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WYDANIE SPECJALNE

MISTRZOSTWA ŚWIATA U23 W WIOŚLARSTWIE

Polska złota
czwórka
mistrzostw Europy
U-23 z ubiegłego
roku, od lewej:
Mateusz Świętek,
Marcin Sobieraj,
Dawid Pieniak,
Jakub Dominiczak
str. 23

JACEK JAŚKOWIAK:
POZNAŃ STAŁ SIĘ
WIZYTÓWKĄ
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POLSKIE
NADZIEJE
NA MEDAL
RYSZARD STADNIUK:
U-23 TO PRZEDSIONEK
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MISTRZOSTWA ŚWIATA U-23
W WIOŚLARSTWIE
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
DZISIAJ W POZNANIU

POZASPORTOWE ATRAKCJE WIDZOWIE
NA TRYBUNACH W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
OTRZYMAJĄ... DARMOWY POCZĘSTUNEK
CO TO BĘDZIE? PRZEKONAJCIE SIĘ str. 3
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WIOŚLARSKIE MŚ U-23

POLSKIE NADZIEJE NA TORZE
REGATOWYM W POZNANIU
KADRA. Polska w mistrzostwach wystawia w tym roku
sześć osad. Niektórzy twierdzą, że gospodarze mogliby
pokusić się o wysłanie w bój
większej liczby osad
Największym pechowcem jest
Dawid Pieniak. Miał płynąć w
ósemce, lecz tuż przed zawodami wyeliminowała go kontuzja.

Reprezentacja Polski

KOBIETY – dwójka podwójna wagi lekkiej (LW2x)
Magdalena Świętek (KW-04
Poznań), Klaudia Pankratiew
(MOS Ełk); czwórka podwójna
(W4x): Katarzyna Boruch (AZS
AWF Gorzów), Izabela Gałek
(Lotto Bydgostia), Paulina
Grzella (BKW Bydgoszcz),
Wioletta Zmelty (AZS AWF Gorzów).

MŁODZIEŻ. Od 1991 roku we wszystkich startach w tej kategorii wiekowej Polska zdobyła

MĘŻCZYŹNI – dwójka podwójna wagi lekkiej (LM2x):
Damian Rewers (KW-04 Poznań), Mateusz Kraska (Zawisza Bydgoszcz); dwójka podwójna (M2x): Mateusz
Świętek (KW-04 Poznań), Fabian Barański (WTW Włocławek); dwójka bez sternika
(M2-): Bartosz Modrzyński
(BTW Bydgoszcz), Łukasz Posyłajka (AZS Szczecin); ósemka
(M8+): Filip Żuchowski (Lotto
Bydgostia), Jan Janasik (KW-04
Poznań), Jakub Jankowski
(BTW Bydgoszcz), Filip Leszczyński (AZS UMK Toruń), Jakub Aleksandrowicz (PTW
Płock), Bartłomiej Donarski
(PTW Płock), Olaf Malinowski
(AZS UMK Toruń), Patryk
Przekopski (AZS UMK Toruń),
Bartosz Komakowski (SMS/AZS
UMK Toruń).

NAJWIĘKSZE IMPREZY
WIOŚLARSKIE NA MALCIE

Jak zwykle
w reprezentacji Polski
nie brakuje
poznaniaków

BOJOWY NASTRÓJ POLSKIE
JEZIORO MALTAŃSKIE. Wioślarskie mistrzostwa świata
U-23 w Poznaniu, odbędą się
po raz drugi w historii. Po raz
pierwszy młodzi wioślarze rywalizowali na Jeziorze Maltańskim w 2004 roku. I były to
bardzo udane zawody dla biało-czerwonych.

Jacek Pałuba
FOT. ADRIAN WYKROTA

1958 (22-31 sierpnia)
Mistrzostwa Europy seniorów
(European
Rowing
Championships)
1992 (26-31 maja)
Akademickie mistrzostwa
świata (FISU World University
Championships)
1995 (2-6 sierpnia)
Mistrzostwa świata juniorów (World Rowing Junior
Championships)
2000 (11-13 sierpnia)
Akademickie mistrzostwa
świata (FISU World University
Championships)
2004 (7-9 maja)
Puchar Świata seniorów
(Rowing World Cup)
2004 (6-8 sierpnia)
Mistrzostwa świata do lat 23
(World Rowing Under 23
Championships)
2006 (15-17 czerwca)
Puchar Świata seniorów
(Rowing World Cup)
2007 (21-23 września)
Mistrzostwa Europy seniorów
(European
Rowing
Championships)
2008 (15-18 czerwca)
Finałowe regaty kwalifikacyjne do igrzysk w Pekinie
(World Rowing Final Olympic
Qualification Regatta)
2008 (20-22 czerwca)
Puchar Świata seniorów
(Rowing World Cup)
2009 (23-30 sierpnia)
Mistrzostwa świata seniorów
(World
Rowing
Championships)
2011 (8-11 września)
Światowe regaty wioślarskie
Masters (World Rowing Masters
Regatta)
2013
(5-8
września)
Akademickie mistrzostwa
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W ubiegłym roku NA MALCIE
w PŚ wygrały Deresz z Mikołajczyk
Europy (EUSA European
University Championships)
2015 (29-31 maja)
Mistrzostwa Europy seniorów
(European
Rowing
Championships)
2016 (17-19 czerwca)
Puchar Świata seniorów
(Rowing World Cup)
2016 (29-31 lipca)
Puchar Młodzieży (Coupe
de la Jeunesse)
2016 (2-4 września)
Akademickie mistrzostwa
świata (FISU World University
Championships)
2017 (16-18 czerwca)
Puchar Świata seniorów
(Rowing World Cup)
2018 (25-29 lipca)
Mistrzostwa świata do lat 23
(World Rowing Under 23
Championships)
2019 ???

j.paluba@interia.eu

W klasyfikacji medalowej Polacy
uplasowali się wtedy na szóstej
pozycji z trzema medalami:
po jednym złotym, srebrnym
i brązowym. Spośród 11 polskich
osad, trzy wywalczyły medale.
Złoto czwórka podwójna wagi
lekkiej w składzie: Łukasz Pawłowski (AZS UMK Toruń), Łukasz Siemion (MOS Ełk), Miłosz
Bernatajtys i Bartłomiej Pawełczak (obaj RTW Bydgostia).
W następnych latach ta osada
odnosiła sukcesy podczas
igrzysk olimpijskich i mistrzostw
świata seniorów. Srebrny medal
zdobyła z kolei czwórka podwójna w składzie: Konrad
Wasielewski (AZS Szczecin), Rafał Abrahamczyk, Arnold Sobczak (obaj Posnania) i Michał
Słoma (AZS UMK Toruń). Wasielewski to potem jeden ze złotej osady dominatorów. Natomiast brązowy medal wywalczyła dwójka bez sternika Łukasz Kardas i Dawid Pacześ (obaj
AZS Szczecin). Świetnie spisała
się w tych zawodach również Julia Michalska z Trytona Poznań.
19-letnia poznanianka zajęła

czwarte miejsce w jedynkach,
ale już rok później w Amsterdamie została wicemistrzynią
świata, a w 2006 roku
w Hazewinkel sięgnęła po złoto
młodzieżowych mistrzostw
świata. Na początku sierpnia
2004 roku w Poznaniu rywalizowało 610 zawodniczek i zawodników z 46 krajów. Podczas tej
imprezy klasyfikację medalową
wygrali Niemcy, którzy zdobyli
13 medali: 6 złotych, 5 srebrnych
i 2 brązowe.
We wszystkich dotychczasowych startach w MŚ U-23, polscy
wioślarze, od 1991 roku wywalczyli 54 medale: 13 złotych, 18
srebrnych i 23 brązowe. Po raz
pierwszy biało-czerwoni stanęli
na najwyższym stopniu podium
w 1994 roku w Paryżu. Złoty medal zdobyła żeńska czwórka podwójna w składzie: Honorata
Motylewska (PTW Płock), Agnieszka Tomczak (KKW Bydgoszcz), Agnieszka Kruszewska
(AZS AWF Poznań) i Marta Milewska (WTW Warszawa).
Kolejne złote medale wywalczyły: żeńska czwórka podwójna
(Iwona Tybinkowska, Iwona
Zygmunt, Aneta Bełka, Agnieszka Tomczak) w 1996 roku
w Hazewinkel, męska dwójka
bez sternika (Piotr Bochenek, Paweł Jarosiński) w 1997 roku
w Mediolanie, kolejna męska
dwójka bez sternika (Artur
Rozalski, Mariusz Daniszewski)
w 2000 roku w Kopenhadze, Katarzyna Demianiuk w jedynkach
wagi lekkiej oraz Paweł Rańda
w jedynkach wagi lekkiej – oboje

w 2001 roku w Linz, męska
czwórka wagi lekkiej (Maciej
Madej, Michał Rychlicki, Krzysztof Młynnik, Łukasz Pawłowski)
w 2003 roku w Belgradzie,
wspomniana wyżej czwórka podwójna wagi lekkiej w 2004 roku
Poznaniu, Julia Michalska w jedynkach w 2006 roku w Hazewinkel, żeńska dwójka podwójna wagi lekkiej (Weronika
Deresz, Karolina Widun) w 2007
roku w Strathclyde, męska
ósemka (Rafał Wielgosz, Bartosz
Zabłocki, Mateusz Ha-merski,
Ryszard Ablewski, Miło-sław
Kędzierski, Zbigniew Schodowski, Jakub Jabłoński, Piotr
Juszczak i st. Paweł Lipowski)
w 2009 roku w Racicach, dwukrotnie żeńska czwórka podwójna (Marta Wieliczko, Olga
Michałkiewicz, Katarzyna Zillmann, Krystyna Lemańczyk)
w 2015 roku w Płowdiw i 2006
roku w Rotterdamie.
W rozpoczynających się
obecnie zawodach, Polskę reprezentować będzie sześć osad:
dwie żeńskie i cztery męskie.
– Po wielu tygodniach przygotowań, ostatni okres w Wałczu
nabieraliśmy świeżości, która
jest nam bardzo potrzebna.
Na pewno już chcieliśmy przyjechać do Poznania i wreszcie stanąć na starcie. Wszyscy jesteśmy
dobrze przygotowani do imprezy i bojowo nastawieni
do walki – powiedział Mateusz
Świętek (KW-04 Poznań), startujący w dwójce podwójnej razem
z Fabianem Barańskim (WTW
Włocławek).

Dzisiaj od godz. 15.00 pierwsze wyścigi eliminacyjne.

Program regat

wtorek, 24 lipca
godz. 19.00
– ceremonia otwarcia
środa, 25 lipca
godz. 15.00 – eliminacje
czwartek, 26 lipca
godz. 9.30 – eliminacje
godz. 12.10 – repesaże
piątek, 27 lipca
godz. 9.30
– repesaże, ćwierćfinały
godz. 14.30 – półfinały
sobota, 28 lipca
godz. 11.35 – półfinały
godz. 15.00 – finały B
godz. 15.45 – finały A
niedziela, 29 lipca
godz. 9.30 – finały B
godz. 10.45 – finały A

PRZED REGATAMI
POLSKA EKIPA
OSTATNIE
PRZYGOTOWANIA
PROWADZIŁA
W WAŁCZU

WIOŚLARSKIE MŚ U-23
Dzisiaj
pierwsze
wyścigi
na Torze
Regatowym
„Malta”

NA TOR REGATOWY TRAMWAJEM ZA DARMO
A NA TRYBUNACH DARMOWY POCZĘSTUNEK

adres email: office@rowing.poznan.pl

WYSTARTUJĄ
PRZEDSTAWICIELE
55 KRAJÓW
Z CZTERECH
KONTYNENTÓW

Poznańscy reprezentanci Polski na MŚ,
od lewej: Jan Janasik, Magdalena Świętek,
Damian Rewers i Mateusz Świętek

EJ EKIPY
RODZAJE ŁODZI
Klasy łodzi wioślarskich

Konkurencje w zawodach międzynarodowych

single sculls /jedynka (skiff)

Olimpijskie konkurencje wioślarskie

1x

długość: 8,2 m
waga: 14 kg

pair / dwójka bez sternika (peruar)

2-

długość:10,4 m
waga: 27 kg

double with cox
dwójka ze sternikiem (drynda)
m
2+ długość:10,4
waga: 32 kg

double sculls
dwójka podwójna (debel)
10,4 m
2x długość:
waga: 27 kg

quadruple sculls
czwórka podwójna (czwórka)
13,4 m
4x długość:
waga: 52 kg

four / czwórka bez sternika (bezka)
m
4- długość:13,4
waga: 50 kg

four with cox / coxed four
czwórka ze sternikiem (zezka)
m
4+ długość:13,7
waga: 51 kg

eight / ósemka (ósemka)
m
8+ długość:19,9
waga: 96 kg

FOT. DAWID PIENIAK

To będzie prawdziwy festiwal
młodzieżowego wioślarstwa.
Do Poznania przyjechało 950
zawodniczek i zawodników.
22 komplety medali czekają
na najlepszych.
1. Algieria (ALG)
2. Australia (AUS)
3. Austria (AUT)
4. Azerbejdżan (AZE)
5. Bahamy (BAH)
6. Belgia (BEL)
7. Białoruś (BLR)
8. Brazylia (BRA)
9. Bułgaria (BUL)
10. Kanada (CAN)
11. Chile (CHI)
12. Chiny (CHN)
13. Wybrzeże Kości
Słoniowej (CIV)
14. Chorwacja (CRO)
15. Cypr (CYP)
16. Czechy (CZE)
17. Dania (DEN)
18. Egipt (EGY)
19. Hiszpania (ESP)
20. Estonia (EST)
21. Finlandia (FIN)
22. Francja (FRA)
23. Wielka Brytania (GBR)
24. Niemcy (GER)
25. Grecja (GRE)
26. Hongkong (HKG)
27. Węgry (HUN)
28. Irlandia (IRL)
29. Izrael (ISR)
30. Włochy (ITA)
31. Japonia (JPN)
32. Kazachstan (KAZ)
33. Łotwa (LAT)
34. Litwa (LTU)
35. Mołdawia (MDA)
36. Macedonia (MKD)
37. Holandia (NED)
38. Norwegia (NOR)
39. Nowa Zelandia (NZL)
40. Paragwaj (PAR)
41. Polska (POL)
42. Portugalia (POR)
43. Rumunia (ROU)
44. Republika
Południowej Afryki (RSA)
45. Rosja (RUS)
46. Słowenia (SLO)
47. Serbia (SRB)
48. Szwajcaria (SUI)
49. Słowacja (SVK)
50. Szwecja (SWE)
51. Tunezja (TUN)
52. Turcja (TUR)
53. Ukraina (UKR)
54. Urugwaj (URU)
55. Stany Zjednoczone
(USA)
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Gorący środek wakacji, a na Torze Regatowym „Malta” rozpoczynają się Mistrzostwa Świata
U-23 w wioślarstwie. U-23 oznacza, że w zawodach biorą udział
młodzi zawodnicy i zawodniczki (do lat 23) , dla których
impreza ta może oznaczać początek wielkiej, sportowej kariery. Dla wielu z nich to najważniejsze wydarzenie wioślarskie w tym sezonie. Do Poznania przyjechało prawie
2000 uczestników, w tym po-

łowa to zawodnicy. Na najlepszych czekają 22 komplety medali.
Mistrzostwa świata U-23
w wioślarstwie to nie tylko
sportowe emocje. Dla wszystkich którzy przyjdą w tym czasie na Maltę, zostały zaplanowane dodatkowe atrakcje,
dzięki którym będą mogli spędzić przy torze cały dzień.
Wśród kibiców na trybunach losowane będą pamiątkowe gadżety. W sobotę i niedzielę, czyli podczas półfinałów i finałów, czekać na nich
będzie darmowy poczęstunek.
Jaki? Przyjdźcie i przekonajcie
się sami.
Wydarzenie uatrakcyjni też
festiwal foodtracków. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie –
od mięsożerców po wegetarian.
Będzie można skosztować też
regionalnego piwa z wielkopolskiego browaru.

Na tor regatowy w oba dni dojedziemy bezpłatną linią tramwajową U-23 z ronda Kaponiera
na Maltę (przystanek Baraniaka).
Tramwaje będą kursować w sobotę od godz. 9 do 17.30, co 30
minut, w niedzielę, również co
30 minut, od godz. 9 do 15.30.
Z okazji mistrzostw oficjalna
maskotka zawodów, poznański
koziołek zyskał nowe życie w filtrze do popularnej aplikacji
Snapchat. Filtr można pobrać
na stronie wydarzenia na facebooku oraz w wybranych tramwajach komunikacji miejskiej.
Z koziołkiem powiązany jest
konkurs „Zaprowadź maskotkę
zawodów w ciekawe miejsca”.
Przesłane zdjęcia będą publikowane na stronie zawodów
na facebooku oraz na stronie radia Eska, partnera mistrzostw.
Zdjęcia można przesyłać
na konto użytkownika Snapchata wru23ch2018.

Linią tramwajową oznaczoną U-23 na tor regatowy na Jeziorze Maltańskim w sobotę i niedzielę będzie
można pojechać bezpłatnie

WIOŚLARSTWO W PIGUŁCE - JAK OGLĄDAĆ,
JAK ZROZUMIEĆ WYŚCIGI NA WODZIE
REGATY. Podczas mistrzostw
świata U-23 w Poznaniu, wioślarze będą walczyli w 22 konkurencjach: 11 kobiecych oraz
11 męskich.
Najwięcej osad zgłoszono
dokonkurencji:
– męska jedynka wagi lekkiej
(LM1x) – 28
– męska jedynka (M1x) – 28
– męska dwójka podwójna
wagi lekkiej (LM2x) – 23
Najmniej osad zgłoszono
do konkurencji:
– dwójka bez sterniczki wagi
lekkiej (LW2-) – 4
– czwórka ze sterniczką
(W4+) – 5
– czwórka podwójna wagi
lekkiej kobiet (LW4x) – 7
– czwórka podwójna kobiet
(W4x) – 8
Im więcej osad w danej konkurencji, tym dłuższa droga do finału A i walki o medale. Rywa-

FOT. ADRIAN WYKROTA

a 54 medale, w tym 13 złotych i 18 srebrnych
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Do rywalizacji CZWÓREK PODWÓJNYCH kobiet przystąpi
w Poznaniu osiem osad. A wśród nich także polska łódka
lizacja rozpoczyna się od wyścigów eliminacyjnych, z których zwycięzcy awansują
do dalszej fazy, czyli repesaży,
ćwierćfinałów,
półfinałów
i ostatecznie do finału.

Osady, które zajmowały dalsze pozycje, ostatecznie będą
rywalizowały w finałach B
(czyli o miejsca 7-12), C (miejsca
13-18), D (19-24), czy E (miejsca
25-30).
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ROZMOWA z Ryszardem Stadniukiem, prezesem PZTW
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ROZMOWA z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania

cesie wykorzystać wszelkie
możliwości, tak aby na organizację imprez były gwarancje
władz państwowych, sportowych czy samorządowych.
Organizatorem wszystkich
dotychczasowym imprez
były wspólnie miasto Poznań i Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Co
przede wszystkim decydowało o przyznaniu kolejnych zawodów?
Najpoważniejszym atutem
jest oczywiście praca komitetu organizacyjnego, posiadającego ogromne doświadczenie. Światowa federacja FISA
doskonale wie, czego można
się tutaj spodziewać po tylu
latach współpracy. Dotychczasowe kontakty władz FISA
oraz miasta Poznania są rzeczowe i oparte na dużym zaufaniu. Niemniej istnieje pewien kłopot z gwarancjami finansowymi, o których już
wcześniej wspomniałem. Federacja życzy sobie tych gwarancji na wiele lat wcześniej
przed daną imprezą, a u nas
w kraju są inne reguły postępowania w przypadku organizacji takich zawodów. Nie bra-

FOT. MAREK ZAKRZEWSKI

W 2004 roku po raz pierwszy na Jeziorze Maltańskim
odbyły się podobne zawody
jak te, które obecnie rozpoczynamy. Przez kolejne kilkanaście lat w Poznaniu rywalizowali najlepsi wioślarze
świata w kilkunastu imprezach. Czy dzisiaj stolica Wielkopolski jest dobrze rozpoznawalna w wioślarskim środowisku?
Rzeczywiście od tamtego czasu minęła epoka, a Poznań
dzisiaj należy do ścisłego grona kilku miast organizatorów,
godnych zaufania i regularnie
organizujących praktycznie
wszystkie najważniejsze imprezy FISA (Międzynarodowa
Federacja Towarzystw Wioślarskich). A zapowiada się, że
w następnych latach będzie
podobnie. Mimo wszystko należy jednak pamiętać, że wiele
miast z dobrymi torami regatowymi, stara się o organizację
imprez i na pewno będzie o to
coraz trudniej. Tym bardziej
że FISA wprowadziła nowy
proces przyznawania zawodów. Najkrócej mówiąc, negocjacje trwać będą kilka lat,
a władze FISA chcą w tym pro-

Prezes RYSZARD STADNIUK zna wioślarstwo od podszewki, bo
w przeszłości był jednym najlepszych polskich zawodników

kuje nam pieniędzy przed imprezą, ale nie jesteśmy w stanie ich zapewnić kilka lat
wcześniej. Są bowiem kraje,
szczególnie azjatyckie, które
ubiegają się o zawody i rzeczywiście dysponują dużo
wcześniej potrzebnymi gwarancjami finansowymi. To jest
pewna trudność, ale można ją
wykluczyć udanymi negocjacjami. Ale poznańskim atutem są dotychczasowe, zorganizowane imprezy, które zawsze było bardzo wysoko oceniane przez władze FISA i samych uczestników.
W rozpoczynających się mistrzostwach świata do lat 23
wystąpi prawie tysiąc zawodniczek i zawodników
z 55 krajów. To ogromna
liczba, a jednocześnie też
chyba etap w dalszym rozwoju tych młodych ludzi?
Kategoria do 23 lat, to taki
przedsionek do osiągnięcia
najwyższych umiejętności
w wioślarstwie. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają fakt, że młodzi
wioślarze, po sukcesach w tej
kategorii wiekowej,
po dwóch, trzech latach,
przy dobrej pracy osiągają
duże sukcesy wśród seniorów. Zresztą już nawet obecni
młodzieżowcy z powodzeniem reprezentują swoje kraje podczas najważniejszych
imprez seniorskich. To jedynie potwierdzą regułę.
Podczas nadchodzących zawodów w biało-czerwonych barwach popłynie kilka naszych osad. Jakie są
oczekiwania w polskiej ekipie?
Oczywiście my nie mamy takiego wyboru, jak wioślarskie
potęgi Brytyjczycy, Niemcy,
Amerykanie, Australijczycy
czy Nowozelandczycy. Wystawimy sześć osad: dwie
żeńskie i cztery kobiece.
Trudno oczekiwać wielkich
sukcesów, ale liczę na medal,
a może więcej niż tylko jeden.
Przekonamy się o tym po zakończeniu wyścigów finałowych 29 lipca. ¹
ROZMAWIAŁ JACEK PAŁUBA

Prezydent JACEK JAŚKOWIAK do dzisiaj chętnie zasiada w wyczynowej łódce
Przez ostatnie kilkanaście
lat w Poznaniu odbywały
się najważniejsze międzynarodowe imprezy wioślarskie. Teraz, czwarty rok
z kolei, ponownie duże zawody, bo będziemy gościli
w naszym mieście uczestników mistrzostw świata
do lat 23. Według pana Poznań można nazwać wioślarskim miastem?
Przede wszystkim te najważniejsze imprezy wioślarskie są w Poznaniu organizowane od wielu lat. Zawdzięczamy to rozwiniętej infrastrukturze – mamy piękny
obiekt nad Jeziorem Maltańskim. Ale też mamy tradycje
wioślarskie. Przecież także
rzeka Warta jest doskonałym
miejscem do uprawiania tej
dyscypliny. Najstarszy klub
w naszym mieście powstał
już w roku 1904. I to na Warcie rodziły się w przeszłości
wspaniałe sukcesy wioślarskie. Chcę, byśmy się w tym
zakresie rozwijali i wyróżniali. To powinny zapewnić
sukcesy sportowe, ale też organizacyjne. Jestem przekonany, że Poznań dziś już jest,
a w przyszłości będzie jeszcze lepszą wizytówką polskiego wioślarstwa.
Kiedy kilka lat temu rozmawialiśmy przed inną
dużą imprezą wioślarską,
Malta wymagała pewnej
modernizacji. I to się stało.
Rzeczywiście sporo się zmieniło, jest poprawa. Ale to

zawsze jest proces. Nadal
będziemy tu inwestować, bo
to rewelacyjny teren do rekreacji mieszkańców. Jednocześnie to bardzo ważny teren z punktu widzenia organizacji różnego rodzaju zawodów, a w szczególności –
wioślarskich. Jestem przekonany, że docelowo czekają
nas jeszcze kolejne wielkie
wydarzenia w tej dyscyplinie, z mistrzostwami świata
seniorów włącznie
W tegorocznych mistrzostwach świata do lat 23 wezmą udział wioślarze z 55
krajów, a do Poznania przyjedzie prawie 1500 osób:
zawodników, trenerów, sędziów i działaczy. To chyba
niezła promocja naszego
miasta, do którego tak często przyjeżdża wioślarskie
środowisko?
Jestem zwolennikiem inwestowania w sport, szczególnie
dzieci i młodzieży. Mam
w pamięci wiele takich rozmów z zawodnikami, którzy
w przeszłości bywali w Poznaniu, w naszym kraju i bardzo dobrze wspominali swoje
czasy juniorskie. Wtedy startowali w imprezach w swojej
kategorii wiekowej, ale potem osiągali sukcesy na największych imprezach międzynarodowych, z igrzyskami olimpijskimi włącznie. Ci,
którzy obecnie pojawią się
w Poznaniu, już odnieśli duże
sukcesy, a w niedalekiej
przyszłości mogą osiągnąć
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jeszcze większe. Znam opinie
wielu takich uczestników,
którzy chwalą organizację zawodów w naszym mieście,
ale też walory turystyczne
Poznania. To najlepsze połączenie.
Dzięki organizacji takich imprez, jak choćby zbliżające
się mistrzostwa świata
do lat 23, Poznań jest rozpoznawalny w sportowym
środowisku, nie tylko krajowym?
Jestem przekonany, że –
dzięki pewnej dywersyfikacji
– funkcjonuje u nas wiele
różnych dyscyplin sportowych. Abyśmy mogli emocjonować się nie tylko sukcesami np. piłkarzy, ale też zawodników uprawiających inne dyscypliny. Chciałbym,
aby mieli odpowiednie warunki do treningów, czyli
do ich codziennej pracy, ale
też godne warunki do życia.
Musimy w te różne dyscypliny inwestować. Myślę, że
w przyszłości dojdzie
do pewnej równowagi między dyscyplinami. Te, które
teraz zostały nieco zapomniane, nie potrafiły sobie poradzić ze sponsorami czy
obecnością w mediach, będą
się odradzać. Co jak co, ale
wioślarstwo i inne sporty
wodne mają w Poznaniu
wielką tradycję i z pewnością
– wielką przyszłość. ¹
ROZMAWIAŁ
JACEK PAŁUBA

