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WIELKOPOLSKIE WIOSLARSTWO
MŁODZIEŻ / Udane
starty Wielkopolan

Przymiarki
do kadry

BERLIN / Poznań zorganizował wyścigi

KLUBY / Treningi

VIP-y na ergometrach

Zadzwoń, przyjdź
AZS AWF Poznań
tel. 061-87-71-557, 061-87-71-390
www.awf.poznan.pl/sport
n Posnania Poznań,
tel. 061-82-78-000, tel./fax 0-6182-06-101, www.posnania.pl
n Klub Wioślarski 1904
tel. 061-83-30-293,
www.kw04.com
n Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-83-33-665, 061-83-34287, www.tryton.najlepsi.net
n Towarzystwo Wioślarzy
Polonia Poznań
tel. 061-87-73-630
n

W

AZS AWF / Prezes
Jarosław Janowski

Trzy pytania
n Kto stanowi dzisiaj siłę sekcji?
n Jakie są plany rozwoju?
n Co najbardziej boli sekcję?

ARCHIWUM

Kruszwicy pod koniec maja odbyły się centralne
kontrolne regaty otwarcia sezonu juniorów, w których brali
udział zawodnicy z wszystkich
klubów Wielkopolski. Do Regat
Nadziei Olimpijskich w Piestanach zakwalifikowali się: Jadranka Velićković z Posnania
RBW oraz Marcin Osajda
z KW- 04.
Jeszcze lepiej wypadli nasi juniorzy przygotowujący się
do startu w mistrzostwach świata, którzy startując w sobotę i niedzielę w Ottensheim (Austria) zajmowali czołowe miejsca.
Dwukrotnie wygrała wyścigi
dwójka bez sternika KTW Kalisz Piotr Juszczak i Mateusz Jabłoński, dwa razy drugie miejsce zajął Dawid Grabowski
z Posnania RBW startujący
w składzie czwórki podwójnej, trzecie i czwarte miejsce
wywalczyła ze swą partnerką
Natalia Monarszyńska (PTW
Tryton) w kategorii dwójek poleg
dwójnych juniorek.

Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystki Urzędu Miasta Poznania
podczas festynu zorganizowanego w Berlinie przygotował dla mieszkańców stolicy NIemiec zawody na ergometrze wioślarskim. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem był wyścig VIP-ów. Do rywalizacji stanęli między innymi Harald Wolf – burmistrz Berlina, Ryszard Grobelny – prezydent Poznania, Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu RP i Andrzej Byrt – ambasador RP w Berlinie. Rywalizacja była zacięta, ale wynik niech pozostanie słodką tajemnicą uczestników. Organizatorzy obdarowali gości (nie tylko tego wyścigu) drobnymi upominkami i pamiątkami z Poznaleg
nia.

GALERIA / Patryk Brzeziński

POSNANIA RBW / Mała zmiana

W Polsce i USA

Jubileusz sekcji

atryk Brzeziński (AZS AWF
Poznań) jest studentem
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie ma
przyznany czynny urlop sportowy. Dzięki temu od roku uczy
się, trenuje i pracuje na uczelni
Dowling College w Oakdale,
stan Nowy York, USA, gdzie pobiera stypendium za bardzo dobre wyniki w wioślarstwie.
Do kraju wraca jedynie
na okres letni reprezentując
barwy naszego kraju jako członek młodzieżowej kadry Polski.
Pływa zarówno na wiosłach
krótkich jak i długich. Na obozie, który zaczął się 1 czerwca.
(przed zawodami w Raceburgu) jest szkolony przez trenerów Jarosława Janowskiego
oraz Mariusza Szumańskiego.
Niespełna 22-letni dzisiaj
Brzeziński na pierwszy medal
czekał trzy lata. W akademickich mistrzostwach Polski
w 2002 roku zdobył złoto
na dwójce podwójnej oraz sre-
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Patryk Brzeziński

bro na jedynce. Od tego czasu
każdego roku dokłada nowe
trofea do kolekcji medali i pucharów. Najmniejsza różnica
czasu, jaka pozwoliła mu wygrać finałowy bieg dwójek podwójnych mężczyzn młodzieżowych mistrzostw Polski wynosi
0,19 sekundy. Jego partnerem
z osady był wówczas Artur
Chojnowski. Do największych
porażek zalicza swój pierwszy
w życiu start, zajął wówczas
przedostatnie miejsce w zawoA. Ł.
dach makroregionu.

P

o przyjęciu oferty sponsora
strategicznego została nieco zmodyfikowana nazwa sekcji wioślarskiej Posnania, która
teraz brzmi Posnania RBW. Finansowo wspierać będzie sekcję Przedsiębiorstwo Budowlane RBW Sp. z o.o. Właścicielami
spółki są Larysa i Paweł Szczepaniakowie, byli wioślarze, wielokrotni mistrzowie i reprezen-

tanci Polski, obecnie sympatycy
tego sportu.
W związku z 50-leciem powstania sekcji wioślarskiej Posnanii obchody odbędą się 18
czerwca nad Jeziorem Maltańskim przy okazji otwartych mistrzostw województwa wielkopolskiego. Początek o godzinie
10.
leg

120 ZAWODNIKÓW / Dla czterech klubów

Centrum sportu
W

ielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich wraz
z Wydziałem Kultury Fizycznej
i Turystyki Urzędu Miasta w ramach swojej działalności prowadzi Młodzieżowe Centrum
Sportu w wioślarstwie. Obejmuje ono zajęciami 120 zawodników z czterech klubów: AZS-AWF Poznań, PTW Tryton, TW
Polonia i KW04. Opieka ta obejmuje częściowe utrzymanie

obiektów klubowych i szkoleniowców, organizację zawodów
kontrolnych oraz zakupy drobnego sprzętu. System finansowania klubów powoduje stały
wzrost ilości zawodników.
Założenia MCS sprawdziły
się również w innych dyscyplinach sportowych, więc ta droga
w szkoleniu młodzieży jest już
sprawdzona.
leg

partnerzy WZTW

www.wioslarstwo.poznan.pl

A

ż sześcioro zawodników poznańskiego AZS AWF studiuje za granicą, pływając
w barwach tamtejszych uczelni
i dopiero teraz wracają do nas,
więc tak za bardzo nie wiem
na co ich będzie stać w tym sezonie. Ale jestem przekonany,
że mogę liczyć w tym sezonie
na dobre występy Patryka
Brzezińskiego, Artura Chojnackiego, Barbary Puszkiewicz czy
Weroniki Buszczak. Szybko będą pływać Patryk Majewski,
Zbigniew Lachowski czy z młodszego pokolenia Łukasz Kaczmarek i jeśli będzie pracowała
nad sobą także Daria Filary.
– Nasze plany rozwoju związane są z przystanią nad Jeziorem
Maltańskim. Mam nadzieję, że
w przyszłości to świetne miejsce
będzie nie tylko przystanią klubową, ale również miejscem zajęć dydaktycznych z wioślarstwa
studentów AWF i Akademickim
Centrum Wioślarstwa krajowego formatu. Obiekt jest fantastyczny, ale wymaga jednak poważnego zainwestowania. Może
pomogą związek i uczelnia?
– Martwi mnie trochę mała,
jak na mój gust, liczba zawodników trenujących w klubie. Brakuje zwłaszcza tych najmłodszych.
Rozważam nawet zawieszenie
swej pracy z reprezentacją narodową, aby popracować w klubie
nad rozwinięciem systemu naboru. Na szczęście nieco lepiej jest
ze sprzętem pływającym, ale
do pełnej satysfakcji w tym
leg
względzie jeszcze daleko.

