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P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

Mistrzostwa Poznania 
na ergometrze 
Ergometr 

Początek marca każdego roku 
to czas intensywnych przygo-
towań wioślarzy do rozpoczę-
cia treningów na wodzie. Jed-
nak zanim to nastąpi, wiośla-
rzy czeka jeszcze interesująca 
rywalizacja na ergometrze.  

W sobotę 16 marca w hali Poli-
techniki Poznańskiej, zawod-
niczki i zawodnicy wszystkich 
wielkopolskich klubów przy-
stąpią do mistrzostwa miasta 
Poznania na ergometrze.  

Będzie to generalny spraw-
dzian formy prze wyjściem 
na wodę. Do ergometrowej ry-
walizacji staną zawodnicy we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych: od młodzików do  
mastersów, a udział w zawo-
dach wezmą wioślarze: AZS 
AWF Poznań, Trytona Poznań, 
Polonii Poznań, Posnanii RBW, 
KW-04 Poznań, UKS Dwójki 
Kórnik oraz KTW Kalisz. Nie 
jest wykluczony także start za-
wodniczek i zawodników klu-
bów spoza naszego regionu. 
W poprzednim sezonie do sto-
licy Wielkopolski przyjechali 
m.in. zawodnicy klubów wroc-
ławskich oraz płockich. 

Dla wioślarzy wielkopol-
skich klubów start w nadcho-
dzącej imprezie, to przede 
wszystkim ocena w jakiej for-

mie są przed rozpoczęciem se-
zonu na wodzie. Zawodniczki 
i zawodnicy przez wiele zimo-
wych tygodni trenowali pod-
czas zgrupowań w górach, ale 
też w swoich obiektach. Głów-
nie była to praca w siłowni, tre-
ningi na ergometrach, ale też 
intensywne praca na siłą i wy-
trzymałością. Zawodnicy wiele 
godzin spędzili na nartach bie-
gowych, jak również biegali 
w terenie. Marcowe zawody 
na ergometrze powinny oczy-
wiście dać odpowiedź, czy zi-
mowe przygotowania dały od-
powiedni efekt.  

W imprezie w hali Politech-
niki Poznańskiej wystąpią prak-
tycznie wszyscy wielkopolscy 
zawodnicy. Zabraknie jedynie 
dwóch reprezentantów Polski, 
którzy przebywają na zgrupo-
waniu w portugalskim Lago 
Azul. To Wiktor Chabel (Posna-
nia RBW) oraz Adam Wicenciak 
(KW-04 Poznań). 

Zawody w hali Politechniki 
Poznańskiej  w sobotę 16 marca 
rozpoczną się o godz. 10. Mi-
strzostwa miasta Poznania 
na ergometrze wioślarskim, to 
jedna z kluczowych imprez 
w stolicy Wielkopolski w tej dy-
scyplinie. Organizatorzy 
od wielu lat otrzymują wspar-
cie finansowe z budżetu miasta 
Poznania. Podobnie jest także 
w tym roku. ¹  JAC

W ubiegłym roku w zawodach wzięło udział prawie 200 osób
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Poznańskie kluby 

Jeszcze kilka lat temu trudno 
był uwierzyć, że zawodnicy 
TW Polonia Poznań zaczną 
odnosić sukcesy, a przystań 
na rzeką Wartą będzie tętniła 
życiem.  

Dzisiaj przystań przy ul. Wio-
ślarskiej 74, od strony osiedli 
ratajskich, nie tylko tętni ży-
ciem, ale zmienia się na lepsze, 
a zawodnicy Polonii osiągają 
sukcesy nie tylko podczas regat 
krajowych. Praca młodych tre-
nerów Macieja Kobylińskiego 
i Jacka Knopika daje dobre 
efekty. Ponad 30 zawodniczek 
i zawodników intensywnie tre-
nuje pod ich okiem, a potem są 
także dobre rezultatu już pod-
czas sportowej rywalizacji.  

Przystań Polonii z charakte-
rystyczną wieżą obiektu, to je-
den z ciekawszych budynków 

w Poznaniu. Historia Polonii 
sięga już prawie stu lat (pow-
stała w 1921 roku). Członkowie 
klubu są przekonani, że 
na okrągły jubileusz istnienia 
towarzystwa, obiekt będzie 
zmodernizowany. Od ubie-
głego roku trwa jego moderni-
zacja. Remontowana jest prawa 
nawa budynku. Za kilka mie-
sięcy będzie gotowe pomiesz-
czenie, w którym wioślarska 
młodzież będzie mogła treno-

wać na ergometrach. Przy  
skromnych funduszach klubo-
wych, mocne wsparcie finan-
sowe z budżetu urzędu mar-
szałkowskiego, pozwoli na re-
witalizację obiektu. 

— Jasne że chciałoby się wię-
cej pieniędzy, ale cieszymy się 
z tego co otrzymaliśmy, bo wy-
korzystamy to w odpowiedni 
sposób — powiedział Maciej 
Kobyliński, jeden z trenerów 
poznańskiej Polonii. 

A jeszcze siedem lat temu 
w poznańskiej Polonii nie tre-
nował ani jeden wioślarz. Dzi-
siaj przy  wspólnej pracy ludzi 
związanych z klubem (prezes 
Włodzimierz Adamiak, wice-
prezesi Michał Kasprzyk, Szy-
mon Rakowski i Grzegorz No-
wak oraz trenerzy Maciej 
Kobyliński, Jacek Knopik i Piotr 
Wlekliński), Polonia zdecydo-
wanie zmierza w dobrym kie-
runku.  ¹ 

Polonia Poznań zmierza 
w odpowiednim kierunku 

Sezon 2019 

W 2019 roku polskich wiośla-
rzy czeka wiele interesujących 
imprez międzynarodowych. 
Tak jak w poprzednich latach, 
także obecnie w biało-czer-
wonych barwach nie powinno 
zabraknąć zawodniczek i za-
wodników z wielkopolskich 
klubów.   

Od początku marca na zgrupo-
waniu kadry seniorów w portu-
galskim Lago Azul przebywa 
obecnie dwóch zawodników: 

Wiktor Chabel (Posnania RBW) 
i Adam Wicenciak (KW-04 Po-
znań).  

Obaj pracują pod trenerską 
opieką Aleksandra Wojcie-
chowskiego, a walczą o miejsce 
w osadach dwójki i czwórki po-
dwójnej. Dla seniorów najważ-
niejszą tegoroczną imprezą 
będą mistrzostwa świata 
w Linz-Ottensheim pod koniec 
sierpnia. Podczas tych zawo-
dów osady będą walczyły o  
olimpijskie nominacje. Po dro-
dze nie zabraknie trzech rund 
zawodów Pucharu Świata 

(druga runda w czerwcu w Po-
znaniu)  oraz mistrzostwa Eu-
ropy w Lucernie. Dla seniorów 
to wręcz kluczowy sezon 
w perspektywie startu w let-
nich igrzyskach olimpijskich 
w Tokio 2020. 

Ponad 20 zawodniczek i za-
wodników w kategorii junio-
rów z kilku wielkopolskich klu-
bów (Posnania RBW/SMS, AZS 
AWF/SMS, Polonii, KW-04 czy 
KTW Kalisz), od grudnia 2018 
roku bardzo ciężko pracowało 
na kolejnych zgrupowaniach 
kadry w Szczyrku oraz Szklar-

skiej Porębie. Najlepsi polscy ju-
niorzy wystartują już na po-
czątku maja w międzynarodo-
wych regatach w Monachium. 
Natomiast w dniach 18-19 maja 
w mistrzostwa Europy w tej ka-
tegorii wiekowej w Essen. 
Zwieńczeniem sezonu będą 
mistrzostwa świata w Tokio, 
które odbędą się w dniach 7-11 
sierpnia. Juniorzy wielkopol-
skich klubów powinni stano-
wić o sile polskich osad podczas 
tych najważniejszych imprez 
tego roku. ¹ 

JAC

Wielkopolscy wioślarze w kadrach narodowych

W ostatnich latach w TW Polonia Poznań wszystko zmierza w dobrym kierunku
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