zabrak-
nie również imprez miejskich,
wojewódzkich i międzywoje-
wódzkich.

Swoje tradycyjne imprezy
organizuje także Kalisz. W
czerwcu na jeziorze Szałe od-
będą się międzynarodowe war-
sztaty wioślarskie, natomiast
w listopadzie Kalisz zorganizu-
je mistrzostwa Wielkopolski
na ergometrze.

– Imprez wioślarskich w tym
roku jest rzeczywiście zdecydo-
wanie więcej, niż w poprzed-
nim roku. Jak zwykle chcemy
je zorganizować na najwyż-
szym poziomie, do jakiego już
przyzwyczailiśmy uczestników
nie tylko w naszym kraju. La-
tem będziemy chcieli przybli-
żyć mieszkańcom naszego mia-
sta wioślarstwo, organizując

piknik jubileuszowy. Mam na-
dzieję, że to wszystko będzie
udanym preludium do tego, co
nas czeka w 2015 i 2016 roku,
czyli organizacji mistrzostw Eu-
ropy seniorów oraz zawodów
Pucharu Świata w roku olimpij-
skim – powiedział Aleksander
Daniel, prezes Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. a JAC

8 marca – Otwarte Mistrzostwa na ergometrze
(hala w Kórniku), 5 kwietnia – Regaty Otwarcia
Sezonu WZTW (rzeka Warta w Poznaniu), 26-
27 kwietnia – Centralne Regaty Kwalifikacyjne
Otwarcia Sezonu (tor regatowy Malta), 10 ma-
ja – Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania (tor
regatowy Malta), 6-8 czerwca – Mistrzostwa
Polski Seniorów (tor regatowy Malta), 14
czerwca – Międzynarodowe Warsztaty Wio-
ślarskie (jez. Szałe w Kaliszu), 5-6 lipca –
Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Masters
(tor regatowy Malta), 1-3 sierpnia – Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Mło-
dzików (tor regatowy Malta), 27-28 września –
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski (tor regato-
wy Malta), 25-26 października – Centralne
Kontrolne Regaty Jesienne (tor regatowy
Malta), 8 listopada – Poznański Wyścig Czwó-
rek (rzeka Warta w Poznaniu), 23 listopada –
Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego
na ergometrze (Kalisz)
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Będzieciekawie

W 2014 roku na torze regato-
wym Malta w Poznaniu, odbę-
dą się wszystkie, najważniej-
sze imprezy wioślarskie na-
szego kraju.

Aleksandra Manikowska (rocz-
nik 1999) rozpoczęła treningi
w KTW Kalisz w 2011 roku. Kie-
dy osiągnęła wiek młodziczki i
zaczęła startować w zawodach,
właściwie nie było na nią sil-
nych w tej kategorii wiekowej.

– Ola od początku swoich
startów praktycznie nie mogła
znaleźć rywalek, które potrafi-
ły ją pokonać. Kiedy rozpoczy-
nał się wyścig, od razu wycho-
dziła na prowadzenie i nie od-
dawała go do mety. Nie lubi
przegrywać i nie zna takiego
uczucia. Podczas każdego ko-
lejnego startu widać w niej
ogromną wolę walki i zadzior-
ność. Jednocześnie jest bardzo
sumienna podczas pracy tre-

ningowej. Pod koniec poprzed-
niego sezonu narzekała już tro-
chę, że brakowało rywalek, któ-
re zmusiłyby ją dojeszcze więk-
szego wysiłku. Myślę jednak, że
w nowym sezonie, kiedy zacz-
nie rywalizować w kategorii ju-
niorek młodszych, przeciw-
niczki wreszcie będą zdecydo-
wanie mocniejsze i Ola będzie
mogła pokazać, na co ją stać –
mówi Małgorzata Gralak, tre-
nerka Oli w KTW Kalisz.a JAC

Zadziorna i waleczna
Ola Manikowska nie lubi prze-
grywać i nie zna takiego uczu-
cia. Wśród młodziczek w po-
przednim sezonie rywalki nie
potrafiły jej pokonać

90 lat WZTW (1) Najważniejsze imprezy na torze regatowym Malta Wielkopolskie talenty, przyszli mistrzowie?

Ewelina Borkowska (rocznik
1997) trenuje wioślarstwo w
PTW Tryton od 2009 roku. Ma
znakomite warunki fizyczne
(182 cm wzrostu) do uprawia-
nie tej dyscypliny i w poprzed-
nim sezonie udowodniła, że
warto na nią stawiać.

– Ewelina w 2013 roku zdo-
była złoty medal Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży
w dwójce podwójnej. Do tego
dołożyła srebrny medal w dłu-
godystansowych mistrzo-
stwach kraju w czwórce po-
dwójnej i wywalczyła także
brązowy medal podczas regat

Nadziei Olimpijskich w Piesta-
nach. Ma ogromny potencjał i
talent na miarę swojej starszej
siostry Ariany. Jest mocna psy-
chicznie, jest wartościową za-
wodniczką w osadzie, a jedno-
cześnie jest uniwersalna w wio-
słach krótkich i długich – mówi
Patryk Majewski, trener
Eweliny w Trytonie Poznań.JAC

Potrzebna w osadzie
Ewelina Borkowska ma talent
na miarę swojej starszej sio-
stry Ariany, młodzieżowej wi-
cemistrzyni świata w czwór-
kach podwójnych z 2013 roku

W 2014 roku Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślar-
skich obchodzi 90. rocznicę ist-
nienia. Po powstaniu 8 grudnia
1919 roku w Poznaniu Polskie-
go Związku Towarzystw Wio-
ślarskich, głównie z inicjatywy
wielkopolskich klubów, w 1924
roku pierwszą w kraju struktu-
rą na szczeblu miejskim, stał się
samorzutnie zorganizowany
Poznański Okręgowy Związek
Wioślarski. Podstawowym za-
daniem okręgowego związku
było organizowanie regat dla
miejscowych klubów.

Dzisiaj siła WZTW to kluby,
a jest ich dzisiaj siedem: KTW
Kalisz, KW-04 Poznań, PTW
Tryton, TW Polonia Poznań,
Posnania RBW, AZS AWF Po-
znań i UKS Dwójka Kórnik.

W kolejnych odcinkach
spróbujemy przybliżyć historię
wielkopolskich klubów, z któ-
rych większość ma dłuższą hi-
storię, niż sam WZTW.

Jeszcze w XIX wieku, bo
w 1894 roku powstało Kaliskie
Towarzystwo Wioślarskie. By-
ło to piąte tego typu towarzy-
stwo w Polsce. Stało się też
pierwszym organizatorem ży-
cia sportowego i społecznego
w Kaliszu i Wielkopolsce.
Od początku swego istnienia
było zawsze związane z Kali-
szem, odgrywając ważną rolę
w życiu miasta i jego mieszkań-
ców. Już w latach 1910-1914
czwórka KTW Kalisz wygrywa
w regatach o Pierwsze Wiosło
Królestwa Polskiego, rozgrywa-
nych kolejno w Warszawie, Kra-
kowie, Płocku, Włocławku i Ka-
liszu, zdobywając tytuł „Bry-
lantowej Osady”.

Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku, rok
później z inicjatywy trzynastu
klubów powstał w Poznaniu
PZTW, a wśród założycieli były
także: KTW Kalisz, KW-04 Po-
znań oraz PTW Tryton Poznań.
Kolejne informacje w następ-
nym odcinku.a JAC

Kalisz był
pierwszy

FO
T.

W
AL

D
EM

AR
W

YL
EG

AL
SK

I
FO

T.
W

AL
D

EM
AR

W
YL

EG
AL

SK
I


