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KLUBY / Treningi

Zadzwoń, przyjdź
AAZZSS  AAWWFF  PPoozznnaańń,, 61-135 Po-

znań, ul. Św. Rocha 9, tel. 87-71-
557, tel./fax 87-71-390, przystań
– Jez. Maltańskie, hangar 8

PPoossnnaanniiaa  PPoozznnaańń,, 61-664 Po-
znań, ul. Słowiańska 78, tel. 82-78-
000, tel./fax 0-61-82-06-101, przy-
stań – ul. Wioślarska 72, tel. 87-70-
585 

KKlluubb  WWiioośśllaarrsskkii  11990044  PPoozznnaańń,,
61-556 Poznań, ul. Piastowska 40,
tel./fax 83-30-293 www.kw04.com

PPoozznnaańńsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrzzyy  TTrryyttoonn,, ul. Piastowska 38,
61-556 Poznań, tel. 83-33-665, fax
83-34-287, www.tryton.najlepsi.net

TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaarrzzyy  PPoolloo--
nniiaa  PPoozznnaańń,, 61-556 Poznań, ul.
Wioślarska 74, tel./fax 87-73-630

KKaalliisskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrsskkiiee,,  62-800 Kalisz, park Ludo-
wy 2, tel./fax 75-74-669, przystań
– ul. Wał Piastowski 1, tel. 75-73-
379 www.ktw.101.pl

WWiieellkkooppoollsskkii  ZZwwiiąązzeekk  TToowwaa--
rrzzyyssttww  WWiioośśllaarrsskkiicchh,, 60-791 Po-
znań, ul. Reymonta 35, tel. 86-54-
351, fax. 86-99-127, www.rowing-
-2004.malta.pl/test lleegg

ABC / Konkurencje

Od jedynki 
do ósemki

W programie igrzysk olim-
pijskich znajduje się siedem

konkurencji żeńskich i osiem mę-
skich. Kobiety i mężczyźni startu-
ją w: jedynkach, dwójkach po-
dwójnych, dwójkach bez sterni-
ka, czwórkach bez sternika,
czwórkach podwójnych oraz
ósemkach (ze sternikiem). Poza
tym mężczyźni wiosłują w osa-
dach wagi lekkiej dwójki podwój-
nej i czwórki bez sternika nato-
miast kobiety tylko w dwójce po-
dwójnej wagi lekkiej.

Poza konkurencjami olimpij-
skimi rozgrywane są na różnych
regatach wyścigi dwójek ze ster-
nikiem i czwórek ze sternikiem
kobiet i mężczyzn, ale cieszą się
zdecydowanie mniejszą popular-
nością. lleegg

KW 04 / Medaliści

Złote lata

W 100-letniej historii KW-04
było wielu wspaniałych za-

wodników zwłaszcza w latach
30. ubiegłego wieku. W 1932 ro-
ku na olimpiadzie w Los Ange-
les w dwójce bez sternika Jan
Mikołajczak-Kren z Henrykiem
Budzińskim zajęli trzecie miej-
sce. Osada ta zdobywała meda-
le również na mistrzostwach
Europy – w 1930 roku złoto,
w 1929 – srebro oraz w klubo-
wej czwórce bez sternika
ze Zdzisławem Kasprzakiem
i Kazimierzem Nowakowskim
w 1931 roku – srebro. 

Witold Leporowski oraz Sta-
nisław Kuryłłowicz na ME ze
sternikiem Mieczysławem Bąc-
lerem w latach 1935 i1937 zdoby-
wali brązowe medale. Leporow-
ski w 1929 roku na ME w Byd-
goszczy sięgnął po brąz w klu-
bowej ósemce z: Stanisławem
Jurkowskim, Zdzisławem Ka-
sprzakiem, Władysławem i Mie-
czysławem Tuliszką, Zbignie-
wem Kasprzakiem, Marianem
Ziętkiewiczem Aleksandrem
Moshalewiczem i sternikiem
Bronisławem Zimnym. lleegg

partnerzy WZTW

P rojekt utworzenia sekcji
wioślarskiej o nazwie Posna-

nia zrodził się 1955 roku z ini-
cjatywy przedstawicieli Okrę-
gowego Związku Towarzystw
Wioślarskich w Poznaniu,
a przede wszystkim Tadeusza
Czerwińskiego i Mieczysława
Tuliszki. Pierwsze zajęcia odby-
wały się na basenie wioślarskim
TW Polonia pod okiem trenera
Mieczysława Tuliszki. Dzięki
wysiłkom działaczy wioślarze
Posnanii mogli się przenieść
do nowo wybudowanej przysta-
ni nad Wartą, gdzie stanął nie
tylko hangar dla łódek, ale rów-
nież basen do zimowego wiosło-
wania.

Przez wszystkie lata działal-
ności sekcja Posnanii utrzymy-
wała się na czołowym miejscu
wśród wielkopolskich klubów
wioślarskich i do dzisiaj odgry-
wa pierwsze skrzypce. Posna-
nia corocznie odnosiła – i odno-
si nadal – sukcesy we współza-

wodnictwie ogólnopolskim
oraz międzynarodowym
na różnym szczeblu i w róż-
nych kategoriach wiekowych.
Szczególnie imponujące są jej
osiągnięcia w sporcie dzieci
i młodzieży. Dobrze układa się
współpraca ze szkołami, skąd
napływa do Posnanii uzdolnio-
na ruchowo młodzież, chętna
do uprawiania tej dyscypliny.
Najbardziej owocna współpra-
ca zawiązała się z Zespołem
Szkół Odzieżowych, gdzie w la-

tach 1986-1990 funkcjonowały
klasy sportowe o profilu wio-
ślarskim. Wychowały wielu me-
dalistów mistrzostw Polski, z tej
szkoły wywodzi się również Ilo-
na Mokronowska – medalistka
mistrzostw świata i szósta za-
wodniczka minionych igrzysk
olimpijskich w Atenach (wspól-
nie z młodszą koleżanką klubo-
wą – Magdaleną Kemnitz). Ale
dotychczas najlepszy wynik
w historii klubu osiągnęły
na igrzyskach (Moskwa, 1980
rok) Bogusława Kozłowska-To-
masiak oraz Mariola Abra-
hamczyk, zajmując piąte miej-
sce w czwórce podwójnej ze
sterniczką. 

Pierwszy wioślarski medal
zdobyła dla Posnanii Bogusła-
wa Kozłowska – brąz na ME
w Moskwie w 1973 roku. Potem
Mokronowska została w osa-
dzie dwójki podwójnej wagi lek-
kiej wicemistrzynią świata (Lu-
cerna 2001 rok). lleegg

POSNANIA / Od 50 lat niemal zawsze w czołówce

Silni swoją młodzieżą

E rgometr symulujący wio-
słowanie jest podczas zi-
my podstawowym narzę-

dziem treningowym. Ale już nie
tylko treningowym, bo od kilku-
nastu lat odbywają się zawody
na tym symulatorze.
W XII Otwartych Mistrzo-
stwach Wielkopolski rozegra-
nych w sali Posnanii wzięło
udział 144 zawodniczki i zawod-
ników we wszystkich katego-
riach wiekowych oraz kilkana-
ście drużyn szkolnych.

Najmłodsi wiosłowali na dy-
stansie 1000 m i najlepszy czas
uzyskali Monika Szurlej z Try-
tona oraz Michał Niegowski
z KW-04. Młodzicy 13- i 14-letni
mieli do pokonania dystans
o 500 m dłuższy i najlepsi oka-
zali się Karina Janiak (KTW
Kalisz) oraz Mateusz Kaczma-
rek z Posnanii. 

Juniorzy i seniorzy musieli
przepłynąć „na sucho” już kla-
syczny dystans 2000 m. Wśród
juniorów najlepszymi wynikami
wykazali się Marta Wojtkowiak
(KW-04) i jej kolega klubowy To-
masz Kopka. W rywalizacji se-
niorek bezkonkurencyjna była
Iwona Kwiatkowska z Posnanii
(7.21,1) przed zawodniczką AZS
AWF Poznań Weroniką Busz-

czak (7.37,2). Współzawodni-
ctwo seniorów wygrali wiośla-
rze Posnanii – Maciej Laskow-
ski (6.38,0) przed Patrykiem Ko-
łeckim (6.39,8). W kategorii lek-
kiej pierwsze miejsce wywalczy-
li Dagmara Mańczak (AZS
AWF Poznań) i Przemysław Bie-

lawski (Polonia Poznań). Ten
drugi miał czas o prawie 8 se-
kund lepszy od zwycięzcy stan-
dardowej kategorii wagowej
– Laskowskiego. W rywalizacji
weteranów (na dystansie 1000
m) najlepszy czas uzyskał Piotr
Tobolski (AZS AWF Poznań).

Rywalizację dziewięciu ze-
społów szkół podstawowych wy-
grała Szkoła Podstawowa nr 61.
Wśród młodszych gimnazjali-
stów najlepsze było Gimnazjum
35, a wśród nieco starszych
– Gimnazjum 57.

lleegg

ERGOMETR / XII Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski

Suche wiosłowanie

Ergometru nie można oszukać – trzeba dać z siebie wszystko. Na pierwszym planie Michał Kalinowski z Posnanii podczas
mistrzostw Wielkopolski.
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