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Piknik atrakcji na jubileusz

Od 90 lat Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich speł-
nia swoje podstawowe zadanie,
jakie założyli sobie w 1924 roku
pasjonaci wioślarstwa w mo-
mencie powołania Poznańskie-
go Międzyklubowego Komite-
tu Wioślarskiego. Organizacja
regat dla miejscowych klubów
trwa nieprzerwanie do dzisiaj,
a WZTW należy do grona najsil-
niejszych ośrodków tej dyscy-
pliny w naszym kraju.

W niedzielę, 15 czerwca wio-
ślarze z Wielkopolski spotkali
się nad Jeziorem Maltańskim
podczas jubileuszowego pikni-
ku. Kulminacyjnym punktem
spotkania było przekazanie kie-
rownictwu WZTW sztandaru
ufundowanego przez miasto
Poznań. Z rąk Dariusz Jawor-
skiego, zastępcy prezydenta
Poznania sztandar odebrał
Aleksander Daniel – prezes
WZTW. W poczcie sztandaro-
wym WZTW znaleźli się: Ilona
Mokronowska, Lech Burchard

i Aleksander Wojciechowski.
Z kolei przedstawiciele siedmiu
wielkopolskich klubów: KTW
Kalisz, KW-04 Poznań, Trytona
Poznań, Polonii Poznań, AZS
AWF Poznań, Posnanii RBW
oraz UKS Dwójki Kórnik otrzy-
mali bandery.

Jubileusz rozpoczął się wio-
ślarskimi regatami w zupełnie
nowej formule. Najpierw
do walki na dystansie 200 me-
trów stanęły osady czwórek po-

dwójnych mieszanych nadziei
olimpijskich. Tutaj najszybciej
finiszowała osada Posnanii
RBW, wyprzedzając KW-04. Po-
tem ruszyła sztafeta tzw. cza-
sów łączonych. Mieszane
czwórki podwójne juniorów
młodszych, dwójki podwójne
mieszane juniorów młodszych
oraz jedynki seniorów, mło-
dzieżowców oraz mastersów.
Po wyścigach zsumowano cza-
sy osad poszczególnych klu-

bów i wtedy okazało się, że naj-
szybsza była Posnania RBW,
przed KW-04 oraz Polonią.

Na zielonych wałach Malty
przy betonowych trybunach,
organizatorzy pikniku przygo-
towali wiele atrakcji dla miesz-
kańców Poznania. Widzowie
mogli się zapoznać z różnymi
rodzajami wioślarskich łódek
oraz sprzętem potrzebnym
do uprawiania tej dyscypliny.
Mogli także poznać długą histo-

rię wielkopolskich klubów
i obejrzeć najcenniejsze pa-
miątki związane ze startami
wioślarzy na najważniejszych
arenach. Jedną z pamiątek była
marynarka reprezentanta Pol-
ski na igrzyska olimpijskie
w Los Angeles w 1932 roku.

Uczestnicypiknikumielitak-
żeokazjęspotkaćsięiporozma-
wiać z kilkorgiem wielkopol-
skich olimpijczyków. O swoich
przygodach opowiadali m.in.:
Bogusława Kozłowska-
-Tomasiak, Ilona Mokrono-
wska, Adam Tomasiak, Grze-
gorz Nowak, Mariola Abraham-
czykiPiotrTobolski.Obecnitak-
że byli trenerzy i wychowawcy
najlepszychwielkopolskichwio-
ślarzy:AleksanderWojciechow-
ski, Przemysław Abrahamczyk
i Marcin Witkowski.

Jubileuszowy piknik uś-
wietniła Orkiestra Dęta Miasta
Poznania, która zaprezentowa-
ła nie tylko oficjalny repertuar,
ale również standardy muzyki
rozrywkowej. Na scenie głów-
nej obchodów 90-lecia WZTW
pojawił się też zespół Mullen
Band. To grupa muzyków z Po-
znania, która kilka lat temu za-
łożyła tzw. cover band, zafascy-
nowana grupą U2.a JAC

b Taką banderę odebrali podczas jubileuszu przedstawiciele siedmiu wielkopolskich klubów
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Kulminacyjnym punktem ju-
bileuszowego pikniku było
przekazanie WZTW sztandaru
ufundowanego przez miasto
Poznań

W sobotę i niedzielę (5 i 6 lipca)
w stolicy Wielkopolski odbędą
się Otwarte Mistrzostwa Polski
Masters.

Dzisiaj zawody masters to
przede wszystkim znakomita
zabawa dla wioślarzy trenują-
cych amatorsko. To dobry
sprawdzian własnych możli-

wości i kondycji, połączony jed-
nocześnie ze spotkaniami zna-
jomych oraz przyjaciół z całego
kraju, ale też świata. Warto
przypomnieć, że w 2011 roku
na Malcie spotkali się mastersi
z całego świata, ponad 2200 za-
wodniczek i zawodników z 37
krajów, a najstarszy z uczestni-
ków miał 92 lata. A w naszym
kraju jest spora grupa byłych,
wyczynowych wioślarzy, któ-
rzy nadal regularnie wiosłują.
Stąd nie dziwi fakt, że chcą się
również spotkać w sportowej
rywalizacji. W nadchodzących

zawodach wystąpi mocna gru-
pa poznańskich mastersów.

– Z naszego klubu swój start
zapowiedziały 23 osoby. W tym
roku chcemy wystawić nawet
dwie osady ósemek, co jest
ewenementem. Będziemy star-
towali nie tylko w męskich
i żeńskich osadach, ale też mie-
szanych. Nie zabraknie osad
dwójek i czwórek w różnych
konfiguracjach. Jest okazja, aby
się pościgać, ale i pobawić. Stąd
tak liczna grupa z naszego klu-
bu – powiedział Paweł
Szczepaniak, prezes sekcji wio-

ślarskiej Posnanii RBW, też
masters.

Do zawodów zgłosiło się już
ponad 100 zawodniczek i za-
wodników nie tylko z kraju.
W Poznaniu pojawią się wiośla-
rze z tradycyjnie silnych ośrod-
ków: Szczecina, Warszawy,
Wrocławia, Bydgoszczy, Płocka
i Gdańska. Przyjadą też uczest-
nicy z Niemiec, Francji, Austrii
i Anglii.

Podczas zawodów masters
zdarzają się ciekawe historie.
Na przykład dość przypadkowe
bywają zestawienia w osadach.

Losowe przypadki sprawiają, że
umówiony czwarty do osady,
nie przyjedzie na imprezę. Po-
zostałej trójce trudno z tego po-
wodu zaprzepaścić długie przy-
gotowania do zawodów. Szuka
się wtedy czwartego chętnego
do łódki. Czasem z takich szyb-
ko składanych osad wychodzą
zwycięskie wyścigi. Być może
podobnie będzie teraz wPozna-
niu.

Początek Otwartych Mi-
strzostw Polski Masters na Je-
ziorze Maltańskim w sobotę, 5
lipca o godzinie 10.00.a JAC

Mastersi już w najbliższą sobotę opanują Maltę
To będzie kolejna interesująca
impreza wioślarska w tym ro-
ku na Jeziorze Maltańskim.
Tym razem pływać będą wio-
ślarscy weterani

Wczoraj na poznańskim cmen-
tarzu junikowskim pożegnali-
śmy Klemensa Mikułę, archi-
tekta i budowniczego komplek-
su Jeziora Maltańskiego. Kle-
mens Mikuła zmarł 21 czerwca,
miał83 lata.

Klemens Mikuła był związa-
ny z wioślarstwem przez pół
wieku. Kiedy rozpoczął studia
na Politechnice Poznańskiej,
stał się jednym z wioślarzy, któ-
rzy decydowali o sile sekcji
w ramach Organizacji Środowi-
skowej AZS w Poznaniu. W la-
tach 50. i 60. XX wieku zdoby-
wał medale mistrzostw Polski
w osadach dwójek i czwórek.
Potem przez kilkanaście lat do-
wodził sekcją wioślarską aka-
demickiego klubu. Był też in-
struktorem tej dyscypliny,
pod jego opieką trenowało kil-
ka pokoleń wioślarzy. Kilka-
krotnie projektował akademi-
cką przystań nad Wartą. Nieste-
ty, z różnych względów, nigdy
nie udało się wybudować no-
wej przystani AZS. Dzisiaj
w tym miejscu są jedynie drze-
wa i krzaki...

Ale Klemens Mikuła posta-
wił na swoim, projektując kom-
pleks nad Jeziorem Maltań-
skim. Dzisiejszy wygląd tego te-
renu zawdzięczamy właśnie
Klemensowi Mikule.

Za ten projekt otrzymał
„Złoty Wawrzyn Olimpijski”
przyznany przez Polski Komi-
tet Olimpijski w 1993 roku.
Sześć lat później otrzymał Na-
grodę Jana Baptysty Quadro.
W 2003 roku otrzymał tytuł
„Zasłużony dla Miasta Pozna-
nia”.a JAC

Wioślarz
z krwi i kości
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