
18// Sport www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski 
Wtorek, 10 stycznia 2017

Fundacja spełnia swoje cele

Jeszcze pod koniec 2004 roku 
odbyło się zebranie założyciel-
skie Fundacji Wielkopolskie 
Wioślarstwo. 

— Podczas wielu spotkań 
dyskutowaliśmy nad wyzna-
czeniem celów, jakie miała 
spełniać Fundacja. Tych punk-
tów było kilka, a najważniejszy 
to wspieranie i opieka nad oso-
bami zasłużonymi dla wielko-
polskiego wioślarstwa. Ważne 
były też inne cele, jak choćby 
działanie na rzecz promocji 
i ochrony zdrowia, upowszech-
nianie kultury fizycznej i spor-
tu, działanie na rzecz środowi-
ska i mieszkańców, jak również 
promocji wioślarstwa oraz or-
ganizacji zawodów w naszej 
dyscyplinie —mówi Aleksander 
Daniel, prezes zarządu Funda-
cji Wielkopolskie Wioślarstwo. 

Z pomocy Fundacji skorzy-
stała grupa wielkopolskich wio-
ślarzy. Wsparcie finansowe i or-
ganizacyjne otrzymali m.in. 
olimpijczycy: Ilona Mokro-
nowska, Julia Michalska, Mag-
dalena Kemnitz czy ostatnio 
Wiktor Chabel. Fundacja zaku-
piła także jedenaście łodzi wio-
ślarskich, z których korzystają 
obecnie zawodniczki i zawod-
nicy wielkopolskich klubów.  

Na początku XXI wieku 
na Jeziorze Maltańskim odbyły 
się największe i najważniejsze 
imprezy międzynarodowe: mi-
strzostwa świata seniorów, mi-
strzostwa świata do lat 23, dwu-
krotnie mistrzostwa Europy se-
niorów, kwalifikacje olimpijskie 
czy czterokrotnie zawody Pu-
charu Świata seniorów. 
Na Malcie rywalizowali także 
studenci w akademickich mi-
strzostwach świata. Przy orga-
nizacji tych imprez szczególną 
rolę odegrała Fundacja, która 

była podmiotem wykonaw-
czym kolejnych zawodów. 
Oczywiście jednym z najważ-
niejszych celów była również 
organizacja zawodów regional-
nych i krajowych, których co ro-
ku jest przynajmniej kilka. 

— Organizując międzynaro-
dowe zawody, nabieraliśmy do-
świadczenia oraz niezbędnych 
umiejętności, które okazały się 
bardzo ważne przy aplikacji ko-
lejnych najważniejszych im-
prez. Gdyby nie grupa ponad 30 
osób, zawodowo zupełnie nie 
związanych z wioślarstwem, 
która wspaniale pracowała 
przy kolejnych imprezach, to 
Poznań i Jezioro Maltańskie nie 
byłyby dzisiaj tak znane i sza-
nowane w światowym wioślar-
stwie. Ludzie pracujący przy  
organizacji zawodów to jedno 
z najważniejszych osiągnięć 
Fundacji — twierdzi Aleksander 
Daniel. 

Fundację Wielkopolskie 
Wioślarstwo w statutowych 
działaniach wspierają nieza-
wodni partnerzy: Volkswagen 
Poznań Samochody Użytkowe, 
firma Aquanet, hotel Sheraton 
Poznań, Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, firma Auto-Cen-
trum, Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne, Wielko-

polska Przychodnia Sportowo-
Lekarska oraz samorządy: mia-
sta Poznania, powiatu poznań-
skiego oraz województwa wiel-
kopolskiego. Współpraca z sa-
morządami jest jednym z fila-
rów działalności i realizacji za-
dań fundacji. 

— Możemy niezawodnie li-
czyć na naszych partnerów 
od wielu lat, bo wspomagają 
nas w organizacji wszystkich 
imprez. Jednocześnie staramy 
się działać także na rzecz na-
szych partnerów przy okazji 
różnych zadań, jak choćby fe-
stynów czy spotkań w szko-
łach. Ciekawostką jest np. szko-
lenie pracowników Volkswage-
na w smoczych łodziach. Z ko-
lei z powiatem poznańskim 
prowadzimy akcję „Pierwszy 
krok wioślarski”, w której 
uczestniczą uczniowie szkół 
gimnazjalnych. Niektórzy gim-
nazjaliści trafili już do profesjo-
nalnego trenowania w klubach 
— dodaje prezes Daniel. 

Fundacja przez lata swojej 
działalności stała się niezbęd-
na przy organizacji imprez kra-
jowych i zagranicznych. Obec-
nie Fundacja posiada doskona-
ły sprzęt do pomiaru czasu oraz 
organizacji zawodów, pozwala-
jący przeprowadzać imprezy 

na światowym poziomie. Wzo-
rowo funkcjonuje system za-
rządzania licencjami czy sy-
stem zgłoszeń do regat. Obsłu-
ga informatyczna zawodów 
wzbudza podziw światowych 
władz wioślarskich. 

Fundacja jednocześnie pro-
muje wioślarstwo. Od 2005 ro-
ku na łamach „Głosu Wielko-
polskiego”, obok comiesięcznej 
strony informującej o wiosłach, 
ukazują się regularne informa-
cje dotyczące dokonań wielko-
polskich wioślarzy. W ostatnich 
trzech latach na antenie TVP 
Poznań wyemitowano ponad 
30 programów ukazujących hi-
storię wielkopolskich wioseł, 
ale też obecne wydarzenia. Nie 
brakuje też audycji na antenie 
Polskiego Radia Merkury. 

— To są ważne i  niezwykle 
interesujące materiały, przybli-
żające społeczeństwu obraz na-
szej dyscypliny, sprawiające, że 
zdecydowanie rośnie zaintere-
sowanie wioślarstwem. Z kolei 
na naszej stronie internetowej 
nie brakuje informacji, zdjęć 
oraz materiałów wideo, które 
w dużym stopniu tworzą cały 
obraz wioślarstwa w Wielko-
polsce — kończy Aleksander 
Daniel, prezes Fundacji Wielko-
polskie Wioślarstwo.  a JAC  

bPolscy wioślarze czwórki podwójnej podczas ubiegłorocznych zawodów Pucharu Świata na Malcie
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Fundacja Wielkopolskie Wio-
ślarstwo działa już 12 lat. Zo-
stała zarejestrowana przez  
Sąd Rejonowy w Poznaniu w  
KRS  25 lutego 2005 roku

Zapowiada się kolejny, bardzo 
ciekawy sezon w wielkopol-
skim wioślarstwie. W tym roku 
nie zabraknie imprez, które 
od lat znajdują się w kalendarzu 
sportowym.   

Jezioro Maltańskie w Pozna-
niu to jeden z najbardziej funk-
cjonalnych i najlepszych akwe-
nów do uprawiania wioślar-
stwa. Dlatego nie dziwi fakt, że 
w czerwcu tego roku, po raz pią-
ty w historii, w stolicy Wielko-
polski rozegrane zostaną zawo-
dy Pucharu Świata seniorów. To 
kolejny rok, w którym do Po-
znania zjadą najlepsi wioślarze 
globu. Tym razem, w roku poo-
limpijskim, w Poznaniu z pew-
nością pojawią się w wielu eki-
pach narodowych nowe twarze, 
które w przyszłości będą stano-
wiły o ich sile.  

Równie ważne będą impre-
zy krajowe oraz regionalne. 
Krótko przed zawodami PŚ 

w Poznaniu o mistrzostwo kra-
ju powalczą seniorzy. W minio-
nym roku Wielkopolanie nie by-
li zbyt widoczni w tej rywaliza-
cji. Wypada, aby teraz wypaść 
zdecydowanie lepiej. Z kolei 
w sierpniu o tytuły najlepszych 
w Polsce walczyć będą młodzie-
żowcy oraz młodzicy. 

Dla najmłodszych adeptów 
wioślarstwa najważniejsze bę-
dą natomiast mistrzostwa mia-
sta Poznania oraz makroregio-
nalne mistrzostwa młodzików. 

Od kilku lat poznańscy wio-
ślarze regularnie spotykają się 
nad rzeką Wartą, aby powalczyć 
w regatach dwójek (wiosną) 
oraz czwórek (jesienią). 

Tradycyjnie każdego roku 
sezon rozpoczyna się zawoda-
mi na ergometrze (w Poznaniu, 
lub w jego okolicach), a kończy 
mistrzostwami województwa 
wielkopolskiego w Kaliszu póź-
ną jesienią. a JAC  

Puchar Świata na Malcie już 
po raz piąty w historii

A 11 marca 
Otwarte mistrzostwa miasta 
Poznania na ergometrze  
(hala Politechniki Poznańskiej) 
 
A 8 kwietnia 
Otwarte regaty dwójek  
(rzeka Warta) 
 
A 23-24 kwietnia 
Centralne kontrolne regaty 
seniorów i juniorów   
(Jezioro Maltańskie) 
 
A 3-4 czerwca 
Mistrzostw Polski seniorów   
(Jezioro Maltańskie) 
 
A 10 czerwca 
Mistrzostwa województwa 
wielkopolskiego   
(zalew Szałe, Kalisz) 
 
A 16-18 czerwca 
Puchar Świata seniorów   
(Jezioro Maltańskie) 

A 5-6 sierpnia 
Młodzieżowe mistrzostwa 
Polski, regaty młodzików 
o puchar prezesa PZTW   
(Jezioro Maltańskie) 
 
A 14-15 października 
Mistrzostwa miasta Poznania, 
makroregionalne mistrzostwa 
młodzików   
(Jezioro Maltańskie) 
 
A 21-22 października 
Centralne kontrolne regaty 
 jesienne  
(Jezioro Maltańskie) 
 
A 4 listopada 
Otwarte regaty czwórek   
(rzeka Warta) 
 
A 19 listopada 
Otwarte mistrzostwa  
województwa wielkopolskiego 
na ergometrze   
(Kalisz)

Kalendarz imprez w Wielkopolsce w 2017 roku


