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Zadzwoń,
przyjdź, potrenuj
> AZS AWF Poznań

tel. 061-877-1557
061-877-1390
www.awf.poznan.pl/sport

> Posnania Poznań
tel. 061-827-8000,
tel./fax 061-820-6101
www.posnania.pl

> Klub Wioślarski 1904
tel. 061-833-0293
www.kw04.com

> Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-833-3665
061-833-4287 
www.tryton.najlepsi.net 

> Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia Poznań
tel. 061-877-3630

> WZTW tel. 061-865-4351

Dwa lata pod lupą
PODSUMOWANIE I PLANY
> Walne Sprawozdawcze
Zgromadzenie Delegatów
WZTW, które odbyło się 10
lutego tego roku w siedzibie
Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Sportowego dotyczy-
ło działalności regionalnego
związku w minionych
dwóch latach. 

Dyskusja, prowadzo-
na przez Aleksandra Daniela,
prezesa WZTW, dotyczyła re-
alizacji zadań inwestycyjnych
z pieniędzy urzędu miasta,
regulaminu określającego

przemieszczania się łodzi
na torze regatowym Malta,
przepisów obowiązujących
w Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego, reaktywowania toru
na Szałe, uwarunkowań regu-
lujących status właściciela te-
renu, na którym działa Aka-
demickie Centrum Sportu
na Malcie, działania wetera-
nów w ogólnym aspekcie klu-
bowym.

Gościem Walnego Zgroma-
dzenia była Ewa Bąk, dyrek-
tor Wydziału Kultury Fizycz-
nej i Turystyki Urzędu Miasta
Poznania. AŁ

Suche mistrzostwa młodzieży
ERGOWIOSŁA > 24 lutego
w Sali Posnanii przy ulicy
Słowiańskiej zostały rozegra-
ne 14. Otwarte Mistrzostwa
Miasta Poznania Dzieci i Mło-
dzieży na Ergometrze Wio-
ślarskim – Ergowiosła 2007.
Zgłosiło się sześć szkół pod-
stawowych, dziewięć gimna-
zjalnych oraz pięć licealnych. 

Dzieci ze szkół podstawo-
wych startowały na dystan-
sie 200 metrów, gimnazjalnych
na dystansie 200 i 500 metrów,

a młodzież licealna miała
do pokonania również 500 me-
trów. Indywidualnie w katego-
rii szkół podstawowych wśród
dziewcząt triumfowała Kamila
Porada (SP36), a wśród chłop-
ców Norbert Langner (SP85).
Rywalizację dziewcząt (rocz-
nik 1993) szkół gimnazjalnych
wygrała Laura Bielawa (ZSMS),
a chłopców – jej szkolny kolega,
Tomasz Rachwał. 

We współzawodnictwie
roczników 1991/92 zwyciężyli
Wiktoria Kolecka oraz Patryk

Wiczyński, obydwoje z ZSMS.
Wśród uczniów szkół liceal-
nych najlepsi byli Agnieszka
Kędziora (V LO) oraz Filip Bu-
da (VI LO). 

Drużynowo pierwsze miej-
sce wśród dziewcząt przypadło
Szkole Podstawowej nr 36,
wśród chłopców najlepsza by-
ła Szkoła Podstawowa z Cza-
pur. W roczniku 1993 wygrało
Gimnazjum ZSMS (dziewczę-
ta) i Gimnazjum z Kórnika
(chłopcy). Uczniowie ZSMS
w kategorii urodzonych w la-

tach 1991/92 wywalczyli
pierwsze miejsce zarówno
w rywalizacji dziewcząt, jak
i chłopów. Wśród młodzieży li-
cealnej pierwsze miejsce ze-
społowo zajęło V LO (dziewczę-
ta) i VI LO (chłopcy). 

Na zakończenie regat odbył
się bieg Masters, w którym wy-
startowało czterech zawodni-
ków. Wygrał Zbigniew z KTW,
drugie miejsce zajął Paweł
Szczepaniak z Posnanii, a trze-
cie jego klubowy kolega – Anto-
ni Frąckowiak. AŁ

Poznaniacy 
przed sezonem
PRZYGOTOWANIA > W
hiszpańskiej Sierra Neva-
dzie i w Zakopanem treno-
wali nasi kadrowicze
przed nowym sezonem. 

Pod Giewontem byli mię-
dzy innymi specjaliści wioseł
długich, kandydaci do czwór-
ki bez sternika i dwójki bez
sternika. Do tej pierwszej kon-
kurencji przygotowują się tak-
że poznaniacy: Patryk Brze-
ziński (AZS AWF), Dominik
Kubiak i Rafał Abrahamczyk
(obaj RBW/Posnania), a także
Wojciech Kowacic (AZS AWFiS
Gdańsk).

– Pracowaliśmy między in-
nymi nad wytrzymałością si-
łową – mówił trener Witold
Sroga. – Sporo biegamy
na nartach. Poza tym odbywa-
ły się typowe zajęcia na base-
nie i ergometrze. Jeżeli chodzi
o skład naszej czwórki, cały
czas szukamy najlepszych roz-
wiązań. Obecnie jest to opty-
malny skład. 

W Sierra Nevada z kadrą
trenuje między innymi mło-
dzieżowa mistrzyni świata
– Julia Michalska (Tryton). LEG

Pierwszy Polak
w Boat Race 
Z Michałem Płotkowiakiem, o angielskich startach, rozmawia Ewa Majchrzak
Początki uniwersyteckich regat Boat
Race Oxford – Cambridge sięga-
ją 1829 roku. Masz szansę być pierw-
szym Polakiem, który wystartuje
w tych prestiżowych zawodach. 
– O tym, że będę pierwszym Polakiem
biorącym udział w Boat Race powiedział
mi Daniel Topolski, syn sławnego pol-
skiego malarza, urodzony w Anglii i ma-
jący obywatelstwo angielskie. W latach
sześćdziesiątych był zawodnikiem Oxfor-
du i dwukrotnie wystąpił w Blue Boat,
w latach 1973-1987 działał jako trener. 
Jak i kiedy zaczęła się twoja przygoda
z wioślarstwem? 
– Wiosłowanie rozpocząłem w wieku 14
lat zanamową ojca, który jeszcze jako stu-
dent fascynował się regatami Oxford
– Cambrigde. Moim pierwszym klubem
była Posnania, a w trzecim roku „mło-
dzieżówki” zmieniłem barwy klubowe,
wstępując do KW04.
Czy nigdy nie miałeś poczucia, że tre-
ning jest zbyt absorbujący i nie starcza
ci czasu na inne zajęcia? 
– Myślę, że najprzyjemniejsze chwile
wmoim życiu są związane właśnie zwio-
ślarstwem. Czy to wsposób bezpośredni,
czy też pośrednio – poprzez ludzi, któ-
rych poznałem, uprawiając ten sport.
Jest to rzeczywiście dyscyplina wymaga-
jąca wielu wyrzeczeń, ale też ludzie, któ-
rzy ją uprawiają są wyjątkowi.
W czasie, gdy byłem uczniem III LO,
apotem studentem Politechniki Poznań-
skiej spotkałem wielu życzliwych na-
uczycieli i profesorów, chociaż zdarzali
się też tacy, którzy twierdzili, że nie spo-
sób godzić naukę ze sportem. A jednak
mylili się. Zdałem maturę, potem egza-
miny wstępne na politechnikę, ukończy-
łem studia wterminie irozpocząłem stu-
dia doktoranckie. Swój rozwój naukowy
w dużej mierze zawdzięczam wioślar-

stwu, które rozbudziło we mnie wolę
walki i zdobywania sukcesów, nie tylko
sportowych.
Od kilku lat studiujesz i trenujesz po-
za granicami kraju. Najpierw były
Niemcy, teraz Wielka Brytania. Jak
doszło do wyjazdu? 
– Do Niemiec wyjechałem na trzecim
roku studiów w ramach programu
międzynarodowej wymiany studen-
tów Erasmus Sokrates. Wspólnie z Ada-
mem Łodygowskim, kolegą z uczelni
i wioseł, wybraliśmy uniwersytet w Ha-
nowerze. Krótko po przyjeździe zorien-
towaliśmy się, że uniwersytet posiada
własny klub wioślarski Angaria i zosta-
liśmy jego zawodnikami. W 2005 roku,
jako reprezentant Angarii, w skiffie
zdobyłem mistrzostwo Niemiec
na 500 metrów. Po obronie pracy magi-
sterskiej postanowiłem rozpocząć dok-
torat. Zdecydowałem się na Anglię. Po-
czątkowo byłem na uniwersytecie
w Bristolu i wiosłowałem w barwach
Bristol University. Nie opuszczało mnie
jednak marzenie o Boat Race. Wysła-
łem aplikację na obie sławne uczelnie
angielskie i ku mojej wielkiej radości
zostałem przyjęty do Oxfordu.
Jakie masz plany sportowe? 
– Myślałem o Boat Race, jako ostatecz-
nym celu. Teraz, gdy udało mi się zakwa-
lifikować do Blue Boat, nie myślę o roz-
staniu z wioślarstwem. Ponieważ moim
głównym źródłem utrzymania jest sty-
pendium naukowe, dużo czasu spędzam
na uczelni, prowadząc badania. Przez
najbliższe cztery lata mogę jednak treno-
wać pod okiem Seana Bowdena (trener
OUBC) i nie wykluczam, że postaram się
wystąpić na regatach kwalifikacyjnych
wkraju. Najlepszym rozwiązaniem było-
by znalezienie partnera na miejscu
i wspólny trening.

W kwietniu 2007 Michał Płotkowiak, zawodnik poznańskiego KW04 oraz
Oxford University Boat Club, wystartuje w prestiżowych regatach Boat
Race. Na zdjęciu – na pierwszym planie poznaniak, a za nim: Kusurin
(Chorwacja), Wright (Kanada), Kosmicki (USA)
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