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Marcin Królikowski rozwija się
naturalnie i bardzo harmonijnie, a jego systematyczna praca daje naprawdę dobre i obiecujące wyniki

b Wioślarska młodzież wszystkich poznańskich klubów może trenować w doskonałych warunkach,
jakie są na torze regatowym Malta

Samorząd miasta Poznania
przez wydział sportu od wielu
lat realizuje program Młodzieżowych Centrów Sportu
w różnych dyscyplinach
Takie centrum od 2002 roku
działa także w wioślarstwie.
Partnerem miasta jest Wielkopolski Związek Towarzystw
Wioślarskich. Prowadzi on zajęcia centrum w trzech poznańskich klubach: KW-04, TW Polonia oraz PTW Tryton.
W ramach programu prowadzone jest szkolenie najmłodszych adeptów wioślarstwa.
Programem objęci są także juniorzy. Co roku w zajęciach
uczestniczy grupa ponad 100
zawodników. Środki finansowe, jakie przekazuje miasto Po-

znań, są przeznaczone między
innymi na finansowanie trenerów prowadzących zajęcia
z dziećmi i młodzieżą, które
uczestniczą w tym programie.
Z tych środków finansowane
jest też wynajęcie niezbędnej
bazy sportowej, organizacja lokalnych regat czy zakupy sprzętu sportowego służącego danej
grupie szkolenia. Pieniądze
władz miasta, w połączeniu ze
środkami WZTW i poszczególnych klubów, pozwalają na racjonalną, przemyślaną i długofalową pracę szkoleniową
z adeptami wioślarskimi.
– Otrzymaliśmy podobne
dofinansowanie jak w poprzednim roku. Od poprzedniego roku ujednoliciliśmy system
szkolenia oraz technik wiosłowania. Pewnie, gdyby nasi naj-

młodsi zawodnicy wywalczyli
w poprzednim roku więcej
punktów w ogólnopolskiej rywalizacji, to i pieniędzy byłoby
nieco więcej. Ale szanujemy to,
co mamy i staramy się pracować jak najlepiej – mówi Marek
Kurek, wiceprezes WZTW.
– Program działalności MCS
przynosi wymierne efekty. Nasze miasto od lat plasuje się
w czołówce najlepszych ośrodków sportowych w Polsce. Młodzi wioślarze mają najlepszą
bazę do uprawiania dyscypliny w kraju – uważa Ewa Bąk,
dyrektor Wydziału Sportu
Urzędu Miasta Poznania.
Należy dodać, że osobne
MCS wioślarstwa działają także przy dwóch innych poznańskich klubach – KS Posnania
oraz AZS AWF. 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

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

Marcin Królikowski (rocznik
1996), zawodnik Posnanii RBW.
Wioślarstwo trenuje od ponad
dwóch lat. A trafił do tej dyscypliny przypadkowo.
– Po raz pierwszy rozmawiałem z nim w przychodni lekarskiej. Obaj wtedy chorowaliśmy, a ja zaproponowałem, aby
przyszedł do klubu i spróbował
swoich sił w wioślarstwie.
Na początku był sceptyczny, ale
kiedy zaczął regularnie trenować, to zmienił zdanie. Dzisiaj
jest perspektywicznym zawodnikiem i dąży do wyznaczonych celów – mówi Maciej Kurek, klubowy trener Marcina
Królikowskiego.
Ma wręcz wymarzone warunki fizyczne do uprawiania
wioślarstwa. Mierzy 198 cm
wzrostu i waży 88 kg. W tym
roku wyniki powinny być coraz
lepsze. Bardzo dobrze spisywał
się podczas tegorocznych zawodów na ergometrze, gdzie
uzyskiwał zdecydowanie lep-
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Rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w grudniu
1919, z inicjatywą utworzenia
sekcji wioślarskiej w AZS Poznań wystąpili Witold Chmielewski, Kazimierz Karolczak,
Alojzy Mikołajewski, Tadeusz
Smalkowski i Kazimierz Wojciechowski. Zebranie konstytucyjne odbyło się 3 lutego 1920
roku, jednak dalszy bieg wydarzeń politycznych sprawił, że
w tym roku nie prowadziła jeszcze działalności.
Na dobre wioślarze poznańskiego AZS na krajowe areny
wkroczyli po 1925 roku, a prym
wiodła przede wszystkim znakomita czwórka ze sternikiem.
Do wybuchu drugiej wojny
światowej wioślarki i wioślarze
AZS Poznań wywalczyli trzynaście medali mistrzostw Polski: 5 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych.
W 1921 roku w Poznaniu
powstał kolejny klubu wioślarski – Towarzystwo Wioślarzy
„Polonia”. Inicjatorem powstania towarzystwa i zarazem jego
pierwszym prezesem był Mieczysław Grzybkowski. Dzięki
ofiarności i ciężkiej pracy założycieli Polonii już w niecałe
dwa lata po założeniu, 14 października 1923 roku, miało
miejsce uroczyste otwarcie
przystani przy dzisiejszej ul.
Wioślarskiej 74, od strony
osiedli ratajskich.
W latach 20. i 30. XX wieku,
wioślarze Polonii zdobywają
cenne trofea podczas różnego
typu regat. Obok wyczynów
sportowych należy wspomnieć
o wyprawach turystycznych,
które niejednokrotnie odbywali wioślarze Polonii. W 1927 toku miała miejsce największa
w historii towarzystwa, a być
może także wioślarstwa polskiego, wyprawa braci Adama
i Bogdana Czamańskich z Poznania do Morza Czarnego
i z powrotem. Eskapada trwała
trzy miesiące, a długość trasy
wyniosła 6 tysięcy kilometrów.
a JAC

MCSsprawdzasię

Byłsceptyczny,adziś
jestperspektywiczny
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sze rezultaty niż rok wcześniej.
W Poznaniu wyprzedzili go jedynie Jan Janasik i Mateusz
Świętek.
– W tym sezonie na pewno
popłynie na jedynce. Jeśli
od początku pokaże się z dobrej
strony, wtedy wystartuje w kolejnych regatach także na jedynce. Nie wykluczam jednak,
że spróbujemy powalczyć również w deblu i czwórce klubowej. W tym sezonie musimy
popracować nad aspektami
technicznymi. Tutaj Marcin ma
jeszcze duże rezerwy i jeśli to
poprawi, wtedy popłynie na
długich wiosłach. Bardzo ważne, że Marcin ma ogromne
wsparcie w rodzinie – tłumaczy
Maciej Kurek, trener Marcina
w Posnanii RBW. a JAC

Powrótpolatach
Jeszcze w latach 90. to na rzece Warcie w Poznaniu odbywały się regularnie regaty
wioślarskie, otwierające nowy
sezon na wodzie
Na początku tego wieku, z różnych powodów, zaniechano organizacji tych regat. Ale w tym
roku Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich (obchodzący 90-lecie istnienia) postanowił wrócić do długiej tradycji. Regaty Otwarcia Sezonu
WZTW 2014 odbędą się na War-

cie w Poznaniu w sobotę 5
kwietnia. Początek rywalizacji
o godzinie 10.00.
Najmłodsi wioślarze wystartują na wysokości mostu św.
Rocha, a meta będzie usytuowana na wysokości przystani
KW-04 i Trytona przy ul. Piastowskiej. Starsi zawodnicy będą mieli do pokonania nieco
dłuższy dystans, a start nastąpi w okolicach poznańskiej katedry. Meta i zakończenie regat
na błoniach przy KW-04 i Trytonie za mostem Królowej Jadwigi. a JAC

