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Obfita w sukcesy i wydarzenia kolejna kadencja władz WZTW

Czas podsumowań
Jacek Pałuba

Zaczął od sternika

Do organizacyjnego i sportowego sukcesu mistrzostw świata w 2009 roku w ogromnym
stopniu przyczyniły się także Julia Michalska i Magdalena Fularczyk

wewszystkichzrzeszonychklubach mimo braku szkoleniowców,ograniczonychśrodkówfinansowych,trudnościorganizacyjnych.
Tradycyjnie Wielkopolski
Związek Towarzystw Wioślarskich był i jest organizatorem
mistrzostw Wielkopolski, mistrzostw miasta Poznania – zarówno na wodzie, jak i na ergometrach,poznańskiegowyścigu
ósemekwioślarskich,organizował też mistrzostwa miasta Poznania szkół na ergometrach,
prowadził ranking młodzików.
–Wtejkadencjirozwinęłasię
SzkołaMistrzostwaSportowego.
Jej uczniowie zasilili szeregi kadry narodowej, osiągnęli sukcesynaarenachmiędzynarodowych.Stworzonewarunkiowocowały dużym zainteresowaniem naszą poznańską szkołą.
Oprócz funkcjonowania szkoły
niewątpliwym sukcesem jest
działalność Młodzieżowych
Centrów Sportu. W Poznaniu
działajądwaobejmującewszystkie poznańskie Kluby. Dzięki
środkom Urzędu Miasta możliwe jest w miarę szerokie szkoleniedzieciimłodzieży.Zawodnicy są wspierani poprzez system stypendiów sportowych
ufundowanychprzezmiastoPoznań i Urząd Marszałkowski.
Dzisiejsi medaliści olimpijscy
i mistrzostw świata stawiali
swojepierwszewioślarskiekroki
wtychwłaśniecentrach–mówi
AleksanderDaniel,prezesWiel-

kopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
W naszym regionie rozwija
się wioślarstwo masters, czyli
weteranów–corazwięcejbyłych
zawodników spotyka się na
przystaniach, uczestniczy w regatach nie tylko krajowych, ale
takżemiędzynarodowych.Drugim ważnym ogniwem jest wioślarstwo turystyczne. Tutaj
każdy chętny może spróbować
swoich sił, obcować z naturą
i podziwiać piękno wielkopolskich szlaków wodnych. Smutnym jest jednak fakt, że szeregi
wielkopolskich
wioślarzy
opuszczajązawodnicyznajwyższej półki – reprezentanci kraju.
Jedną z wielu przyczyn są warunki ekonomiczne.
–DoPoznaniawmijającejkadencji zawitały najbardziej prestiżowe regaty: mistrzostwa
świata seniorów w 2009 roku,
a później światowe regaty wioślarskiemastersw2011roku.Poznań dzięki bardzo wielu społecznie działającym ludziom,
stał się rozpoznawalny na świecie jako wspaniały gospodarz
i dobry organizator regat. To
także zasługa jednego z najlepszych torów regatowych na
świecie.Większośćnaszychpoznańskich zawodników ma
możliwość trenowania na co
dzień na tym akwenie – tłumaczy prezes Aleksander Daniel.
Wmijającymokresieudałosię
pozyskaćpieniądzenaskromne
remontyobiektówsportowych,
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zakup sprzętu, czy organizację
regat lokalnych. Kierownictwo
WZTW zdaje sobie jednak
sprawę, że skromne środki nie
pozwalają na pełne zaspokojenie oczekiwań i potrzeb w tym
zakresie.
– Dzięki dobrej współpracy
z „Głosem Wielkopolskim”
mamymożliwośćcomiesiącprezentowaćsylwetkinaszychmłodych wioślarzy, informować
oproblemachklubów,poznawać
najlepszychszkoleniowców.Nasze działania promocyjne nie
ograniczają się tylko do gazety.
Dzięki stronie internetowej
można poznać tajniki wioślarskiejkuchni,amateriałyfilmowe
umieszczone na niej, pokazują
wszystkie ważne wydarzenia
wioślarskie w naszym regionie.
Winterneciemożnatakżezobaczyć relacje z wszystkich lokalnych regat. A wszystkie te dokonania nie byłyby możliwe bez
dużego zaangażowania wielu
dziesiątek trenerów, działaczy
czysympatyków,bezwsparciaze
stronysamorządówwPoznaniu,
Kaliszu, Kórniku i Rogoźnie czy
pomocy Urzędu Marszałkowskiego.Swojąskromnąrolęmają
także nasi niezawodni partnerzy, którzy wspierają nas rzeczowo i finansowo. Im wszystkim pragnę w imieniu całego
środowiska wioślarskiego gorącopodziękować.Liczęnato,że
wdalszymciągubędąnaswspierać–zakończyłprezesAleksander Daniel.

Mateusz Trzmiel (rocznik 1991),
jest zawodnikiem KTW Kalisz.
Trenuje pod trenerską opieką
Pawła Rakowskiego. Do kaliskiegoklubutrafiłsześćlattemu.
A jego przygoda z wioślarstwemrozpoczęłasiętrochęnietypowo, bo najpierw był sternikiem. Ale zaczął próbować swoich sił w wadze lekkiej i stał się
niezłym zawodnikiem.
–Mateuszmadużepredyspozycjedowioślarstwa.Mapotrzebny charakter do wytrwałej pracy.Nieboisięciężkichtreningów,
ajednocześniechceudowodnić,
żezesternikamożewyrosnąćdobry wioślarz – mówi Paweł Rakowski,trenerKTWKalisz.
Podczas marcowych zawodów na ergometrze w mistrzostwach miasta Poznania, Mateusz Trzmiel uzyskał czas 6.28
min. Bardzo niewiele zabrakło
mu do rekordu życiowego.
–Popięciutygodniachbardzo
ciężkiej pracy, Mateusz uzyskał
dobryrezultat.Dlaniegonajważniejsze imprezy nadejdą latem
i wtedy jego forma ma być najwyższa. Jestem przekonany, że
takwłaśniebędzie–mówitrener
Rakowski.
Dwa lata temu Mateusz wywalczył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski.
Natomiast w poprzednim roku,
startując w deblu z klubowym

kolegą,zajęlimiejscezapodium.
– W tym roku mamy ambitne
plany, jeśli chodzi o starty i wyniki. Mam nadzieję, że Mateusz
pokażesięzjaknajlepszejstrony
zarówno w młodzieżowych mistrzostwach Polski, akademickichmistrzostwachPolskioraz
Uniwersjadzie. Mateusz może
się liczyć w rywalizacji jedynek.
Mamteżnadzieję,żepowielulatach zawodnik z naszego klubu
trafi wreszcie do kadry narodowej i będzie to właśnie Mateusz
Trzmiel.Tosąnajważniejszecele
sportowe,jakiepostawiliśmysobie wspólnie na ten sezon z Mateuszem – zakończył trener Paweł Rakowski. JAC
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Dobiegakońcakolejneczterolecie działania Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich. Okres ten zamknął się
znaczącymi sukcesami sportowymi. W 2009 roku, podczas
mistrzostw świata seniorów
w wioślarstwie na poznańskim
torze regatowym Malta nasze
zawodniczki: Julia Michalska i
Magdalena Fularczyk (PTW
Tryton) wywalczyły złoty medal, a Magdalena Kemnitz (Posnania RBW) – srebrny medal.
W kolejnych latach podczas
największych wydarzeń wioślarskich wielkopolscy wioślarze zdobyli dziewięć medali
młodzieżowychmistrzostwEuropy, jeden medal młodzieżowychmistrzostwświata.Gorzej
natomiastwiodłosięnaszymjuniorom. Mimo licznych startów
nieprzywieźliżadnegomedalu.
Z kolei ukoronowaniem tego
okresu był brązowy medal
igrzysk olimpijskich w Londynie. Medal zdobyty przez wielkopolskich wioślarzy po 32 latach.Przypomnijmy,żewhistoriizdobyliśmytylkotrzymedale
brązowe: w Los Angeles (1932) –
JanKrenz-MikołajczakiHenryk
Budziński (KW-04 Poznań),
wMoskwie(1980)GrzegorzNowakiAdamaTomasiak(TWPolonia)iwLondynie(2012)–Julia
Michalska (PTW Tryton).
Na arenach krajowych wioślarze z Wielkopolski także należelidościsłejczołówki.Młodzi
zawodnicy zdobyli ponad 100
medalimistrzostwPolskiwróżnych kategoriach wiekowych.
W skali kraju Wielkopolska zajmowała 2-3 miejsce w ogólnej
punktacji.Asiławielkopolskiego
wioślarstwatkwiwsiedmiuklubach. Ten najstarszy w Kaliszu
obchodzi w tym roku 119-lecie,
niewiele ustępują mu KW-04 –
założonyw1904r.czyPTWTryton obchodzący w ubiegłym
roku 100-lecie istnienia. Najmłodszy UKS-2 Kórnik rozpoczął swoje sportowe zmagania
w tej kadencji. To także tutaj
w Poznaniu powstał Polski
Związek Towarzystw Wioślarskich(1919)ipierwszywhistorii
Okręgowy Związek Wioślarski
(1924). Taka historia zobowiązuje. Za sukces należy uznać
fakt,żewtrudnymokresieudało
sięutrzymaćszkoleniesportowe

Mateusz Trzmiel chce powalczyć w tym roku o kadrę

Zima trzyma, a 13 kwietnia
regaty długodystansowe
Tegoroczna zima jest nie tylko
mroźna i bardzo długa, ale jednocześniedokuczliwawprzygotowaniach do sezonu.
Co prawda zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej, tradycyjnie już trenowali w tym
roku w Portugalii, to jednak dla
wioślarzy pracujących w kraju
właściwiezakończyłsięokreszimowych przygotowań i nadszedłjużczasnatreninginawodzie. Niestety, aura krzyżuje
szyki wioślarzom od wielu tygodni i tak naprawdę nie widać
optymistycznych prognoz na
najbliższąprzyszłość.Atymcza-

sem już na 13 kwietnia zaplanowane są regaty długodystansowe na Kanale Żerańskim.W
przeszłościzdarzałosię,żeteregaty odwoływano. Oby tak nie
było w tym roku.
Z pewnością natomiast wioślarzejużnapewnostanądorywalizacji podczas centralnych
kwalifikacyjnychregatotwarcia
sezonu,jakiezaplanowanesąna
Jeziorze Maltańskim. W Poznaniu w dniach 27-28 kwietnia.
Pod koniec maja biało-czerwonych czekają mistrzostwa Europy seniorów w Sevilli
i juniorów w Mińsku. JAC

