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P R O M O C J A

Galeria nadziei

OD KRĘGLI > Ze sportem
wyczynowym Łukasz Kacz-
marek (AZS AWF Poznań)
związany jest od najmłod-
szych lat. Przed wioślar-
stwem, które zaczął upra-
wiać w wieku 14 lat za namo-
wą ojca, trenował sztuki wal-
ki i kręgle. 

Kaczmarek preferuje łodzie
z krótkimi wiosłami i jako za-
wodnik wagi lekkiej startuje
przeważnie w skiffie. Nie sto-
suje specjalnych diet i nie ma
problemów z utrzymaniem

odpowiedniej masy ciała.
Po raz pierwszy wystartował
w 2002 roku w międzywoje-
wódzkich mistrzostwach mło-
dzików, zdobywając brązowy
medal. Te zawody umotywo-
wały Łukasza do dalszych tre-
ningów, niosąc niezapomnia-
ne wrażenia i zamiłowanie
do wioślarstwa. 

Do najważniejszych dotych-
czasowych sukcesów zalicza
srebrny medal mistrzostw Pol-
ski juniorów oraz złoty medal
długodystansowych mi-
strzostw Polski w jedynkach
mężczyzn wagi lekkiej, jak
również brązowy medal aka-
demickich mistrzostw Polski
w wadze ciężkiej, wszystko
w 2006 roku.

Niespełna 19-letni zawod-
nik AZS AWF jest w klasie ma-
turalnej X LO. Po zdanym egza-
minie dojrzałości chce konty-
nuować naukę na Wydziale
Turystyki i Rekreacji Akade-
mii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu lub na Akademii
Ekonomicznej. Pogodzenie na-
uki ze sportem nie stanowi dla
niego problemu. W czasie wol-
nym wypoczywa, spotyka się
z przyjaciółmi. Interesuje się
historią. AŁ

Łukasz Kaczmarek
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W sobotę poznaniak
popłynie w osadzie Oxfordu
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NA TAMIZIE > W najbliższą sobotę 7 kwietnia Michał
Płotkowiak (na zdjęciu pierwszy z lewej), jako pierwszy
w historii Polak, weźmie udział w najstarszych
trwających do dzisiaj regatach światach – legendarnym
wyścigu ósemek wioślarskich Oxford Cambridge
na Tamizie w Londynie. W 1829 roku na spotkaniu
studentów Cambridge i Oxfordu uznano wioślarstwo
za sport godny dżentelmenów, zapoczątkowując
doroczne regaty między obu uniwersytetami, rozgrywane
na Tamizie na dystansie 6,84 km, w konkurencji ósemek.
Poznaniak, zawodnik KW-04, popłynie w osadzie
Oxfordu, na tej uczelni kończy studia doktoranckie
z biomechaniki. Relację z występu Michała Płotkowiaka
w Boat Race w Anglii obejrzeć będzie można
za pośrednictwem Eurosportu w sobotę począwszy
od godziny 17 (powtórki w niedzielę o godzinie 9
i w poniedziałek o godzinie 10). AŁ

Najstarsza wodna stanica
HISTORIA | Nadwarciańska siedziba Klubu Wioślarskiego z roku 1904

Anna Łbik

Dzięki zabiegom założycieli
Klubu Wioślarskiego jesie-
nią 1904 roku wzniesiono
nad Wartą za Bramą Dębiń-
ską przy ulicy Rzecznej 4,
na pięknej łące obramowa-
nej topolami, w bardzo do-
godnym położeniu, skromny
„szałas” będący pierwszą sie-
dzibą KW04. 

Stopniowo powiększano ta-
bor, rozbudowywano przy-
stań, uruchomiono pierwszy
w Polsce wioślarski basen zi-
mowy, zbudowano nową krę-
gielnię dla użytku zwłaszcza
starszych członków. W pierw-
szych dniach wojny przystań
zamknięto. Okupant dokonał
rewizji w mieszkaniach preze-
sa i innych działaczy, konfisku-
jąc sztandar i cenne trofea.

Nowi gospodarze sprowa-
dzeni z Prus nie wykazywali
troski o obiekt, który ulegał
stopniowej dewastacji. Straty
były mniejsze dzięki przysta-
niowemu i szkutnikowi Fran-
ciszkowi Wawrzyniakowi.
W czasie walk w 1945 roku spa-
lił się szałas ze sprzętem. Oca-
lał stary szałas na łodzie pry-
watne, warsztat oraz domek
mieszkalny przystaniowego.

Po II wojnie światowej, jedni
odbudowywali spalone budyn-
ki przystani, inni prowadzili
poszukiwania sprzętu w okoli-
cach Kiekrza i Gniezna, drogą
wodną ściągali łodzie od za-
przyjaźnionych klubów, mię-
dzy innymi z Kalisza, Barcina.
Na przystani ocalały tylko dwie
łodzie: czwórka „Wisła” i jedyn-
ka „Świst”. Odbudowa trwała
od 1945 do 1949 roku. Pobudo-
wano hangar na łodzie, szatnie,
warsztat szkutniczy i basen
wioślarski. Szczególne zasługi
w pracach miał Maksymilian
Garstecki. Odczuwano brak
sprzętu wyczynowego i pienię-
dzy na wyjazdy na regaty. Klub
w darze otrzymał jedynie nową
czwórkę od kółka kręglarskiego
„Czarna Kula”, którego człon-
kowie należeli do KW04. 

Obecnie klub posiada
osiem jedynek, pięć dwójek,
trzy czwórki oraz jedną ósem-
kę. Dysponuje również pięcio-
ma ergometrami, dobrze wy-
posażoną siłownią oraz szat-
niami dla zawodników, zaple-
czem trenerskim, czterema

hangarami na łodzie i moto-
rówkę. W drugim budynku
mieści się zarząd klubu, świe-
tlica i kawiarenka. Na terenie
klubu znajdują się korty teni-
sowe. 

Okres odnowy klubu był
przedłużeniem starej przed-

wojennej działalności opartej
na ofiarności członków.
W dalszym ciągu działalność
opiera się na społecznej pracy
i składkach członkowskich
oraz pomocy sponsorów pozy-
skanych do współpracy przez
działaczy. •Tak wyglądała przedwojenna przystań KW04

Dzisiaj przystań nie jest wprawdzie imponująca, ale schludna i dość funkcjonalna

FO
1.

 A
RC

H
IW

U
M

 K
LU

B
U

FO
T.

 M
IR

O
SŁ

AW
 R

EW
ER

S

KLUBY > Wiosna już w pełni
więc wielkopolskie kluby
wioślarskie zapraszają mło-
dzież na swoje przystanie.
Zajęcia na wodzie dostarczą na
pewno wielu wrażeń.

> 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

> Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich
tel. 061-865-4351
www.wioslarstwo.poznan.pl

Zadzwoń, przyjdź, potrenuj


