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Można tu trafić od strony osied-
li ratajskich przy ul. Wioślarskiej 
74. Towarzystwo Wioślarzy Po-
lonia Poznań w tym roku obcho-
dzi jubileusz 95-lecia. To klub z  
ogromnymi tradycjami, w bar-
wach którego startowali znako-
mici wioślarze. Zawodnicy Polo-
nii wywalczyli wiele trofeów nie 
tylko w mistrzostwach Polski, ale 
też na arenie międzynarodowej. 

Oczywiście największym su-
kcesem zawodników Polonii był 
brązowy medal Adama Toma-
siaka i Grzegorza Nowaka pod-
czas igrzysk olimpijskich w Mos-
kwie w 1980 roku. Poloniści star-
towali tam w osadzie czwórki ze 
sternikiem. Ale zawodnicy bia-
ło-czerwonych wioseł, z charak-
terystycznymi dwiema rzymski-
mi piątkami, zdobywali też wie-
le tytułów w kraju i za granicą.  

Obecnie w klubie czynnie tre-
nuje około trzydziestu zawodni-
ków w różnych grupach wieko-
wych. Część z nich wraca ze 
zgrupowania przygotowującego 
do mistrzostw Polski w Kruszwi-
cy. W lipcu i sierpniu każdego ro-
ku wioślarze młodszych katego-
rii wiekowych zawsze toczą bo-
je o medale mistrzostw kraju. Ak-
tualnie szkolenie w klubie pro-
wadzą trenerzy Jacek Knopik 
i Maciej Kobyliński.  

  – Naszym celem nie jest wy-
nik ponad wszystko. Najważniej-
szy jest dla nas prawidłowy roz-
wój zawodnika, rozłożony na ko-
lejne lata, tak aby w przyszłości 
mógł on osiągać jak najlepsze re-
zultaty. Nie ukrywamy, że bar-
dzo ważna w naszym klubie, tak 
jak i w przeszłości, jest atmosfe-
ra. Przystań to drugi dom, a za-
wodnicy i trenerzy to druga ro-
dzina, która również pomaga 
w potrzebie – mówi Maciej Koby-
liński, trener wioślarzy Polonii. 

  – Choć w ciągu ostatnich kil-
kunastu laty, nasze losy różnie 
się układały, to wierzę, że w tej 
chwili idziemy dobrym kursem 
i Polonia, może nawet wbrew 
niektórym, będzie się systema-
tycznie rozwijać. W przyszłość 
patrzymy z optymizmem  – mó-
wi Włodzimierz Adamiak, pre-
zes Towarzystwa Wioślarzy Po-
lonia Poznań. 

  – Zarząd towarzystwa posta-
wił na aktywny wielotorowy roz-
wój, przy uwzględnieniu szero-
kiej współpracy z różnymi śro-
dowiskami i rewitalizacji terenu 
naszej przystani.  Pierwsze efek-
ty widać na przystani już dziś. 
Restauracja Brzeg Wschodni, 
mająca swoją siedzibę na terenie 
klubu, cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem, a od dwóch lat 
obsługuje dodatkowo miejskie 
plaże – mówi Michał Kasprzyk, 
wiceprezes Polonii.  

  – Naszym celem jest pokaza-
nie tego pięknego sportu jak naj-
większej rzeszy poznaniaków. 
Chcemy również odkryć na no-
wo piękno ostatniej, przedwo-
jennej, zachowanej przystani 
wioślarskiej z charakterystyczną 
wieżyczką. Rewitalizacja przy-
stani, stworzenie komfortowych 
warunków do uprawiania wio-

ślarstwa dla różnych grup wieko-
wych i pamięć o bogatej tradycji 
to nasz cel. Mamy nadzieję, że 
dzięki racjonalnej polityce i rea-
lizacji naszej wewnętrznej stra-
tegii już za kilka lat uda się go 
osiągnąć  – mówi Szymon Rako-
wski, wiceprezes Polonii. 

W miniony weekend, w upal-
ny, bezchmurny wieczór, na zat-
łoczoną, gwarną i rozświetloną 
setkami wiszących lampek przy-
stań, wjechało auto z przyczepą 
pełną kolorowych podłużnych 
łódek wioślarskich. Z busa wy-
siadła grupa kilkunastu młodych 
osób, w różnym wieku, od ucz-
niów szkoły podstawowej po  
studentów, wyraźnie zmęczo-
nych trudami zakończonego 
właśnie zgrupowania. Są naj-
młodszym pokoleniem liczące-
go 95 lat klubu.  

Cztery lata wcześniej (w mar-
cu 2012 roku) w klubie nie było 
ani jednego zawodnika. Nie by-
ło trenerów, którzy dopiero po-
dejmą wyzwanie reaktywacji 
klubu po rocznej przerwie. Przy-
stań straszyła wyglądem. Za-
miast piasku, świateł i muzyki 
można było zobaczyć tylko nie-
bieski materiał, pokrywający 
opuszczony letni ogródek. Wy-
dawało się, że będzie tak już zaw-

sze. W ciągu kilku następnych lat 
okazało się jednak, że zapał kil-
ku młodych ludzi może być im-
pulsem do pozytywnych zmian.  

Od tego momentu zawodni-
cy Polonii startowali już w wielu 
regionalnych i centralnych rega-
tach. Przez klub przewinęła się 
w tym czasie ponad setka za-
wodników. Jedni swoją przygo-
dę ograniczyli do jednego trenin-
gu, inni trenują już prawie czte-
ry lata. Na swoim koncie mają 
wiele medali, ale jak na razie tyl-
ko jeden medal mistrzostw Pol-
ski – srebrny z 2014 roku (dwój-
ka podwójna juniorek w składzie 
Piotrowicz, Sokołowska).  Klub 
ma też ambitne plany rewitaliza-
cji obiektu. 

Mimo popularności gier kom-
puterowych, smartfonów i piłki 
nożnej do spróbowania swoich 
sił udaje się zachęcać kolejne 
osoby, a wśród obecnej grupy 
trenerzy mają swoich faworytów 
do osiągnięcia sukcesu. Lepiej 
nie wymieniać ich z nazwiska, 
aby nie zapeszyć. Polonia pro-
muje sport wioślarski w cyklicz-
nych imprezach Ergometr dla 
Wszystkich i Mistrzostwach 
Swarzędza na ergometrze. Jest 
również obecna na piknikach 
i plenerowych imprezach. a JAC

Polonia zwiera szyki

bWioślarska młodzież poznańskiej Polonii podczas jednego ze swoich ostatnich zgrupowań
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P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

Puchar Młodzieży  
pierwszy raz w Poznaniu

Polonia to jeden z czterech 
poznańskich klubów wioślar-
skich, który od początku ist-
nienia  swoją siedzibę ma 
nad rzeką Wartą

Historia wioślarskiego Pucharu 
Młodzieży (Coupe de la Jeune-
sse) sięga 1985 roku. Wtedy po  
raz pierwszy w sportowej rywa-
lizacji spotkali się osiemnastola-
tkowie z dziesięciu krajów: Au-
strii, Belgii, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Włoch, Holandii, 
Portugalii, Hiszpanii i Szwajcarii. 
W 2007 roku do tej grupy dołą-
czyły Polska i Węgry. W dniach 
29-31 lipca Puchar Młodzieży 
po raz pierwszy w historii zosta-
nie rozegrany w naszym kraju. 
Na Jeziorze Maltańskim w Po-
znaniu, do sportowej walki sta-
ną zawodniczki i zawodnicy 
z dwunastu krajów, juniorki i ju-
niorzy do lat 18. 

– Można się nieco dziwić, że 
w gronie startujących w tych za-
wodach nie ma wioślarzy z Nie-
miec. Pozostałe kraje europejskie 
zrobiły to świadomie, tworząc 
Coupe de la Jeunesse. Niemieccy 
juniorzy od lat wyraźnie wygry-
wali mistrzostwa świata junio-
rów i dominowali w mistrzo-
stwach Starego Kontynentu. In-
ni uznali, że należy stworzyć in-
ne pole rywalizacji, ale bez Niem-
ców. I tak to się toczy od ponad 
trzydziestu lat. W 2007 roku 
do tego grona zaproszono nas 
oraz Węgrów, z czego oczywiś-
cie bardzo się cieszymy i regular-
nie uczestniczymy w tej rywali-
zacji. To są zawody dla juniorów 
do lat 18, którzy nie startowali lub 
nie startują w mistrzostwach 
świata juniorów w danym roku. 
Polski Związek Towarzystw Wio-
ślarskich przyjął natomiast takie 
założenia, że na Puchar Młodzie-
ży będą jeździli młodsi zawodni-
cy do lat 16 i 17. To dla nich zna-
komite pole do popisu, zdobycia 
doświadczenia, poznania no-
wych ludzi i fajnej rywalizacji 
z wymagającymi zagranicznymi 
rywalami. Trzymamy się tego 
planu od początku i myślę, że to 
zdaje egzamin – mówi  Robert 
Zaborski, sekretarz generalny 
Polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich. 

Podczas Pucharu Młodzieży 
rywalizacja toczy się w 13 konku-
rencjach (6 juniorek i 7 juniorów). 
Juniorki walczą w: jedynkach, 
dwójkach podwójnych, czwór-
kach podwójnych, dwójkach bez 
sterniczki, czwórkach bez ster-
niczki oraz ósemkach. Juniorzy 
dodatkowo rywalizują w czwór-
kach ze sternikiem. 

W nadchodzący weekend (9-
10 lipca) w litewskich Trokach 
odbędą się mistrzostwa Europy 
juniorów. Praktycznie po tej im-
prezie okaże się, w jakim skła-
dzie biało-czerwoni wystartują 
w Coupe de la Jeunesse w Pozna-
niu, a zadecyduje o tym szkole-
niowiec kadry juniorów Artur 
Jankowiak. Na pewno w ekipie 
nie znajdą się kandydaci na tego-
roczne mistrzostwa świata junio-
rów, które odbędą się w dniach 
20-28 sierpnia w Amsterdamie. 

– Prawdopodobnie w Pozna-
niu wystartuje sześć lub siedem 
naszych osad. Na pewno będą to 
16- i 17-latki, nasi najlepsi wiośla-
rze w tych kategoriach wieko-
wych. Trzydniowe regaty w Po-
znaniu to dla nich nie tylko zna-
komity sprawdzian, ale też przy-
jemność startowania w między-
narodowym gronie. Tutaj nie ma 
takiej presji na sportowy wynik. 
Młodzi ludzie mogą się nato-
miast wiele nauczyć podczas 
tych zawodów – mówi Robert 
Zaborski.  

Ceremonię otwarcia pozna-
ńskich zawodów zaplanowano 
na piątek, 29 lipca na godz. 17. 
Wtedy też odbędzie się wyścig 
ósemek juniorek. Kolejne wyś-
cigi w sobotę i niedzielę. a JAC

Na Malcie 
rywalizować będą 

zawodniczki 
i zawodnicy do lat 

18 z 12 krajów


