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Było ich dziewiętnaścioro, a wielu
z nich będzie można spotkać podczas pikniku nad Maltą.
A 1932 Los Angeles
Jan Krenz-Mikołajczak i Henryk
Budziński (obaj KW-04 Poznań) –
brązowy medal w dwójkach bez
sternika
A 1936 Berlin
Stanisław Kuryłłowicz i Witalis
Leporowski (obaj KW-04 Poznań) –
odpadli w repesażu w czwórkach ze
sternikiem
A 1964 Tokio
Eugeniusz Kubiak (PTW Tryton Poznań) – odpadł w repesażu w jedynkach
A 1976 Montreal
Bogusława Kozłowska (Posnania) –
7. miejsce w ósemkach
A 1980 Moskwa
Grzegorz Nowak i Adam Tomasiak
(obaj TW Polonia Poznań) – brązowy
medal w czwórkach ze sternikiem
Bogusława Kozłowska-Tomasiak
i Mariola Abrahamczyk (obie
Posnania) – 5. miejsce w czwórkach
ze sterniczką
Piotr Tobolski (AZS AWF Poznań) –
6. miejsce w dwójkach podwójnych
A 1992 Barcelona
Jarosław Janowski (AZS AWF Poznań) – 11. miejsce w czwórkach podwójnych
A 2000 Sydney
Ilona Mokronowska i Elżbieta Kuncewicz (obie Posnania) – 8. miejsce
w dwójkach podwójnych w. lekkiej
Michał Wojciechowski (AZS AWF
Poznań) – 8. miejsce w czwórkach
podwójnych
A 2004 Ateny
Ilona Mokronowska i Magdalena
Kemnitz (obie Posnania) – 6. miejsce
w dwójkach podwójnych w. lekkiej
Adam Wojciechowski (AZS AWF Poznań) – 13. miejsce w dwójkach podwójnych
A 2008 Pekin
Julia Michalska (PTW Tryton Poznań) – 6. miejsce w jedynkach
Patryk Brzeziński (AZS AWF Poznań) – 5. miejsce w ósemkach
A 2012 Londyn
Julia Michalska (PTW Tryton Poznań) – brązowy medal w dwójkach
podwójnych
Natalia Madaj (Posnania RBW) – 8.
miejsce w dwójkach podwójnych

Wioślarskie święto nad Maltą
Dzisiaj podstawowym zadaniem WZTW jest koordynacja
działalności całego środowiska wioślarskiego w województwie wielkopolskim
Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich obchodzi
w tym roku 90-lecie działalności. W 1924 roku pierwszą
w kraju strukturą na szczeblu
miejskim, stał się samorzutnie
zorganizowany Poznański
Okręgowy Związek Wioślarski
(Poznański Międzyklubowy
Komitet Wioślarski).
Jego podstawowym zadaniem było organizowanie regat
dla miejscowych klubów. To
był protoplasta Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Dopiero w następnych latach utworzone zostały
kolejne komitety – w Warszawie (1927), Bydgoszczy (1928),
Kaliszu, Wilnie i Krakowie.
Dzisiaj siła WZTW to siedem
klubów, z których wiele ma
bardzo długą historię: KTW Kalisz, KW-04 Poznań, PTW Tryton, TW Polonia Poznań,
Posnania RBW, AZS AWF Poznań i UKS Dwójka Kórnik.
W niedzielę, 15 czerwca nadarza się okazja, aby jeszcze
bliżej poznać tę piękną dyscyplinę sportu, jaką jest wioślarstwo. O godzinie 15 nad Jeziorem Maltańskim z okazji 90-lecia WZTW, rozpocznie się piknik wioślarski, podczas którego nie zabraknie wielu atrakcji.
Punktem kulminacyjnym imprezy będzie przekazanie bandery oraz sztandaru Wielkopolskiemu Związkowi Towarzystw Wioślarskich. Piknik
potrwa do godziny 20.
Organizatorzy przygotowali ciekawy program. Najpierw
najmłodsi adepci wioślarstwa
na torze regatowym Malta rozegrają zawody. Na trawiastych
trybunach (obok trybuny betonowej) będzie można odwiedzić interesujące stoiska.
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b Wioślarskie ósemki to najefektowniejsza konkurencja tej pięknej dyscypliny sportowej
W jednym z namiotów spotkamy wielkopolskich olimpijczyków, a wśród nich m.in. Eugeniusza Kubiaka (Tokio 1964),
Bogusławę
Kozłowską-

-Tomasiak, Adama Tomasiaka,
Mariolę Abrahamczyk i Grzegorza Nowaka (Montreal 1976
i Moskwa 1980), czy Ilonę
Mokronowską (Sydney 2000

i Ateny 2004). Olimpijczycy
opowiedzą o swoich startach
nie tylko podczas igrzysk olimpijskich. Będzie okazja do ciekawych konwersacji i opowiadań.
Będzie można także zobaczyć interesujące zdjęcia i pamiątki, związane z wielkopolskim wioślarstwem. Kolejne
stoisko to łodzie wioślarskie
oraz ergometry wioślarskie, będzie można zapoznać się z nimi. No i spróbować swoich sił.
Na głównej scenie pikniku
wystąpi zespół Mullen Band.
To grupa muzyków z Poznania,
która sześć lat temu założyła
tzw. cover band, zafascynowana grupą U2. Na początku grali jedynie utwory U2, a pasja
i zaangażowanie, które wkładali w każdy koncert zyskał
uznanie fan klubu U2 w Polsce,
który oprócz zespołu „Rattle
and Hum” z Irlandii wymienia

Mullen Band jako najlepszy zespół w Europie. Potem Mullen
Band poszerzył swój repertuar
o pop-rockowe klasyki. Obecnie ich repertuar obejmuje imprezowe klasyki od lat 60.
m.in. takich zespołów jak The
Beatles, James Brown, Bob
Dylan czy Roy Orbison
do współczesnych przebojów
U2, Queen, REM, Depeche
Mode czy T-Love.
Wydarzeniom nad Maltą towarzyszyć będzie także Orkiestra Dęta Miasta Poznania,
od lat doskonale znana mieszkańcom stolicy Wielkopolski.
O godzinie 18 nastąpi uroczystość przekazania bandery oraz
sztandaru Wielkopolskiemu
Związkowi Towarzystw Wioślarskich.
Zapraszamy nad Maltę nie
tylko sympatyków wioślarstwa, ale też wszystkich mieszkańców Wielkopolski. a (JAC)

