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A 7 marca
Otwarte mistrzostwa na ergometrze wioślarskim
A 28 marca
Otwarte regaty WZTW dwójek
(rzeka Warta)
A 18-19 kwietnia
Centralne Kontrolne Regaty
Otwarcia Sezonu seniorów
Mistrzostwa Polski seniorów
w 1x i 2- (tor regatowy Malta)
A 16 maja
Otwarte regaty ósemek (rzeka
Warta – Posnania RBW)
A 26-31 maja
Mistrzostwa Europy seniorów
(tor regatowy Malta)
A 13 czerwca
Mistrzostwa województwa wielkopolskiego
Międzynarodowe warsztaty
wioślarskie (Kalisz)
A 3-4 lipca
Otwarte mistrzostwa masters
(tor regatowy Malta)
A 18-19 lipca
Mistrzostwa Polski juniorów (tor
regatowy Malta)
A 5-6 września
Makroregionalne mistrzostwa
młodzików
Mistrzostwa miasta Poznania
(tor regatowy Malta)
A 3-4 października
Mistrzostwa Polski seniorów
w 2x, 2+, 4x, 4-, 4+ i 8+ (tor regatowy Malta)
A 24-25 października
Centralne Kontrolne Regaty Jesienne (tor regatowy Malta)
A 7 listopada
Wyścigi czwórek (rzeka Warta)
A 21-22 listopada
Mistrzostwa województwa wielkopolskiego na ergometrze wioślarskim (Kalisz)
Jak widać kalendarz wioślarskich
wydarzeń w Wielkopolsce w tym
roku jest bardzo obfity i interesujący. Najważniejszą imprezą będą majowe mistrzostwa Starego
Kontynentu seniorów. Ciekawie
zapowiadają się także mistrzostwa Polski seniorów, w tym sezonie podzielone na dwie grupy
– rozgrywane w kwietniu oraz
październiku. a JAC

Sezon sukcesów dla KW-04
Klub Wioślarski z roku 1904
obchodził w ubiegłym roku jubileusz 110-lecia. W grudniu
odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie
W auli poznańskiej Akademii
Wychowania Fizycznego w
spotkaniu wzięło w nim udział
kilka pokoleń ludzi związanych
z wioślarstwem i z tym klubem.
Poprzedni rok należał do
bardziej udanych pod względem sportowym niż w poprzednich latach. Spora w tym
zasługa trenera Mirosława
Rewersa, który związany jest
z KW-04 od ćwierć wieku. Najpierw jako zawodnik, a od 1999
roku jako trener. Dzisiaj pod jego opieką i innych trenerów
pracuje ponad 40 osób. Nie ulega wątpliwości, że praca Rewersa i jego współpracowników, od lat związanych z tym
samym klubem, to podstawa
obecnych i następnych wioślarskich sukcesów.
Dwa lata temu tak opowiadał o swoich trenerskich doświadczeniach. — Niektórzy
moi wychowankowie są dzisiaj
trenerami, jak choćby Sylwia
Kalet. Inni notowali sukcesy nie
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b Trener Rewers (drugi od lewej) ze swoimi podopiecznymi
tylko w kraju. Konrad Raczyński był uczestnikiem młodzieżowych igrzysk olimpijskich
w Singapurze. Z kolei Adam
Wicenciak i Paweł Paziewski
w 2012 pływali w seniorskiej kadrze z niezłymi rezultatami —
mówił trener Rewers, który z
podopiecznymi spędza wiele
godzin każdego tygodnia.
— Moja żona Ewa w przeszłości też była wioślarką i dosko-

nale rozumie moją pracę. 14letni syn Mikołaj próbuje już
naszej dyscypliny. Z kolei 5-letnia Alicja i 10-miesięczna Kasia
są jeszcze za małe, aby wsiadać
do wioślarskiej łódki — twierdził wtedy Mirosław Rewers,
który pracuje też w szkole podstawowej w Suchym Lesie,
gdzie mieszka z rodziną.
Po kolejnych dwóch latach
trochę sytuacja się zmieniła.

Konrad Raczyński właściwie
zakończył treningi z powodu
różnych problemów zdrowotnych. Wiosła odłożył również
Paweł Paziewski.
— Na pewno 2014 rok był dla
nas niezły. Adam Wicenciak co
prawda wywalczył jedynie
srebrny medal w jedynce w akademickich mistrzostwach świata i to z pewnością go nie zadowoliło. Ma też w swoim dorobku brązowy medal mistrzostw
Polski i nieudany start w dwójkach podwójnych w mistrzostwach Europy w Belgradzie.
Wierzę jednak, że Adam będzie
ciężko pracował w najbliższym
czasie i jeszcze o nim usłyszymy w kadrze. Udanie startowali w minionym roku nasi juniorzy. Mateusz Świętek i Damian
Rewers wywalczyli brązowy
medal w mistrzostwach Europy
w dwójkach podwójnych
w Hazewinkel. Tam też startowali nasi inni zawodnicy Jan
Janasik i Magdalena Świętek
w jedynkach. To dla nich znakomite doświadczenie na kolejne lata. Wymieniona trójka
chłopaków ma też za sobą start
w mistrzostwach świata juniorów w Hamburgu. Natomiast
Mateusz Świętek, tak jak wcześ-

niej Konrad Raczyński, wystartował w jedynce w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich
w Nankinie i zajął tam wysokie
piąte miejsce. Naprawdę trudno przecenić zebrane doświadczenia dla naszych wioślarzy.
W mistrzostwach Polski juniorów w Kruszwicy nasi zawodnicy brylowali w krajowej rywalizacji. Jestem przekonany, że
w następnych sezonach kolejnych sukcesów nie zabraknie.
Cieszy mnie też inny fakt, bo
młodsi zawodnicy naszego klubu pilnie obserwują swoich starszych kolegów i starają się pracować również ciężko jak oni.
Myślę że to musi przynieść skuteczne efekty w przyszłości —
mówi dzisiaj trener Mirosław
Rewers.
— Chociaż pracuję już w klubie wiele lat, to wcale mnie to
nie nuży i nadal przynosi wiele
satysfakcji. Kiedy przychodzą
nowe osoby, które chcą trenować wioślarstwo i widać w nich
ogromne zaangażowanie i pasję, wtedy z nowymi siłami należy z nimi pracować. To naprawdę daje nową energię
do codziennych treningów –
dodaj trener Rewers. a JAC
Ą

90-lecie Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (10)
Kiedy w 1990 roku, po wielu latach budowy, oddano do użytku wspaniały obiekt nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu,
otworzyły się nowe perspektywy nie tylko przed wielkopolskim, ale też polskim wioślarstwem.
Wioślarze otrzymali do swojej dyspozycji tor regatowy
i obiekty wokół jeziora na najwyższym światowym poziomie. Mogli trenować w znakomitych warunkach. Z kolei kierownictwa Wielkopolskiego
oraz Polskiego – Związków To-

warzystw Wioślarskich – otrzymali możliwość organizacji nie
tylko imprez krajowych, ale też
tych największych i najważniejszych międzynarodowych.
I rzeczywiście nad Maltą
od 2004 roku toczyły się najważniejsze imprezy. W tym
właśnie roku odbyły się młodzieżowe mistrzostwa świata
do lat 23 oraz zawody Pucharu
Świata seniorów. W 2006 roku
kolejne zawody Pucharu Świata seniorów. W 2007 roku
po długiej przerwie (ponad 30
lat) reaktywowano mistrzostwa

Europy seniorów i te właśnie
odbyły się w Poznaniu. W olimpijskim roku 2008 na Malcie
odbyły się dwie ważne imprezy – ostatnie regaty kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich
w Pekinie oraz Puchar Świata
seniorów. To też była prawdziwa próba generalna przed mistrzostwami świata seniorów,
które odbyły się w Poznaniu
w 2009 roku.
Wzorowa współpraca władz
miasta Poznania, Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Wielkopolskiego

Związku Towarzystw Wioślarskich z władzami międzynarodowej federacji wioślarskiej
(FISA),sprawiłyżebyłytowspaniałe mistrzostwa świata nie tylko pod względem organizacyjnych, ale też sportowym. Poznań wyznaczył wtedy nowe
standardy organizacyjne dla tego typu imprez. W 2011 w stolicyWielkopolskiodbyłysięświatowe regaty masters, zudziałem
prawie 3 tysięcy osób. Teraz
na Malcie kolejne wyzwania –
w dniach 26-31 maja 2015 – mistrzostwa Europy seniorów,

a w 2016 roku (olimpijskim) zawody Pucharu Świata seniorów.
Dla wielkopolskich wioseł
ostatnie dwie dekady były naprawdę udane. Na to składa się
ciężka praca, jaka trwa w siedmiu klubach naszego regionu.
W trudnych czasach: KTW Kalisz, KW-04 Poznań, Tryton Poznań, Polonia Poznań, Posnania
RBW, AZS AWF Poznań i UKS
Dwójka Kórnik, starają się normalnie pracować przede
wszystkim z wioślarską młodzieżą. a JAC
Ą

