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Wsparcie partnerów bardzo ważne

Wielkopolskie wioślarstwo od  
wielu lat może liczyć na grono 
przyjaciół-partnerów, którzy 
współpracują z tą dyscypliną 
w naszym regionie nie tylko 
od święta, ale też podczas co-
dziennej, systematycznej dzia-
łalności.  

P rzy jac iele-partnerzy 
wspomagali w Poznaniu orga-
nizację praktycznie wszyst-
kich najważniejszych imprez 
wioślarskich. Na Malcie odby-
ły się największe imprezy w tej 
dyscyplinie: mistrzostwa świa-
ta seniorów 2009, regaty kwa-
lifikacyjne do igrzysk w Peki-
nie 2008, pięciokrotnie zawo-
dy o Puchar Świata 2004, 
2006, 2008, 2016 i 2017, dwu-
krotnie mistrzostwa Europy 
seniorów 2007 i 2015, czy mi-
strzostwa świata do lat 23 – 
2004. Ale nie zabraknie też ko-
lejnych zawodów w następ-
nych latach. 

— Od lat wspierają nas part-
nerzy, których możemy naz-
wać także naszymi przyjaciół-

mi. W tym gronie są niezawod-
nie: Volkswagen Poznań Fa-
bryka Samochodów Użytko-
wych i Komponentów, spółka 
Aquanet Poznań, Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie, hotel 
Sheraton Poznań oraz Wielko-
polska Przychodnia Sportowo-
Lekarska. Na tych partnerów 
zawsze mogliśmy liczyć i tak 
jest również nadal — mówi 
Aleksander Daniel, prezes 
Fundacji Wielkopolskie Wio-
ślarstwo. 

— Nasza współpraca z fun-
dacją trwa już od 2004 roku. 
To dla nas interesujący pro-
jekt, bo w Volkswagen Poznań 

stawiamy na pracę w zespole, 
a wioślarstwo się w to wpisu-
je. Jednocześnie chcemy być 
częścią Poznania, nie tylko fa-
bryką produkująca samocho-
dy. Mam nadzieję, że współ-
praca z wioślarzami pokazuje, 
że naprawdę robimy coś poży-
tecznego dla ludzi i dla miasta. 
Nasze dotychczasowe do-
świadczenia przekonują, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
abyśmy kontynuowali wspól-
ne działania również w przysz-
łości, z korzyścią dla nas 
wszystkich — powiedział Jens 
Ocksen, prezes zarządu Volk-
swagen Poznań Fabryki Samo-

chodów Użytkowych i Kompo-
nentów.  

— Znam przypadki, że firmy 
boją się współpracy ze spor-
tem z jednego powodu, bo wy-
dają pieniądze, ale potem nie 
jest tak jak się umawiały. 
A w przypadku naszej współ-
pracy z wielkopolskim wio-
ślarstwem zawsze było tak, jak 
się wcześniej umówiliśmy. 
Dlatego też nic nie stoi 
na przeszkodzie, abyśmy na-
dal współpracowali z wielko-
polskim wioślarzami — twier-
dzi zdecydowanie Paweł 
Chudziński, prezes spółki 
Aquanet Poznań. a JAC  

b Partnerzy-przyjaciele wspierają wielkopolskich wioślarzy nie tylko podczas największych imprez

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 W
ZT

W

Organizacja sportu na wyso-
kim poziomie wymaga spo-
rych nakładów finansowych 
i wsparcia organizacyjnego. 
Taki jest współczesny świat

Za niespełna trzy tygodnie (24-
25 listopada) w hali Ośrodka 
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 
przy ul. Łódzkiej w Kaliszu, od-
będą się zawody na ergometrze 
wioślarskim – otwarte mistrzo-
stwa województwa wielkopol-
skiego, sztafety UKS i mistrzo-
stwa szkół Kalisza i powiatu. 

W pierwszym dniu imprezy 
(piątek, 24 listopada) w kaliskiej 
hali odbędą się mistrzostwa 
szkół, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych oraz sztafety 
UKS-ów. Młodzież rywalizować 
będzie na dystansie 300 me-
trów indywidualnie oraz na 500 
metrów sztafetach (początek 
o godz. 12.00). W sobotę 25 listo-
pada (początek o godz. 10.00) 
swoich sił na ergometrze spró-
bują policjanci, strażnicy miej-
scy, strażnicy graniczni oraz 
strażacy. Do walki staną także 
studenci UAM i PWSZ. 

Potem do rywalizacji staną 
młodzicy, juniorzy, młodzie-
żowcy i seniorzy wielkopolskich 
klubów. Tutaj walka toczyć się 
będzie na dystansie 2000 me-
trów (tylko młodzicy 1500 m). 

Zawodami na ergometrze 
w Kaliszu rozpocznie się sezon 
zimowy w przygotowaniach 
wioślarzy do nowego sezonu. 
Tymczasem jeszcze w ostatnich 
tygodniach młodzi Wielkopola-
nie z powodzeniem startowali 

w imprezach na otwartych 
akwenach. 23 września podczas 
Wielkiej Bydgoskiej o Puchar 
Brdy, ósemka juniorów repre-
zentacji Poznania zajęła trzecie 
miejsce. W ekipie startowali za-
wodnicy poznańskiej SMS tre-
nera Błażeja Kamoli. 

Z kolei na początku paździer-
nika w białoruskim Brześciu od-
były się zawody juniorów o Pu-
char Bałtyku. Poznaniacy star-
tujący w reprezentacyjnych osa-
dach zdobyli kilka medali. 
W czwórce podwójnej dziew-
cząt startowały: Wiktoria Ma-
jewska, Paulina Orwat (obie 
Posnania RBW) i Martyna Wasi-
lewska (KW-04 Poznań).  

W osadach chłopców starto-
wali zawodnicy Posnanii RBW: 
Mikołaj Januszewski (dwójka 
bez sternika), Patryk Szyman-
dera i Dominik Glonek (czwór-
ka podwójna) oraz Szymon Mi-
kołajczak, Przemysław Wanat 
i Emil Jackowiak (czwórka bez 
sternika). 

W minioną sobotę 4 listopa-
da na rzece Warcie miały się od-
być Regaty Czwórek, kończące 
sezon w Wielkopolsce. Nieste-
ty, zbyt wysoki poziom wody 
w Warcie, sprawił że ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, zawody 
odwołano. Na kolejne będzie 
trzeba poczekać do wiosny 2018 
roku.  a JAC  

Koniec sezonu na wodzie, 
teraz czas na ergometry

b Przez najbliższe miesiące wielkopolscy wioślarze obok pracy 
w siłowni, dużo czasu spędzą także na ergometrach
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Setka młodzików sklasyfikowana w rankingu
To już kolejne podsumowanie 
rankingu młodzików dla naj-
młodszych adeptów wioślar-
stwa, prowadzonego przez Wiel-
kopolski Związek Towarzystw 
Wioślarskich od wielu, wielu lat. 
To sprawdzony model w szkole-
niu zawodniczek i zawodników 
w wielkopolskim wioślarstwie. 

Do zakończonej obecnie kla-
syfikacji sezonu 2016/2017, zali-
czono wyniki zawodniczek i za-
wodników w wielu imprezach re-
gionalnych i międzyregional-
nych. Młodzież w okresie zimo-

wym startowała także na ergo-
metrach. Ważny był też trening 
ogólnorozwojowy. Przy tak 
szczegółowym podejściu do za-
gadnienia, z pewnością można 
znaleźć nieprzeciętne talenty. Za-
kończony ranking obejmował 
okres od ubiegłorocznych zawo-
dów na ergometrze w Kaliszu 
po tegoroczne, październikowe 
mistrzostwa miasta Poznania 
oraz makroregionalne mistrzo-
stwa młodzików. Młodzież prze-
chodziła również kilka testów 
sprawności. 

—W tegorocznym rankingu 
sklasyfikowano zawodniczki i za-
wodników ze wszystkich wielko-
polskich klubów, co oczywiście 
jest bardzo budujące. W sumie 
prawie sto osób (48 dziewcząt 
i 44 chłopców) znalazło się na liś-
cie rankingowej. Wśród dziew-
cząt najlepszy wynik uzyskała 
Adrianna Mermela (KW-04 Po-
znań), która zgromadziła 383 pkt. 
Za nią uplasowały się: Dominika 
Leszczyńska (KTW Kalisz) – 365, 
Hanna Śmigielska (UKS Dwójka 
Kórnik) – 365, Sandra Kajdanek 

(Tryton Poznań) – 359 i Julia Ja-
błońska (KTW Kalisz) – 356. Na-
tomiast wśród chłopców najlep-
szy był Dawid Pankowski (Pos-
nania RBW), który zgromadził 
405 pkt. Za nim uplasowali się: 
Tomasz Zawada (Posnania RBW) 
– 382, Radosław Kmiecik (KW-04 
Poznań) – 363, Krzysztof Buch-
najzer (Posnania RBW) – 362 oraz 
Kajetan Wiński (Posnania RBW) 
– 356 —powiedział Jarosław Ja-
nowski, wiceprezes ds. sporto-
wych Wielkopolskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich.  a JAC  


