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Po ustaniu działań wojennych
Powstania Wielkopolskiego,
kiedy nasz region stał się wreszcie integralną częścią odrodzonej Polski, także dla wioślarzy
przyszły lepsze czasy. To Poznań dał przykład innym
ośrodkom w kwestii organizacji sportowego współzawodnictwa. Bowiem pierwszą w kraju strukturą na szczeblu miejskim stał się samorzutnie zorganizowany w 1924 roku Poznański Okręgowy Związek
Wioślarski.
Jego podstawowym zadaniem było organizowanie regat
dla miejscowych klubów. Powstanie tej społecznej komórki
sprawiło pewien kłopot zarządowi Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, dla którego rozwiązania zdecydował się
wybrać pięcioosobową komisję. Inicjatywę poznańską zaczęły naśladować inne, duże
ośrodki miejskie, które uznawały za potrzebne organizowanie imprez wioślarskich na
swym terenie.
Przyszły wreszcie wyjazdy
na najważniejsze regaty międzynarodowe i pierwsze sukcesy. W 1929 roku poznańscy wioślarze wzięli udział w mistrzostwach Europy, które odbyły się
w Bydgoszczy. Tutaj srebrny
medal w dwójkach bez sternika zdobyli Henryk Budziński
i Jan Krenz-Mikołajczak (obaj
KW-04 Poznań), a brąz wywalczyła ósemka z tego samego
klubu KW-04. W 1930 roku
Budziński i Krenz-Mikołajczak
byli już mistrzami Europy w
dwójkach bez sternika w Liege.
Natomiast w 1931 roku w Paryżu (Surenes) zdobyli srebro
w czwórkach bez sternika (ze
Zbigniewem Kasprzakiem i Kazimierzem Nowakowskim).
Uwieńczeniem międzynarodowych startów był brązowy medal podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles 1932 zdobyty przez Krenza-Mikołajczaka i Budzińskiego w dwójkach
bez sternika.a (JAC)

Ambitne plany w KW-04
28 kwietnia 2014 roku minęło
dokładnie 110 lat od momentu, kiedy podczas zebrania
inauguracyjnego powołano
Klub Wioślarski w Poznaniu
Pierwszym prezesem był Maciej Wierzbiński. Potem prezesem został hrabia Maciej
Mielżyński. Założycielami klubu byli szanowani obywatele
Poznania i Wielkopolski.
Jeszcze jesienią 1904 roku
wzniesiono nad Wartą za Bramą Dębińską przy ulicy Rzecznej 4, skromny „szałas” będący pierwszą siedzibą KW-04. W
1918 roku wielu członków klubu wzięło udział w powstaniu
wielkopolskim. Potem przystań
znów ożyła. Nowy zarząd wybrano 28 marca 1919 roku,
a prezesem został Władysław
Kontrowicz.
Szybko przyszły pierwsze,
znaczące sukcesy nie tylko podczas krajowych, ale też międzynarodowych regat. Jan Krenz-Mikołajczak i Henryk Budziński to medaliści olimpijscy oraz
mistrzostw Europy w dwudziestoleciu międzywojennym,
czołowe postaci polskiego wio-
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b Zawodnicy KW-04: Konrad Raczyński (z lewej) i Adam Wicenciak podczas regat na Malcie
ślarstwa. Bardzo trudne dla klubu były lata po II wojnie światowej. Ale 16 grudnia 1956 roku
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania reaktywowano
Klub Wioślarski z roku 1904.
W ostatnich dwóch dekadach barwy KW-04 reprezentowali zawodnicy zaliczający się
do krajowej czołówki, m.in.:
Tomasz Ratajak, Maciej Kurek,
Michał Płotkowiak, Adam
Łodygowski. Obecnie pod trenerską opieką Mirosława
Rewersa oraz Sylwii Kalet pracuje spora grupa zawodniczek
i zawodników. Adam Wicen-

ciak, Paweł Paziewski czy Konrad Raczyński to już wioślarze
o uznanej renomie, aspirujący
do odgrywania czołowych ról
także w seniorskiej rywalizacji.
Mateusz Świętek, Damian Rewers, Jan Janasik, Oskar Danielak oraz Magda Świętek systematycznie pracują i podnoszą swoje umiejętności.
– Wicenciak to srebrny medalista mistrzostw Europy
w czwórce podwójnej z ubiegłego roku. Liczę na to, że także w tym sezonie Adam będzie
jedną z głównych postaci tej
osady. Może także doczekamy

się kolejnego olimpijczyka w
Rio de Janeiro – mówi Marek
Kurek, prezes KW-04.
Dzisiaj w klubie nad Wartą
trenuje prawie 50 zawodniczek
i zawodników. Wioślarze pracują pod opieką Mirosława
Rewersa oraz Sylwii Kalet.
– Młodym adeptom zawsze
mówię, że trudne warunki
kształtują pozytywne charaktery i te pewne niedociągnięcia
w bazie socjalnej nie mogą mieć
wpływu na naszą pracę. Bo mamy naprawdę sporo dobrego
sprzętu, na którym możemy
trenować. Najważniejsza jest

atmosfera w grupie i chęć do
pracy młodych ludzi – powiedział Mirosław Rewers, trener
KW-04. Obecnie kierownictwo
klubu myśli przede wszystkim
o poprawie klubowej bazy.
– Powołujemy fundację, która będzie miała jedne, podstawowe zadanie. Zbudować nową przystań klubową – tłumaczy Marek Kurek, prezes KW04.
– Dzisiaj nasze budynki staramy się konserwować, aby
można było w nich w miarę
normalnie funkcjonować. To
jest teren zalewowy, dlatego
nowa przystań musiałaby być
bezpieczna przede wszystkim
od strony Warty. To wymaga
zdecydowanie większych środków, jednak klubu na nie niestety nie stać. Mamy plany, które można byłoby zrealizować
przy pomocy środków unijnych
do 2020 roku. Jeżeli miasto Poznań nam pomoże, wtedy rzeczywiście można byłoby
nad Wartą stworzyć odpowiednie warunki do uprawiania nie
tylko sportu wyczynowego —
podkreśla Tomasz Majchrzak,
wiceprezes KW-04 Poznań.
a (JAC)

Będą interesujące imprezy na Malcie w tym sezonie
W tym sezonie na torze regatowym Malta nie zabraknie
imprez wioślarskich. W 2015
roku w Poznaniu odbędą się
mistrzostwa Europy
W ostatni weekend kwietnia
prawie 400 zawodniczek i zawodników rywalizowało na poznańskim torze regatowym
Malta w wioślarskich centralnych regatach kwalifikacyjnych
otwarcia sezonu. Były to obowiązkowe regaty dla polskich
wioślarzy we wszystkich kate-

goriach wiekowych, które w
dużym stopniu miały decydować o awansie bądź spadku
do kadr narodowych.
Wśród seniorów dwukrotnie najlepsza w jedynkach była
Magdalena Fularczyk-Kozłowska (Bydgostia), za którą dwa
razy finiszowała jej klubowa
koleżanka Natalia Madaj. Z kolei wśród mężczyzn w jedynkach triumfowali Wiktor
Chabel (Posnania RBW) oraz
Natan Węgrzycki-Szymczyk
(AZS AWF Warszawa), którzy
w obu startach zamienili się

miejscami na podium (pierwsze i drugie).
Kwietniowe zawody w Poznaniu to pierwsze tegoroczne
najważniejsze regaty w naszym
kraju. Jeszcze w maju najlepsi
juniorzy wystartują w międzynarodowych regatach w Monachium (10-11 maja), a seniorzy
w zawodach w Duisburgu (1618 maja). Potem będzie już czas
walki o medale mistrzostw Europy – juniorów w belgijskim
Hazewinkel (24-25 maja) oraz
seniorów w Belgradzie (30 maja-1 czerwca).

Stolica Wielkopolski będzie
gościła na początku czerwca
najlepszych seniorów podczas
jubileuszowych 90. mistrzostw
Polski. O krajowe medale wioślarze walczyć będą w dniach 78 czerwca, a dzień wcześniej 6
czerwca na Jeziorze Maltańskim w mistrzostwach Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Węgry,
Czechy, Słowacja), rywalizować
będą juniorzy z tych krajów.
W dniach 5-7 lipca Jezioro
Maltańskie opanują weterani
tej dyscypliny podczas międzynarodowych mistrzostw Polski

masters. Do rywalizacji staną
nie tylko krajowi zawodnicy, ale
także z zagranicy.
Kolejna ważna impreza to
młodzieżowe mistrzostwa Polski oraz rywalizacja młodzików
o krajowe laury w dniach 1-3
sierpnia. Obecny sezon zakończą tradycyjne centralne kontrolne regaty jesienne w dniach
25-26 października. A potem
pozostanie już niewiele czasu
do mistrzostw Europy seniorów, jakie odbędą się na Malcie
na przełomie maja i czerwca
2015 roku. a (JAC)

