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znaczenia wyścigów wioślarskich dla laików są niekiedy
jak zaszyfrowane. Bo cóż to znaczy na przykład BW2- lub JM4+.
Pierwsze litery oznaczają kategorię wiekową – i tak B to kategoria młodzieżowa zaś J to juniorzy
(seniorów oznacza się literą A).
Druga litera oznacza płeć – M to
mężczyźni (od man z angielskiego) zaś W to kobiety (od women).
Cyfra oznacza liczbę wioślarzy
w osadzie zaś znak + lub – wskazuje, że jest to osada odpowiednio
ze sternikiem lub bez. A jak rozszyfrować BWL2x? To młodzieżowa dwójka kobiet zaś dodatkowo
L wskazuje, że jest to osada wagi
lekkiej zaś x – że obie zawodniczleg
ki mają po dwa wiosła.

KLUBY / Treningi

Zadzwoń, przyjdź
AZS AWF Poznań, 61-135 Poznań, ul. Św. Rocha 9, tel. 87-71557, tel./fax 87-71-390, przystań
– Jez. Maltańskie, hangar 8
Posnania Poznań, 61-664 Poznań, ul. Słowiańska 78, tel. 82-78000, tel./fax 0-61-82-06-101, przystań – ul. Wioślarska 72, tel. 87-70585
Klub Wioślarski 1904 Poznań,
61-556 Poznań, ul. Piastowska 40,
tel./fax 83-30-293 www.kw04.com
Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy Tryton, ul. Piastowska 38,
61-556 Poznań, tel. 83-33-665,
www.tryton.najlepsi.net
Towarzystwo Wioślarzy Polonia Poznań, 61-556 Poznań, ul.
Wioślarska 74, tel./fax 87-73-630
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, 62-800 Kalisz, park Ludowy 2, tel./fax 75-74-669, przystań
– ul. Wał Piastowski 1, tel. 75-73379 www.ktw.101.pl
Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich, 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35, tel. 86-54351, fax. 86-99-127, www.wioslarstleg
wo.poznan.pl

partnerzy WZTW

Wreszcie na wodzie
A

kademicy mieli już serdecznie dosyć zajęć w siłowni, na ergometrach
i na basenie wioślarskim w siedzibie AWF. Przed dziesięcioma
dniami z radością zeszli na wodę. Tym razem nieco później, bo
zwykle pierwsze treningi na wodzie odbywały się już w marcu.
Wcześniej jednak nie mogli,
gdyż Jezioro Maltańskie po zimie dopiero napełniano.
Seniorzy i młodzieżowcy trenują teraz według trenerskich
wskazówek indywidualnie, zaś
młodzież przychodzi na zajęcia
po szkole, najczęściej w godzinach od 15 do 18. Zawsze ktoś
jest na przystani, aby służyć
wioślarzom pomocą – a to trener Aleksander Wojciechowski,
który zwykle jest od rana; a to
trener Jarosław Janowski lub
inni.
Największe nadzieje akademicy wiążą z nową przystanią,
która jest już na wyciągnięcie
ręki. Akademia Wychowania Fizycznego
wydzierżawiła
od miasta budynek w okolicach
startu toru regatowego (od ulicy Jana Pawła II), gdzie poprzednio mieścił się sklep sportowy, a jeszcze wcześniej funkcjonowała sala judo. Właśnie

KTW / Brylantowa
Osada i inni

Młodzieżowe
srebro Roszczak

S

ukcesy Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapoczątkowała w latach 1910-1913
czwórka ze sternikiem (Roman
Rudzki, German Necel, Stanisław Janczewski, Władysław
Zakulski i sternik Jan Prendowski a po jego śmierci – Hieronim
Koszalski), która zapracowała
na miano Brylantowej Osady.
W 1958 roku na mistrzostwach
Europy w Poznaniu Kazimierz
Naskręcki i Ryszard Rasztar
w osadzie czwórki ze sternikiem wywalczyli piąte miejsce.
Sześć lat później Naskręcki pojechał na igrzyska olimpijskie
do Tokio i tam w osadzie dwójki
ze sternikiem też był piąty.
Tytuł młodzieżowej wicemistrzyni świata zdobyła w 2003
roku w Agnieszka Roszczak
w osadzie dwójki podwójnej.
Czwórka podwójna KTW: Anna
Janusz, Iwona Budam Marika
Klimczak i Natalia Nowacka
sięgnęła po brąz w mistrzoleg
stwach świata juniorek.

Treningi młodzieżowej kadry narodowej na wodach Zatoki Gdańskiej prowadzone były w urokliwej scenerii, wśród rybackich
kutrów i innych jednostek pływających.

tam, po przysposobieniu, powstanie przystań AZS AWF.
Wioślarze najchętniej wprowadziliby się tam już, natychmiast;
jednak trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość aż do zakończenia choćby prowizorycznego remontu.
W okresie przygotowawczym
trzech wioślarzy AZS AWF było

na obozie kadry młodzieżowej
w Gdańsku, z jeden trenował
z kadrą seniorów w Portugalii
– Adam Wojciechowski. Właśnie ten ostatni oraz młodsi
od niego: Patryk Brzeziński, Artur Chojnowski i Patryk Majewski to największa nadzieja AZS
AWF na sukcesy w rywalizacji
krajowej i międzynarodowej.

Ale coraz lepiej spisuje się jeszcze młodsza grupa na czele
z juniorką Darią Filar. Poznańscy akademicy w prawie 86-letniej historii sekcji odnosili wiele
sukcesów krajowych oraz międzynarodowych i zapewne
przysporzą miłośnikom wioślarstwa jeszcze wiele powodów
leg
do radości.

TRYTON / Od Eugeniusza Kubiaka

To nie prima aprilis
W

cale nie na prima aprilis, ale
jednak 1 kwietnia (1912 roku) zawiązany został klub, który
początkowo przybrał nazwę – Poznański Klubu Wioślarski Tryton,
a po roku zmodyfikował ją na Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy
Tryton. Jego założycielem był
Franciszek Budzyński, oprócz
niego do członków założycieli należeli: Tadeusz i Zdzisław Garsteccy, Wacław Hojnacki, Franciszek Pampuch oraz Bogdan Paulus.
Kupiono nowe łodzie, wynajęto
i następnie kupiono teren, na którym powstała przystań klubowa.
W latach 1920-1939 zawodnicy
Trytona zdobyli 11 tytułów mistrzowskich i 10 wicemistrzowskich w rywalizacji krajowej oraz
brali udział w trzech mistrzostwach Europy. PTW Tryton był
też jednym z założycieli PZTW.
W latach 1956-2004 zawodnicy
Trytona zdobyli 45 złotych medali i 25 srebrnych na mistrzo-

ARCHIWUM

Jak
odkodować?

AZS AWF / Przenosiny do nowej przystani nad Jeziorem Maltańskim
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ABC / Wyścigi
zaszyfrowane

stwach Polski oraz brali udział
w 20 regatach międzynarodowych (w tym pięciokrotnie na mistrzostwach świata).
Gwiazdą klubu był Eugeniusz
Kubiak. Jako senior zdobył 12 tytułów mistrzostrza Polski, 7 razy
na skifie oraz 5 na deblu. Był
uczestnikiem igrzysk olimpijskich w Tokio w 1964 roku, uczestniczył 3 razy w finałach mistrzostw Europy, ma na koncie
ponad 30 zwycięstw międzynarodowych. Swą postawę i wynikami
zdobył sobie sympatię publiczności, stąd też na plebiscytach
na najlepszego sportowca Wiel-

kopolski był zawsze w czołówce,
a w roku 1963 został zwycięzcą.
Do dzisiaj nie rozstał się z wiośłarstwem i z upodobaniem startuje
w zawodach na ergometrze.
Dzisiaj Eugeniusz Kubiak ma
godnych następców. Są nimi Julia
Michalska i Dawid Kubiak. Julia
jest mistrzynią świata juniorek
z 2003 roku i zwyciężczynią
pierwszej edycji Pucharu Świata
w Poznaniu w jedynce wagi lekkiej, z kolei Dawid wywalczył tytuł
wicemistrza świata w dwójce podwójnej (razem z Arturem Śledzikiem z Posnanii). Oprócz tej dwójki w Trytonie trenują kolejni znakomici zawodnicy: Dominik Kubiak (uczestnik mistrzostw świata
juniorów) oraz Natalia i Karolina
Monarszyńskie.
Prezesem Trytona jest (już 25
lat, choć nie w jednym ciągu) Wojciech Tadeuszak; a trenerami są
młodzi absolwenci AWF, byli zawodnicy Trytona: Marcin Witkowski oraz Piotr Wlekliński. leg

