
Tobyłopierwszetakiespotkanie
wioślarskich pokoleń w Pozna-
niu. Fundacja Wielkopolskie
Wioślarstwo oraz Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślar-
skich, wspólnie z hotelem
Sheraton, przy okazji podsumo-
wania sezonu 2012, zaprosiły
na spotkanie wielkopolskich
olimpijczyków.

Jedynawielkopolskaipoznań-
ska medalistka igrzysk olimpij-
skich w Londynie Julia
Michalska, zbierała zewsząd za-
służone gratulacje, podobnie jak
jej szkoleniowiec Marcin Wit-
kowski. Nie brakowało cieka-
wych dyskusji i rozważań na te-
mat nie tylko samej dyscypliny,
aleteżcodziennego,normalnego
życia.Jednonieulegawątpliwości
idopodobnychwnioskówdoszli
wszyscy uczestnicy spotkania –
wioślarstwotopięknadyscyplina
sportu, w której tylko ciężka, sy-
stematyczna praca prowadzi
dooczekiwanychsukcesów.Wio-
ślarstwo to również dyscyplina
kształtująca ludzkie charaktery.
Wioślarstwototeżsposóbnain-
teresująceżycie.

Doskonale o tym wiedzą Bo-
gusława Kozłowska-Tomasiak
i Adam Tomasiak oraz Mariola
iPrzemysławAbrahamczykowie
–wioślarskiemałżeństwa,booba
tak naprawdę narodziły się z tej
dyscypliny.

– Nie mogło być inaczej, bo
z Adamem poznaliśmy się pod-
czas wioślarskich zgrupowań.
Właściwie przez trzy lata prze-
chodziliśmyoboksiebiepodczas

obozów.Jakociekawostkęmuszę
podać,żemójtrenerwkadrzeTe-
odor Kocerka nie pozwalał
na randki podczas zgrupowań.
Ale my sobie z tym radziliśmy,
akonkretnedecyzjezapadłypod-
czas zimowego zgrupowania
w Rumunii na początku 1976
roku. Potem oboje pojechaliśmy
na igrzyska w Montrealu. W tym
mieście kupiłam swoją wyma-
rzoną suknię ślubną, a po igrzy-
skach6listopadawzięliśmyślub
–wspominaBogusławaKozłow-
ska-Tomasiak.

W Montrealu Bogusława Ko-
złowska startująca w ósemkach,
zajęła z koleżankami siódme
miejsce. Z kolei Adam Tomasiak
startowałwczwórkachzesterni-
kiemizkolegamizostałsklasyfi-
kowanynaósmejpozycji.Jednak

po igrzyskach najważniejszy był
ślub i założenie rodziny. – Nieco
wcześniej,pomedalumistrzostw
Europy, otrzymałam od władz
Poznania przydział na mieszka-
nienaRatajach.Kiedywięcbrali-
śmy ślub, to mieliśmy własne lo-
kum i samochód Adama. Święta
Bożego Narodzenia mogliśmy
spędzić wspólnie we własnym
mieszkaniu i na pewno były to
niezapomniane chwile – mówi
BogusławaKozłowska-Tomasiak,
która po Montrealu nie chciała
już wiosłować. Potem na świat
przyszła córka Ania. Adam
Tomasiak nadal trenował i star-
tował z sukcesami. Zdobył sreb-
rny medal mistrzostw świata
wczwórkachiprzygotowywałsię
doigrzyskwMoskwie.

– Ja też wróciłam do wioseł,
dzięki namowom trenera Ry-
szardaKocha.Dośćszybkowpad-
łamwwirprzygotowań.Jeździli-
śmy na kolejne zgrupowania,
do Wałcza zabieraliśmy Anię,
chociaż nie mogliśmy mieszkać
wspólnie. Ale to byłytakie czasy.
W Moskwie wystartowaliśmy
oboje.Adamzdobyłbrązowyme-
dalwczwórce,ajazkoleżankami
też w czwórce zajęłyśmy piąte
miejsce. Nie miałam więc olim-
pijskiego medalu i zakończyłam
karierę – tłumaczy Bogusława
Tomasiak. Potem na świat
przyszła druga córka Ewelina,
amałżeństwoToma-siakówwy-
prowadziłosięzPoznania.Dzisiaj
mieszkają w Puszczy Noteckiej,
około 100 km od stolicy Wielko-
polski.

–Naszecórkinigdywłaściwie
niebyłyzainteresowanewioślar-
stwem,amytaknaprawdęnigdy
je do tego nie zachęcaliśmy, wie-
dząc jaka to ciężka praca. Dzisiaj
obiemieszkająpozaPolską.Jedna
odwiedziłanaszwnukamiostat-
niego lata. A druga przyjedzie
na Boże Narodzenie i te święta
spędzimy rodzinnie w naszym
domu w lesie – mówi Bogusława
Tomasiak. – Kontakt z wioślar-
stwem mamy do dzisiaj. Latem
udostępniliśmy nasze dwie ło-
dzieturystomnaNoteci.Ma-my
też w domu stary ergometr,
naktórymodczasudoczasuwio-
słujemy – kończy Bogusława
Tomasiak. Wiosła połączyły też
innemałżeństwo:MarioliiPrze-
mysława Abrahamczyków, któ-
rzy do dzisiaj trenują wioślarską
młodzież w Posnanii. Ale naj-
pierw pani Mariola trenowała
wtymklubiepodokiem...trenera
Abrahamczyka.

– Jako uczennica trafiłam
naprzystańPosnaniiwpierwszej
połowie lat siedemdziesiątych
i pod trenerską opiekę Przemy-
sławaAbrahamczyka.Pokilkula-
tach doszliśmy do wniosku, że
wspólnie spędzimy resztę życia.
Ślub wzięliśmy w 1978 roku,
a pierwsze święta Bożego Naro-
dzeniaspędziliśmyznaszymiro-
dzinami – wspomina Mariola
Abrahamczyk, która wystarto-
wała w igrzyskach olimpijskich
wMoskwie,gdziem.in.wosadzie
czwórkizBogusławąToma-siak,
zajęła piąte miejsce. W1981 roku
małżeństwo Abraham-czyków

otrzymało od władz Poznania
przydział na mieszkanie na Wi-
nogradach.

–Właściwietonaszecałeżycie
kręci się wokół wioślarstwa.
Po zakończeniu sportowej ka-
riery zostałam w Posnanii jako
trenerka,podobniejakmąż.Itak
jestdodzisiaj,amyślę,żetakasy-
tuacja zdarza się bardzo rzadko.
Wioślarstwo uprawiali też nasi
dwajsynowie,ajedenznichpró-
bujejużpracytrenerskiej–mówi
MariolaAbrahamczyk.

–Naszapasjazwiązanazwio-
ślarstwem stała się też praktycz-
nienasząpracą.Dzisiajtobardzo
trudnorozdzielićiwłaściwiecałe
naszeżyciezwiązanejestztądy-
scypliną. Ja pracuję w klubie
z młodzieżą, mąż obok trenin-
gów w Posnanii, pracuje także
zzawodniczkamikadrynarodo-
wej.Szkodatylko,żewostatnich
latach, podobnie jak wielu ludzi,
nie pracujemy poto żeby żyć, ale
żyjemy po to, aby pracować.
Czasy mocno się zmieniły – do-
dajeMariolaAbrahamczyk.

–Alenadalmamywieleocho-
ty do pracy z wioślarską mło-
dzieżą. Mój mąż mógłby już iść
naemeryturę,aletwierdzi,żejest
jeszcze tyle do zrobienia. A naj-
bliższe święta? Tradycyjnie już
odwielulatBożeNarodzeniespę-
dzamy rodzinnie w górach.
WtymrokuteżwyjedziemyzPo-
znania i całą rodziną się spot-
kamy się przy wigilijnym stole.
I na pewno nie zabraknie
przynimwioślarskichtematów–
kończyMariolaAbrahamczyk.

Wielkopolskich olimpijczyków ta piękna dyscyplina połączyła na całe życie

Bogusława i Adam Tomasiakowie
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JacekPałuba

P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

Zwiosłaminadobreinazłe
Kalendarz
wioślarskich
imprez 2013
KRAJOWE

26 stycznia:
Mistrzostwa Polski na ergometrze wio-
ślarskim – Wrocław
9 marca:
Mistrzostwa miasta Poznania na ergome-
trze – Poznań
13 kwietnia:
Centralne wiosenne regaty długodystan-
sowe – Warszawa
27-28 kwietnia:
Centralne kwalifikacyjne regaty otwarcia
sezonu – Poznań
11 maja:
Mistrzostwa województwa wielkopolskie-
go – Poznań
1-2 czerwca:
Centralne wiosenne regaty juniorów –
Kruszwica
22-23 czerwca:
Centralne kwalifikacyjne regaty juniorów
– Kruszwica
28-30 czerwca:
Mistrzostwa Polski seniorów, mistrzostwa
PZTW masters – Kruszwica
18-21 lipca:
Mistrzostwa Polski juniorów – Poznań
23-28 lipca:
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
(mistrzostwa Polski juniorów młodszych)
– miejsce do ustalenia
2-4 sierpnia:
Młodzieżowe mistrzostwa Polski, mistrzo-
stwa Polski młodzików – Kruszwica
28-19 września:
Makroregionalne mistrzostwa młodzików,
mistrzostwa miasta Poznania, poznański
wyścig 8 wioślarskich – Poznań
5 października:
Długodystansowe mistrzostwa Polski –
Warszawa
19-20 października:
Centralne kontrolne regaty jesienne –
Poznań
11 grudnia:
Mistrzostwa województwa wielkopol-
skiego na ergometrze wioślarskim –
Poznań

MIĘDZYNARODOWE

22-24 marca:
Puchar Świata seniorów – Sydney
(Australia)
4-5 maja:
Regaty międzynarodowe juniorów –
Monachium (Niemcy)
11-12 maja:
Regaty międzynarodowe seniorów A i B
– Essen (Niemcy)
24-26 maja:
Mistrzostwa Europy juniorów – Mińsk
(Białoruś)
31 maja - 2 czerwca:
Mistrzostwa Europy seniorów – Sevilla
(Hiszpania)
8-9 czerwca:
Młodzieżowe regaty międzynarodowe –
Ratzeburg (Niemcy)
21-23 czerwca:
Puchar Świata seniorów – miejsce
do ustalenia
6-17 lipca:
Uniwersjada – Kazań (Rosja)
12-14 lipca:
Puchar Świata seniorów – Lucerna
(Szwajcaria)
24-28 lipca:
Młodzieżowe mistrzostwa świata – Linz
(Austria)
3-4 sierpnia:
Coupe de la Jeunesse, Puchar Młodzieży
– Lucerna (Szwajcaria)
7-11 sierpnia:
Mistrzostwa świata juniorów – Troki
(Litwa)
25 sierpnia - 1 września:
Mistrzostwa świata seniorów – Chungju
(Korea Płd.)

Mariola i Przemysław Abrahamczykowie
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