
www.gloswielkopolski.pl26 | 8 listopada 2011 | Polska Głos Wielkopolski

Co prawda wioślarze zakoń-
czyli już sezon na wodzie, ale to
nie oznacza, że zupełnie za-
pomnieli o wiosłowaniu. W ka-
liskiej hali Ośrodka Sportu Re-
habilitacji i Rekreacji, głównie
młodzi wioślarze, rywalizowali
na ergometrze w mistrzo-
stwach województwa wielko-
polskiego.

Przy tej okazji organizatorzy
przeprowadzili też eliminację
kolejnej edycji Pucharu Polski,
mistrzostwa studentów kali-
skich uczelni, ale też mistrzo-
stwa najmłodszych adeptów
wioślarstwa. Swoich sił na er-
gometrze mogli też spróbować
policjanci i strażnicy miejscy
z Kalisza. Przez dwa dni w kali-
skiej hali rywalizowało ponad
400 osób.

Dla młodzieży rywalizacja
na ergometrze to jeden z ele-
mentów przygotowań do na-
stępnego sezonu. Co prawda
były to mistrzostwa wojewódz-
twa wielkopolskiego, ale nie
brakowało zawodników z Pło-
cka, czy Wrocławia.

Wśród młodziczek (rocznik
1997/98) powody do radości

miała szczególnie Paulina
Piękna (KTW Kalisz), która dy-
stans 1500 metrów pokonała
w czasie 6:02,1. Kaliszanka
do upadłego walczyła z czasem
i rywalkami, co ostatecznie
przyniosło jej zwycięstwo, ale
też potem długi czas znajdo-
wała się pod lekarską opieką,
bo była skrajnie wyczerpana
po wyścigu. Drugie miejsce za-
jęła w tej kategorii Ewelina Bor-
kowska (Tryton Poznań) z cza-
sem 6:04,7, a na trzecim miej-
scu finiszowała Beata
Baczyńska (KW-04 Poznań).

Z kolei wśród młodzików
(rocznik 1997/98), Wielkopola-
nie okazali się gościnni, bo
zwyciężył Konrad Pawlak
(PTW Płock) z czasem 5:03,1.
Zawodnik z Płocka dość wyraź-
nie wyprzedził drugiego na
mecie Michała Suszkę (UKS
Kórnik), który osiągnął czas
5:16,3. Trzeci był inny
płocczanin Igor Smoliński z
czasem 5:17,7. W tej grupie wy-
startowało aż 25 zawodników.

Prawie trzydziestu zawodni-
ków rywalizowało w kategorii
juniorów młodszych (rocznik
1995/96). Tutaj wioślarze byli
podzieleni na trzy grupy i mieli

do pokonania już 2000 me-
trów. Ostatecznie najlepszy
czas (6:37,1) osiągnął Michał
Iskara (PTW Płock), startujący
w pierwszej grupie. Z tej stawki
na trzecim stopniu podium sta-
nął natomiast Łukasz
Przystawski (KW-04/SMS Po-
znań) z czasem 6:39,2. Niesa-
mowicie emocjonującą walkę
stoczyli z kolei zawodnicy
w trzeciej grupie. Przez niemal
cały dystans na czele był
Damian Rewers (KW-04/SMS
Poznań). Dosłownie na ostat-
nich dwustu metrach kapital-
nym finiszem popisał się Mar-
cin Sobieraj (Posnania
RBW/SMS Poznań) i w tej serii
uzyskał czas 6:38,9, co dało mu
drugą lokatę za Iskarą. Wspom-
niany Rewers zajął czwarte
miejsce (6:39,6) i minimalnie
wyprzedził kolejnego zawod-
nika KW-04/SMS Poznań –
Patryka Gumnego (6:40,9). W
tej grupie młodzi zawodnicy
walczyli do upadłego, bo po
wyścigu wielu z nich musiało
skorzystać z medycznej po-
mocy.

Wśród juniorek młodszych
wyraźnie najlepsza okazała się
Paulina Adamska (Tryton Po-

znań) z czasem 7:38,5. Za nią fi-
niszowały: Anna Twardowska
(AZS AWF Poznań/SMS Po-
znań) – 7:44,7 oraz Patrycja
Siebierska (PTW Płock) – 7:48,7.

Natomiast wśród juniorek
(rocznik 1993/94) rywalizowały
tylko dwie zawodniczki. Nata-
lia Szymkowiak (KW-04 Po-
znań) uzyskała dobry czas
7:37,8, a Dominika Kinast (Try-
ton/SMS Poznań) – 8:18,5.
Wśród juniorów triumfował
Rafał Zajkowski (PTW Płock).
Drugi był Krzysztof Szyma-
nowicz AZS AWF Poznań) –
6:27,4, a trzeci Adam Witczak
(KTW Kalisz) – 6:31,9.

W klasyfikacji klubowej
młodziczek i młodzików zwy-
ciężyła Posnania RBW. Nato-
miast w kategorii juniorów naj-
lepsza była ekipa KW-04 Po-
znań.

Dodajmy, że kaliskiej pub-
liczności zaprezentowali się
także czterej zawodnicy – Piotr
Juszczak, Michał Szpakowski,
Krystian Aranowski i Dariusz
Radosz – z reprezentacyjnej
ósemki, która w tym roku zdo-
była mistrzostwo Europy i wy-
walczyła olimpijską kwalifika-
cje do Londynu.

We wrześniu tego roku minęło
pięć lat od śmierci Aleksandra
Rosady–człowiekaprzezkilka-
dziesiąt lat związanego z po-
znańskim i wielkopolskim wio-
ślarstwem. Wychowawcy wielu
pokoleń wioślarzy i ludzi zwią-
zanych z tą dyscypliną. W Po-
znaniu można go śmiało nazy-
waćczłowiekiem-orkiestrąwio-
ślarstwa.

Przygodęzwioślarstwemroz-
począł w wieku 16 lat na po-
czątkulat50.XXwiekuw klubie
AZS AWF Poznań. Przede
wszystkimbyłsternikiemwielo-
osobowych osad. Po zakończe-
niuzawodniczejkarierybyłwie-
loletnim kierownikiem sekcji
wioślarskiej tego klubu. Działał
również w strukturach organi-
zacyjnych tej dyscypliny w Pol-
sce.ByłprezesemPoznańskiego
Okręgowego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich oraz wice-
prezesem Polskiego Związku
TowarzystwWioślarskich.Przez
długie lata szefował kolegium
sędziów PZTW. To za jego kie-
rownictwaPOZTW,zostałprze-
budowany tor regatowy Malta,
który dzisiaj jest nie tylko spor-
towąwizytówkąstolicyWielko-
polski.

– Jako dziecko przypominam
sobie spotkania ojca z Klemen-
sem Mikułą w naszym domu.
Panowie zawsze rozmawiali
o wioślarstwie i wspólnie snuli
plany o przebudowie Malty. Oj-
ciec zachęcał mnie do groma-
dzenia pustych pudełek po za-
pałkach. Zastanawiałam się po
co to mam robić. Potem wszyst-
ko się wyjaśniło, kiedy ojciec
z Klemensem Mikułą siadali do
stołu, na którym była makieta
JezioraMaltańskiego.Apudełka
pozapałkachbyłyimpotrzebne
do ustawiania poszczególnych
obiektów, jakie powinny ko-
niecznie znaleźć się nad Maltą.
Noapotemwreszciepodkoniec
lat70.Maltazaczęłabyćprzebu-
dowywanaiodponaddwudzie-
stu lat jest taka, jaką sobie za-
pewne wymyślili ojciec i Kle-
mens Mikuła, który był
projektantem, a potem też na-
dzorowałcałąprzebudowętoru
regatowego z całym zapleczem
– mówi Beata Chyrek, córka
Aleksandra Rosady.

–Wioślarstwodlaojcatobyła
wielkamiłość.Wrócęjeszczeraz
dodzieciństwa,botamtenokres
zawsze mi się będzie kojarzył

z niedzielnymi wizytami nad
Wartą z ojcem i dziadkami, na
przystaniAZS.Ojciecregularnie
zabierał mnie i brata na obozy
sportowe do Karpacza, Świera-
dowa, Zakopanego czy też
Łężeczek. Dla nas wtedy to były
atrakcyjne, ciekawe wyjazdy
idoświadczenia.Ojciecpoświę-
cał gros swojego czasu wioślar-
stwu i dzisiaj z perspektywy
czasu muszę stwierdzić, że ina-
czej być nie mogło. Ojciec
na pewno był bardzo dobrym
organizatorem, który dbał
o wszystkie szczegóły zgrupo-
wań,czyteżjużworganizacjisa-
mych zawodów – opowiada Be-
ata Chyrek.

Gdybynieciężka,kilkunasto-
letnia choroba i śmierć we
wrześniu2006roku,toAleksan-
der Rosada zapewne do dzisiaj
pracowałby dla ukochanej dy-
scypliny.

–Przeztewszystkielataojciec
zawsze pracował z młodymi
ludźmi i to z pewnością spra-
wiało,żesamczułsięmłodyipo-
trzebny. Jeszcze dwa miesiące
przed śmiercią był organizato-
rem zgrupowania zawodników
wKruszwicyizupełnienieprzej-
mował się swoimi dolegliwoś-
ciami. Nie dawał poznać, że coś
mu dolega, nawet w gronie naj-
bliższych.Chorobamudoskwie-
rała, ale bywał praktycznie na
wszystkich zawodach, jakie od-
bywały się nad Maltą i zawsze
miałtematydorozmowyzkolej-
nymi pokoleniami wioślarzy –
wspomina Beata Chyrek, córka
Aleksandra Rosady.

Aleksander Rosada
pracował z wioślarzami
do ostatnich chwil życia
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W Kaliszu odbyły się mistrzostwa Wielkopolski na ergometrze

Przez dwa dni podczas kaliskich zawodów na wioślarskim ergometrze rywalizowało ponad 400 osób, we wszystkich
kategoriach wiekowych
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JacekPałuba

JacekPałuba

Człowiek-orkiestra
wioślarstwaWalczylidoupadłego


