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Zadzwoń, przyjdź
> AZS AWF Poznań

tel. 061-877-1557,
061-877-1390
www.awf.poznan.pl/sport

> Posnania Poznań
tel. 061-827-8000,
tel./fax 061-820-6101,
www.posnania.pl

> Klub Wioślarski 1904
tel. 061-833-0293
www.kw04.com

> Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-833-3665,
061-833-4287, 
www.tryton.najlepsi.net 

> Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia Poznań
tel. 061-877-3630

Już teraz wielkopolski zwią-
zek przymierza się do orga-
nizacji mistrzostw świata
seniorów w 2009 roku, któ-
re po kilku latach starań
przyznane zostały Pozna-
niowi. Na czym takie przy-
miarki polegają?

– Przede wszystkim na
sprawdzeniu naszych możli-
wości podczas organizacji za-
wodów krajowych i między-
narodowych. Tego roku
po raz drugi w historii odby-
ły się na Jeziorze Maltańskim
regaty Pucharu Świata w wio-
ślarstwie, wysoko ocenione
przez Międzynarodową Fede-
rację Towarzystw Wioślar-
skich. Wystartowało po-
nad 30 reprezentacji i i rywa-
lizowało 1000 zawodników. 
Czy wśród uczestników były
również asy wioślarstwa?

– Oczywiście, że tak, bo
przecież zawody Pucharu
Świata to regaty najwyższej
rangi śwatowej ustępujące
prestiżem tylko igrzyskom
olimpijskim i mistrzostwom
świata. Poza Brytyjczykami,
Niemcami były także ekipy
między innymi z Argentyny,
Chin, Egiptu, Nowej Zelandii.
Praktycznie ze wszystkich za-
kątków świata. Ale nie była to
jedyna międzynarodowa im-
preza przeprowadzona przez
nas w minionym roku. Jesie-
nią w Poznaniu odbyły się Re-
gaty Państw Nadbałtyckich

– startowało 10 juniorskich
ekip narodowych. 
Czyżby Poznań stawał się
nieomal mekką wioślar-
stwa?

– To zdecydowanie za
mocno powiedziane, bo są
tory regatowe, których
tradycji nie przebijemy
chyba nigdy. Ale cieszy
mnie, że maltański
obiekt zdobywa coraz
większe uznanie
na świecie. Śmiało
można rzec, że w Po-
znaniu jest cen-
trum krajowego
wioślarstwa. Tego
roku odbyły się
tutaj  mistrzo-
stwa Polski se-
niorów i wetera-
nów, mistrzo-
stwa Poznania
i województwa
na ergometrze
wioślarskim,
wyścig óse-
mek na War-
cie, mistrzo-
stwa miasta Po-
znania, mistrzo-
stwa województwa
i międzywojewódzkie
mistrzostwa młodzi-
ków. 
Bazę mamy znakomi-
tą, a czy kluby są
dobrze zaopatrzo-
ne w sprzęt, bo
przecież łódka nie

jest tania, zwłaszcza ta
wieloosobowa?

– Dzięki pomocy władz
miasta Poznania wszystkie
poznańskie kluby mogły tre-
nować na torze regatowym
Malta i to było dla nas najważ-

niejsze. Także na spółkę
z władzami miasta

wielkopolski zwią-
zek kupił pięć wyso-
kiej klasy łodzi: trzy
jedynki i dwie
dwójki, które kosz-
towały 100.000 zło-
tych. Według mo-
jego rozeznania
obecnie w klu-
bach jest tyle łó-
dek, że moż-
na prowadzić bez

kłopotów szkole-
nie młodzieży oraz

brać udział we
wszystkich organizo-

wanych w kraju rega-
tach. Coraz głośniej

jest o mobilnym zespole
technicznym wielkopol-

skiego związku, który obsłu-
guje pod kątem pomiaru cza-
su i opracowywania wyni-
ków wszystkie regaty w kra-
ju. Jest wyposażony w nowo-
czesny sprzęt komputerowy,
łączności, ekrany wizyjne. To
doskonała promocja wioślar-

stwa i Poznania. Organizuje-
my także zawody na ergo-
metrach dla zakładów pra-
cy, szkół, na festynach.

Zrobiliśmy je także w Berli-
nie podczas Dni Poznania.
Jest to doskonała zabawa dla
uczestników, świetna promo-
cja dyscypliny.
Mijający rok można zapisać
po stronie sukcesów, czy
w następnym będzie jesz-
cze lepiej?

– Myślę że dla przeszło 300
zawodników uprawiających
wioślarstwo w siedmiu klu-
bach będzie to rok szczególny.
Kadrowicze walczyć będą
o prawo startu na olimpia-
dzie podczas mistrzostw
świata w Monachium. Trzy
tygodnie po mistrzostwach
we wrześniu zobaczymy naj-
lepszych wioślarzy naszego
kontynentu na reaktywowa-
nych po wielu latach mistrzo-
stwach Europy w Poznaniu.
Wcześniej odbędą się regaty
kwalifikacyjne kadry narodo-
wej, mistrzostwa Polski senio-
rów, młodzieżowe mistrzo-
stwa Polski i ogólnopolska
olimpiada młodzieży. 
Co się marzy prezesowi
WZTW?

– Mnóstwo łódek pływają-
cych po Warcie, wioślarstwo
uprawiane przez studentów
poznańskich uczelni i cyklicz-
ne wyścigi ósemek wioślar-
skich tych uczelni, wyremon-
towane przystanie nad Wartą,
medal mistrzostw świata
i olimpijski naszych poznań-
skich zawodników. •

P R O M O C J A

Aleksander Daniel, prezes
Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich

Złoto Michalskiej
najważniejsze
MISTRZOSTWA > Czworo
poznańskich zawodników
startowało na tegorocznych
mistrzostwach świata, ale
skończyło się na ósmym miej-
scu duetu wagi lekkiej Iwona
Mokronowska – Magdalena
Kemnitz. Na młodzieżowych
mistrzostwach świata wystar-
towało ośmioro poznańskich
zawodników i przywieźli dwa
medale. Ten najcenniejszy, zło-
ty, w jedynce kobiet wywalczy-
ła Julia Michalska a brązowy
zdobyła Monika Zdrojewska
w czwórce. Udział w Akade-
mickich Mistrzostwach Świata
dziewięciorga poznańskich za-
wodników przyniósł złoty me-
dal w jedynce kobiet i srebrny
w dwójce mężczyzn.

W regatach krajowych Wiel-
kopolanie zdobyli: 10 medali
na mistrzostwach Polski junio-
rów, 14 medali na młodzieżo-
wych mistrzostwach Polski
oraz 12 medali na mistrzo-
stwach Polski seniorów.  

LEG

WIOŚLARSKIE MIKOŁAJKI

Mikołaj Rakowski
> Mikołaj Rakowski do
wioślarstwa trafił z naboru
przeprowadzonego w
gimnazjum. Szesnastoletni
zawodnik Posnanii/RBW
mieszka w Gnieźnie skąd
przez siedem miesięcy
specjalnie dojeżdżał na
treningi. Od września jest
uczniem Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Poznaniu, co
pozwala mu na
systematyczny udział w
zajęciach nawet dwa razy
dziennie – przed zajęciami
szkolnymi i po południu.  AŁ

Mikołaj Nawrocki
> W Klubie Wioślarskim 
z Roku 1904 trenuje 
Mikołaj Nawrocki. Trafił tu
dziesięć miesięcy temu 
dzięki koledze, który 
namówił go na pierwszy
trening. Mikołaj bardzo 
lubi sporty wodne. Mając
czternaście lat trenuje 
3-4 razy w tygodniu. 
Nie brał jeszcze udziału w
żadnych regatach, ale w
przyszłym sezonie 
zapewne zadebiutuje i
będziemy mogli 
mu kibicować. AŁ
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Świat przyjeżdża
na regaty do Poznania
Z Aleksandrem Danielem, o sukcesach i marzeniach, rozmawia Leszek Gracz
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