
Sport //23www.gloswielkopolski.plPolska Głos Wielkopolski
Wtorek, 7 kwietnia 2015

Nowością ranking młodzików

Mijają dwa lata działania Wiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich w kolejnej,
czteroletniej kadencji. W tym
okresie nie brakowało sporto-
wych sukcesów, ale też doko-
nań organizacyjnych.

– Cieszy nas z pewnością
utrzymaniewysokiegopoziomu
sportowego naszych zawodni-
ków. W minionym okresie
Adam Wicenciak (KW-04 Po-
znań) i Dawid Grabowski
(Posnania RBW) mają w dorob-
ku srebrny medal mistrzostw
Europy z 2013 roku. Z kolei
Ariana Borkowska (Tryton Po-
znań)dwarazyzdobywałamło-
dzieżowe wicemistrzostwo
świata.Zniezłymskutkiemstar-
towali w mistrzostwach świata
i Europy nasi juniorzy: a m.in.
Mateusz Świętek i Damian Re-
wers (obaj KW-04) wywalczyli
srebrowME–mówiAleksander
Daniel, prezes WZTW.

W ostatnich latach napraw-
dę trudno skłonić młodych lu-
dzi do uprawiania trudnej dy-
scypliny, jaką jest wioślarstwo.
Mimo to w wielkopolskich klu-
bach nie brakuje utalentowanej
młodzieży, która potrafi wyko-
rzystać swoje umiejętności nie

tylkowrywalizacjikrajowej,ale
i międzynarodowej.

– Z myślą o najmłodszych
w naszym regionie wprowadzi-
liśmy ranking młodzików. Pra-
wie 70 zawodniczek i zawodni-
kówodbywałoregularnespraw-
dziany na torach regatowych
oraz w salach gimnastycznych.
Udało nam się także rozszerzyć
naszą działalność w powiecie
poznańskim,dziękiwspólnejor-
ganizacji zawodów na ergome-
trze wioślarskim m.in.
w Swarzędzu, Suchym Lesie,
CzerwonakuczyDopiewie.Wie-
le osób z tych miejscowości tra-
fiło już do klubów – dodaje pre-
zes Daniel.

Tradycyjnie już, na torze re-
gatowym Malta, nie brakowało
znaczącychimprezwminionym
okresie.Dobrzesięstało,żeobok
młodzieży swoje regularne za-
wodymajątakżemastersi.Przy-
wrócono także popularne
przedlatyzawodynarzeceWar-
cie. Ogromnym sukcesem są
także przyznane w ostatnich la-
tach imprezy, jakie wkrótce od-
będąsięwstolicyWielkopolski–

mistrzostwa Europy seniorów
w2015rokuorazzawodyPucha-
ru Świata w roku olimpijskim
2016.

– To wszystko to zasługa za-
wodników,trenerówidziałaczy
z naszego regionu. Oni z pew-
nością czują się niedoceniani
wswojejpracy,główniezpowo-
du różnych trudności organiza-
cyjnych i finansowych, jednak
z uporem poświęcają swój wol-
ny czas na wioślarską działal-
ność–tłumaczyAleksanderDa-
niel.

Nie byłoby tych wszystkich
sukcesów i imprez, gdyby nie
współpraca WZTW z organiza-

cjami samorządowymi oraz
sponsorami.

–Odwielulat,dziękipomocy
finansowej miasta, w Poznaniu
z dobrym skutkiem funkcjonu-
ją Młodzieżowe Centra Sportu.
Najbardziej utalentowani za-
wodnicy otrzymują także sty-
pendia oraz nagrody. Podobnie
jest w przypadku Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Od wielu lat
mamy także nieocenionych
przyjaciół-partnerów. Wspiera-
ją nas takie firmy jak: Volkswa-
gen, Aquanet, Auto Centrum,
WielkopolskaPrzychodniaSpor-
towo-LekarskaczyMiędzynaro-

dowe Targi Poznańskie. To są
naprawdę przyjaciele, na któ-
rych zawsze możemy liczyć –
dodaje prezes Aleksander Da-
niel.

W 2014 roku Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślar-
skich obchodził 90-lecie swojej
działalności.Ztejokazjizwiązek
otrzymałsztandarufundowany
przez Urząd Miasta Poznania
orazbanderęufundowanąprzez
Urząd Marszałkowski. Jubileu-
szowe obchody odbyły się
nad Maltą.

– Chcieliśmy przybliżyć wio-
ślarstwo mieszkańcom Pozna-
nia i regionu. Tym bardziej że
od wielu lat regularnie promu-
jemy naszą dyscyplinę na ła-
mach„GłosuWielkopolskiego”.
Wrokujubileuszowymnaante-
nie TVP Poznań prezentowany
był cykl przybliżający historię
wielkopolskiego wioślarstwa.
Wprogramachzaprezentowano
nasze wszystkie kluby oraz lu-
dzi,którzypracowaliinadalpra-
cują dla wioślarstwa. Obecnie
na antenie TVP Poznań przybli-
żamy nasze przygotowania
do zbliżających się mistrzostw
Europy.Oczywiścieniezapomi-
nany też o naszej stronie
internetowej, na której prezen-
tujemywydarzeniawioślarskie,
jakichprzecieżniebrakujewna-
szymregionie–kończyAleksan-
der Daniel, prezes WZTW. a

(JAC)
ą

b Od wielu lat mamy nieocenionych przyjaciół-partnerów, którzy
nas wspierają – mówi prezes Aleksander Daniel
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Prawie 70 zawodniczek i za-
wodników odbywało regular-
ne sprawdziany na torach re-
gatowych i w salach gimna-
stycznych

Od 2002 roku Urząd Miasta Po-
znania wspiera finansowo wio-
ślarstwo w ramach Młodzieżo-
wych Centrów Sportu. To pro-
jekt, dzięki któremu młodzi lu-
dzie mogą m.in. spróbować
swoichsiłwtaktrudnej,alejed-
nocześnie pięknej dyscyplinie,
jaką jest wioślarstwo.

– To jedno z głównych na-
szych zadań w systemie współ-
zawodnictwa sportowego dzie-
ci i młodzieży, jakie wykonuje-
my zgodnie z programem mini-
sterstwasportu.Wioślarstwoto
jedna z naszych wiodących dy-
scyplin,któraprzynosiwielesa-
tysfakcji, ale też wiele wymier-
nychkorzyści.Młodziludzienie
tylko mogą uprawiać sport
i osiągać sukcesy, ale też jedno-
cześnieucząsięsystematycznej
pracyiodpowiednichzachowań
– mówi Ewa Bąk, dyrektor Wy-
działuSportuUrzęduMiastaPo-
znania.

– W ramach Młodzieżowych
Centrów Sportu współpracuje-
my z pięcioma klubami: Pos-
nanią RBW, AZS AWF Poznań
oraz Trytonem, Polonią i KW-
04, gdzie te trzy ostatnie korzy-
stają wspólnie z przyznanych
pieniędzy. Ważne jest, że koor-
dynatorem trenerskim tego
przedsięwzięciajestMarcinWit-
kowski. To trener pochodzący
z naszego miasta i mający
naswoimkoncieznakomitewy-
niki sportowe, od lat najlepszy
szkoleniowiec wioślarstwa
w Polsce – dodaje Ewa Bąk.

– Obok 300 tysięcy złotych,
jakie kluby otrzymują na co-
dziennądziałalność,miastoPo-
znań wspiera także organizację
imprez wioślarskich na Malcie.
Nie można także zapomnieć
o sześciu juniorach oraz dwójce
seniorów,którzyobecnieotrzy-
mująstypendia.Wioślarzeosią-
gając sportowe sukcesy, dają
tym samym szanse kolejnym
pokoleniom,chcącymuprawiać
tę piękną dyscyplinę – kończy
Ewa Bąk, dyrektor Wydziału
SportuUrzęduMiastaPoznania.
a (JAC) ą

Poznań
z wioślarzami

Przez Wartę i Kanał Żerański na Jezioro Maltańskie
Mimo niesprzyjającej aury
(zimno, deszcz i silny wiatr),
na rzece Warcie w Poznaniu od-
były się regaty otwarcia sezonu
Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich w dwój-
kach. Do rywalizacji stanęło po-
nad 70 zawodniczek i zawodni-
ków we wszystkich katego-
riach.

– Od kilku lat staramy się,
aby nasi zawodnicy startowali
na Warcie. Chcemy przypom-
nieć, że to właśnie ta rzeka ode-
grała w naszej historii ogromną
rolę. Jasne, że warunki na War-
cie są zdecydowanie trudniej-
sze niż na Malcie, ale dla wio-
ślarzy to znakomite doświad-
czenie przed nowym sezonem–

mówił Aleksander Daniel, pre-
zes WZTW.

W tym roku wioślarze star-
towali na wysokości mostu św.
Rocha, a meta była usytuowa-
na na wysokości przystani
Posnanii RBW. W imprezie
uczestniczyli zawodnicy
z Posnanii RBW, KW-04 Poznań
oraz Polonii Poznań, w tym

wielu mastersów. Dla sporej
grupy zawodników to było nie-
złe przetarcie przed zbliżający-
mi się regatami otwarcia sezo-
nu na długim dystansie. Te od-
będą się na Kanale Żerańskim
w Warszawie już w środę, 8
kwietnia. Wystartują w nich
kandydaci dokadry narodowej,
przygotowujący się do tego-

rocznych mistrzostw Europy
i świata.

A potem już w Poznaniu
naJeziorze Maltańskim central-
ne wiosenne regaty otwarcia
(18 i 19 kwietnia), połączone
z mistrzostwami Polski w je-
dynkach oraz dwójkach bez
sternika. a (JAC)
ą

Od wielu lat mamy
też nieocenionych

przyjaciół-
-partnerów – mówi

prezes Daniel


