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

Polonia wkracza w  
sezon z nową łodzią
Wioślarstwo 

W tym sezonie wioślarze nie 
mają szczęścia do dobrej po-
gody.    

We wszystkich wielkopolskich 
klubach trenerzy oczekiwali, że 
jeszcze w marcu zawodniczki 
i zawodnicy zdołają rozpocząć 
treningi na wodzie. Niestety, 
zima tym razem dawała się we 
znaki praktycznie do końca 
marca, a i poziom Warty był 
wysoki przez długie tygodnie. 
To wszystko sprawiło, że po-
znańskie kluby wybrały inną 
formę przygotowań do nowego 
sezonu. Ogromna większość 
wioślarzy wyjechała na po-
czątku kwietnia w inne, bar-
dziej korzystniejsze miejsca 
do trenowania. 

Tymczasem zostały odwo-
łane kwietniowe zawody na  
Warcie (7 kwietnia), które tra-
dycyjnie miały oficjalnie otwie-
rać sezon w Wielkopolsce. Ich 
gospodarzem miało być Towa-
rzystwo Wioślarzy Polonia. Ofi-
cjalnej inauguracji zabrakło, 
jednak Polonia zorganizowała 
klubowe rozpoczęcie sezonu. 
Jeszcze pod koniec 2017 roku 
Polonia otrzymała nową łódź — 
czwórkę podwójną. Zakupiono 
ją m.in. przy finansowym 
wsparciu Fundacji Wielkopol-
skie Wioślarstwo. W sobotę 7 

kwietnia na przystani Polonii 
przy ul. Wioślarskiej 74 nad  
Wartą, odbył uroczysty chrzest 
nowej łodzi. Matką chrzestną 
była pani Barbara Biskupska 
(również wsparła kupno), żona 
Tadeusza Biskupskiego, byłego 
wioślarza i działacza Polonii. 
Chrztu dokonał ksiądz Tadeusz 
Magas, proboszcz pobliskiej pa-
rafii. W uroczystości udział 
wzięli obecni zawodnicy Polo-
nii, ale też klubowi seniorzy, 
mocno związani przez wszyst-
kie lata z klubem. 

— Cieszę się, że mamy 
wreszcie tę upragnioną łódkę, 
bo nasi zawodnicy w końcu 
będą mogli trenować na bardzo 
dobrym sprzęcie. Wierzę że 
w niedalekiej przyszłości, polo-
niści postarają się o miejsce 
w kadrze narodowej — powie-
dział Włodzimierz Adamiak, 
prezes TW Polonia Poznań. 

— Obecnie w naszym klubie 
trenuje ponad 40 zawodniczek 
i zawodników od młodzików 
do seniorów. Ta łódź da nam 
możliwość trenowania czwórki 
i mam nadzieję, że nasi zawod-
nicy dobrze wykorzystają nową 
łódź. Na pewno ostatnio bardzo 
nam brakowało takiej osady 
i wierzę, że wkrótce wypracu-
jemy dobry skład do walki 
na krajowych arenach — powie-
dział Jacek Knopik, trener Po-
lonii. ¹ (JAC)

W tym sezonie wioślarze Polonii popłyną nową czwórką 
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Poznań 

Spora grupa wioślarzy z Anglii 
trenowała przez tydzień w Po-
znaniu.   

Goście pracowali w dobrych 
warunkach i nie jest wyklu-
czone, że w przyszłości wrócą 
do stolicy Wielkopolski. 

Do Poznania przyjechały 
dwie grupy wioślarzy z Anglii. 
Jedna grupa to zawodniczki i  
zawodnicy z Liverpool Univer-
sity Boat Club, a druga to mło-
dzież z  College Winchester. 

— Pomogliśmy klubowi z Li-
verpoolu w organizacji tygod-
niowego zgrupowania nad  
Maltą. Wypożyczyliśmy na-
szym gościom siedem łódek, 
jedną ósemkę i po dwie czwórki 
ze sternikiem, bez sternika i po-
dwójne — powiedział  Marek 
Kurek, wiceprezes Fundacji 
Wielkopolskie Wioślarstwo. 

Do stolicy Wielkopolski 
przyjechało 20 wioślarek i 16 
wioślarzy z Liverpoolu, którzy 
trenowali pod okiem trzech tre-
nerów. Pogoda sprzyjała Angli-
kom, którzy obok treningów 
na wodzie, także sporo biegali 
wokół Malty. Jedno popołudnie 
przeznaczyli także na zwiedza-
nie Poznania. 

— Zdecydowaliśmy się na  
zgrupowanie w Poznaniu, bo 
na jeziorze Maltańskim jest je-

den z najlepszych torów do  
uprawiania wioślarstwa. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni z tego 
pobytu — powiedział Tim Hop-
kins, jeden z trenerów klubu 
z Liverpoolu. 

Z kolei nieco mniejsza grupa 
juniorów młodszych miała 
swoją bazę na przystani 
Posnanii RBW nad Wartą. Tutaj 
gościli wioślarze z College 
Winchester, najstarszej tego 
typu męskiej szkoły z Anglii. 

— Grupa angielskiej mło-
dzieży z Winchesteru gości 
u nas już po raz drugi. Anglicy 
przywieźli z sobą swoje łodzie 
i przez kilka dni trenowali na  
Warcie. Jednocześnie praco-
wali w siłowni i na ergometrach 
w naszej przystani przy ul. Wio-
ślarskiej. Korzystali też z na-
szego basenu wioślarskiego – 
powiedziała Joanna Wenc, wi-
ceprezes sekcji wioślarskiej 
Posnanii RBW. ¹

Grupa wioślarzy z Anglii 
na zgrupowaniu w Poznaniu

Wioślarze z Anglii trenują w Po-
znaniu, a zawodnicy poznań-
skich klubów szukają formy 
w innych miejscach.  

— Zaraz po świętach wielka-
nocnych całą grupą wyjechali-
śmy trenować do znanego nam 
już ośrodka koło Trzemeszna. 
Mamy tam dobre warunki 
do pracy. Sprawdziliśmy to już 
w poprzednich latach i dlatego 
trenujemy tam także w tym se-
zonie. To dobre miejsce na szli-
fowanie formy. Mam nadzieję, 
że w tym sezonie nasze wyniki 
będą równie dobre, jak w po-

przednich latach — powiedział 
Mirosław Rewers, trener KW-
04 Poznań. 

W tym samym miejscu tre-
nują wioślarki i wioślarze po-
znańskiego Trytona, pod tre-
nerską opieką Artura Filipka. 
Z kolei zawodniczki i zawod-
nicy Posnanii RBW oraz AZS 
AWF Poznań trenują obecnie 
na zgrupowaniu w Kruszwicy. 
Tam również są odpowiednie 
warunki do ciężkiej pracy, przy-
gotowującej do sezonu. 

Spora grupa wielkopolskich 
wioślarzy trenuje także 

na zgrupowaniach kadr w posz-
czególnych kategoriach wieko-
wych. Młodzieżowcy m.in. pra-
cują w Wałczu, w Centralnym 
Ośrodku Sportu. Do Poznania 
wioślarze powrócą 12 kwietnia, 
aby w sobotę 14 kwietnia wziąć 
udział w centralnych regatach 
długodystansowych na Kanale 
Żerańskim w Warszawie. 

Pracowity okres mają rów-
nież seniorzy reprezentacji Pol-
ski. Wśród nich są między in-
nymi Wiktor Chabel (Posnania 
RBW) i Adam Wicenciak (KW-
04 Poznań), zawodnicy czwór-

ki podwójnej przygotowujący 
się do tegorocznych występów 
w zawodach Pucharu Świata, 
mistrzostw Europy i świata. 
Po zgrupowaniach w Lago Azul 
w Portugalii, teraz zawodnicy 
trenują w  Wałczu.  

Po tych zgrupowaniach 
praktycznie wszystkich kadro-
wiczów zobaczymy w dobrej 
formie podczas wiosennych 
centralnych regat wioślarskich, 
jakie w  dniach 28-29 kwietnia 
odbędą się na jeziorze Maltań-
skim w Poznaniu.  ¹  

(JAC)

Trenują w Trzemesznie, Kruszwicy i Wałczu

Trenerzy wioślarzy Liverpool University Boat Club zadowoleni z poznańskiego zgrupowania 
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Jacek Pałuba 
sport@glos.com


