Startuje w jedynce i jest bardzo ambitny. Ale przede
wszystkim sprawdził się znakomicie jako szlakowy w klubowej osadzie czwórki

TW Polonia rozpoczęło poszukiwania inwestora strategicznego do zaplanowanej inwestycji rozbudowy przystani
przy ul. Wioślarskiej 74
Koncepcję architektoniczną dla
zarządu Towarzystwa Wioślarzy Polonia przygotowało biuro Front Architects. Wstępny
projekt przewiduje lokalizację
na terenie przystani kompleksu sportowo-wypoczynkowego z częścią gastronomiczną
i hotelową. Obiekt w części
sportowej zostanie gruntownie
przebudowany i dostosowany
do współczesnych wymogów,
a część historyczna odrestaurowana.
Niewątpliwym atutem miejsca, gdzie od 93 lat odbywają się
treningi członków Towarzystwa jest unikatowy architektonicznie budynek przystani
z 1923 roku oraz bezpośrednia
bliskość bulwaru nadwarciańskiego i rzeki Warty. Inwestycja
przewidziana jest również na
realizację etapową. Szczegóły
można uzyskać przez kontakt
z zarządem na
stronie
www.polonia.poznan.pl
Przyszła inwestycja wpisuje
się w program partnersko-publiczny kompleksowego planu
rozwoju terenów nadrzecznych
miasta Poznania „Na Rzecz
Warty”, który ma na celu przywrócenie przyrodniczego i rekreacyjnego potencjału tych terenów mieszkańcom i turystom. – Widzimy niewykorzystany potencjał nadwarciańskiego bulwaru. Przez rewitali-

b Po planowanej rozbudowie przystań Polonii przy ul. Wioślarskiej
74 będzie prezentowała się bardzo efektownie
zację przystani chcemy nie tylko zapewnić dobre warunki
do treningów, ale także zaoferować mieszkańcom Poznania
i amatorom turystyki wodnej
ciekawe miejsce do spędzania
wolnego czasu – mówi Michał
Kasprzyk, wiceprezes Towarzystwa Wioślarzy Polonia.
– W odróżnieniu od krajów
zachodnioeuropejskich, turystyka wodna w Polsce jest
wciąż mało rozpropagowana.
Wierzymy, że gdy pojawi się
odpowiednia infrastruktura,
pojawi się także zainteresowanie. Aby zrealizować tę wizję
potrzebni są nam współinwestorzy. Atutami są lokalizacja w centrum miasta, dogodny dojazd i urokliwy bulwar
nad Wartą. Jako jeden z niewielu klubów wioślarskich posia-

damy prawo własności przystani. Liczymy, że oprócz firm prywatnych uda się zaangażować
partnera społecznego – mówi
Jacek Knopik, trener Polonii.
– Mamy nadzieję, że za kilka
lat nadrzeczny bulwar na os.
Piastowskim stanie się wizytówką miasta. Plany Urzędu
Miasta Poznania w sprawie
stworzenia „Wartostrady”
(ścieżki rowerowo-pieszej
wzdłuż rzeki), popularność, jaką cieszyły się tereny trzydzieści lat temu, jak również oddolne ruchy społeczne takie jak
„Partnerstwo na rzecz Warty”,
utwierdzają nas w przekonaniu, że inwestycja w te tereny
to dobra lokata kapitału dla potencjalnych inwestorów – mówi Szymon Rakowski, wiceprezes Polonii. a JAC

Oglądaj i czytaj na stronie internetowej WZTW
A Na stronie internetowej WZTW
(www.rowing.poznan.pl), wzakładce „relacje zzawodów”, można oglądać na żywo przebieg imprez wioślarskich.Od 2012 roku
przy WZTW działa zespół autorów,

który relacjonuje najważniejsze wydarzenia wioślarskie w Wielkopolsce. W zakładce „wywiady”, można
obejrzeć te relacje. W zakładce „foto”, można obejrzeć zdjęcia z wioślarskich wydarzeń. Od 2005 roku
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regularnie w pierwszy wtorek miesiąca, na łamach Głosu Wielkopolskiego ukazuje się kolumna o wioślarstwie (zakładka „o nas”). Zapraszamy na stronę internetową
WZTW: www.rowing.poznan.pl

Jan Kasprzak (rocznik 1999),
trenuje wioślarstwo w KW-04
Poznań od 2012 roku. Do dyscypliny trafił przez uczestnictwo
w zawodach smoczych łodzi.
Jako jeden z nielicznych ze sporej grupy, zaczął przychodzić
potem na treningi.
Wiosną 2013 roku na dobre
„połknął wioślarskiego bakcyla”. Mimo niezbyt imponujących warunków fizycznych, Janek jest nadzwyczaj pracowity.
– Jeśli tylko wpadnie w rytm
regularnej pracy, to trudno go
powstrzymać w treningu. Jest
bardzo ambitny. Jednocześnie
chce wiedzieć, po co wykorzystywać różne formy przygoto-
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Najstarszym wielkopolskim
klubem wioślarskim pozostaje
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, które powstało jeszcze
w XIX wieku (1894 rok). Ale
na początku XX wieku w Poznaniu osiedlił się Maciej
Wierzbiński, który wcześniej
wiele lat mieszkał w Anglii.
Tam poznał i pokochał wioślarstwo. I tak 28 kwietnia 1904 roku odbyło się zebranie inauguracyjne „Klubu Wioślarskiego
w Poznaniu”. Pierwszym prezesem został Maciej hrabia
Mielżyński, wtedy poseł do
parlamentu niemieckiego.
Jeszcze jesienią 1904 roku
nad Wartą przy ul. Rzecznej 4
wzniesiono „szałas” będący
pierwszą siedzibą KW-04.
W następnym roku członkowie
klubu „wyszli na wodę”. Dwa
lata później uczestniczyli w regatach w Warszawie. W 1909
roku wioślarze KW-04 z sukcesami uczestniczyli w regatach
rozegranych w Puszczykowie,
gdzie pokonali rywali z niemieckiego klubu Neptun. W tym
samym roku doszło do przyjacielskiego spływu Prosną i Wartą wspólnie z KTW Kalisz.
Członkowie klubu poza sportową rywalizacją zajmowali się
także działalnością społeczną.
Wybuch pierwszej wojny światowej zatrzymał rozwój KW-04.
Tymczasem na początku
kwietnia 1912 roku powstaje Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy Tryton, mające swoją prowizoryczną przystań w łazienkach miejskich. Pierwszym prezesem zostaje Franciszek
Budzyński (wcześniej działający w KW-04). Jeszcze podczas
trwania pierwszej wojny światowej (1917) klub uzyskał grunt
nad Wartą, gdzie zbudowano
drewnianą przystań. Dzisiaj
Tryton i KW-04 sąsiadują ze sobą nad Wartą przy ul. Piastowskiej. Oba kluby były wśród założycieli PZTW, ale też później
zakładały Poznański Okręgowy
Związek Wioślarski w 1924 roku. a JAC
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wań w pracy treningowej. Jest
dociekliwy, ciekawy, musi wiedzieć wszystko o swoim treningu – mówi Sylwia Kalet, trenerka Janka Kasprzaka w KW-04.
Sprawdził się znakomicie jako szlakowy w osadzie czwórki w tej kategorii wiekowej
w klubowej osadzie. Podczas
mistrzostw kraju młodzików
popłynął ostatecznie w jedynkach i zajął siódme miejsce, wygrywając finał B. a JAC

Najsilniejszywosadzie
Trenuje od roku, ale już ostatniego lata był wręcz niezbędnym zawodnikiem w osadzie
czwórki klubowej, w której
okazał się najsilniejszy
Adrian Trzeciak (rocznik 1999)
trafił do KW-04 niespełna rok
temu. Podczas zawodów na ergometrze w Koziegłowach,
w swojej kategorii wiekowej
wygrywał ze wszystkim rywalami zdecydowanie. Wziął
udział w sześciu startach
i wszystkie wygrał.
– Długo trzeba było go namawiać na halowe treningi. Na
szczęście jak przyszedł wiosną,
kiedy mogliśmy już trenować
w terenie, wtedy właściwie nie
opuścił już żadnego treningu.
Pracował bardzo regularnie
i zawsze był chętny do treningu. Wsiadł do osady czwórki razem z Jankiem Kasprzakiem,
tuż za nim. Okazało się, że był
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najsilniejszy w osadzie. Podczas
majowego
obozu
w Rogoźnie pracował na jedynce. Ale generalnie ostatniego lata był wręcz niezbędnym zawodnikiem czwórki – twierdzi
Sylwia Kalet, klubowa trenerka
Adriana.
Jest obecnie uczniem poznańskiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. W tym
sezonie będzie próbował swoich sił w jedynkach, czwórkach,
a może też w dwójce. a JAC

