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95 lat WZTW 

Rok przed igrzyskami olimpij-
skimi w Tokio, mijający sezon 
w wielkopolskim wioślarstwie 
dostarczył sukcesów sporto-
wych i organizacyjnych.  

W roku jubileuszu 95 rocznicy 
działalności WZTW, wielkopol-
scy wioślarze pod względem 
sportowym spełnili oczekiwa-
nia i zanotowali sukcesy na are-
nach międzynarodowych i kra-
jowych. Były też wyzwania or-
ganizacyjne.  Po raz szósty w hi-
storii, na jeziorze Maltańskim 
w Poznaniu odbyły się zawody 
Pucharu Świata seniorów 
(pierwsze w 2004 roku). Trady-
cyjnie też w stolicy Wielkopol-
ski o medale mistrzostw kraju 
walczyli wioślarze w kilku ka-
tegoriach wiekowych. 

Dobre wyniki sportowe 
Mijający sezon był udany dla 
Wielkopolan pod względem 
sportowym. Przede wszystkim 
Wiktor Chabel (Posnania RBW), 
startujący w reprezentacyjnej 
czwórce podwójnej, wywalczył 
wicemistrzostwo świata pod-
czas zawodów w Linz-
Ottensheim, a jednocześnie za-
pewnił start tej osadzie w  
przyszłorocznych igrzyskach 
olimpijskich w Tokio. Dodać 
do tego należy zwycięstwo 
czwórki w tegorocznym cyklu 
Pucharu Świata (trzy wygrane). 
Pod szkoleniową opieką po-
znańskiego trenera Aleksandra 
Wojciechowskiego, to kolejny 
udany sezon polskich wioseł. 

Były też sukcesy wśród mło-
dzieżowców oraz juniorów. 
Magdalena Sochocka (KW-04 
Poznań) wywalczyła srebrny 
medal w czwórkach podwój-
nych podczas mistrzostw Eu-

ropy do lat 23 w greckiej 
Ioanninie. Z kolei juniorzy 
Posnanii RBW oraz AZS AWF 
Poznań startujący w ósemce, 
wywalczyli srebrny medal mi-
strzostw Europy juniorów 
w niemieckim Essen i uplaso-
wali się na szóstej pozycji w mi-
strzostwach świata w Tokio. 
W 2018 roku ta grupa wioślarzy 
startowała w podobnych im-
prezach, jednak bez sukcesów. 
Teraz był już medal i widać wy-
raźny postęp. Praca klubowych 
trenerów: Błażeja Kamoli, Ma-
cieja Kurka i Macieja Hoff-
manna daje dobre efekty. Wi-
dać też że w grupie juniorów 
młodszych, są wioślarze dający 
nadzieję na dobre wyniki w  
przyszłości, bo Cezary Litka, 
Adrianna Mermela, Hanna 
Śmigielska, Daria Nolberczak 
i Jakub Woźniak, zanotowali 
sukcesy w Pucharze Bałtyku, 
Pucharze Młodzieży i Regatach 
Nadziei Olimpijskich. Jeśli do-
damy do tego tegoroczny doro-
bek wielkopolskich wioślarzy 
w mistrzostwach Polski we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych (49 medali – 22 złote, 14 
srebrnych i 13 brązowych), 

który statystycznie jest zdecy-
dowanie lepszy niż w  poprzed-
nich latach, to z  optymizmem 
można patrzeć w  przyszłość. 

Młodzież najważniejsza 
Akademia młodego wioślarza – 
to pilotażowy program, który 
z inicjatywy Fundacji Wielko-
polskie Wioślarstwo ruszył w  
marcu tego roku przy Polskim 
Związku Towarzystw Wioślar-
skich dla województw: wielko-
polskiego i dolnośląskiego. 

Program w dużej części 
(około 70 procent) finansowany 
był przez ministerstwo sportu 
i turystyki – około 100 tysięcy 
złotych. Uczestniczyły w nim 
wszystkie kluby wioślarskie 
z obu województw, które 
szkolą dzieci i młodzież — Pe-
gaz i Milenium z Wrocławia 
oraz Posnania RBW, Tryton, 
KW-04, Polonia, AZS AWF z Po-
znania i KTW Kalisz. Akademia 
młodego wioślarza — to próba 
stworzenia spójnego projektu 
edukacji wioślarskiej dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawo-
wych, który zakłada ogólnopol-
ską edukację wioślarską skiero-
waną do uczniów z klas II-VIII. 

Dzięki dofinansowaniu z mini-
sterstwa udało się wzbogacić 
kluby w nowy sprzęt sportowy, 
dofinansować utrzymanie klu-
bowych obiektów i przystani 
wioślarskich, ale też wspomóc 
pracę trenerów. 

W Wielkopolsce nabór do  
akademii odbywał się nie tylko 
w klubach, ale także poprzez 
działający z powodzeniem od  
kilku lat wspólny program po-
wiatu poznańskiego i Wielko-
polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich pod nazwą 
„Pierwszy krok wioślarski 
w na terenie powiatu poznań-
skiego”, podczas którego mło-
dzi ludzie próbują swoich sił 
na ergometrze wioślarskim. 
W tym roku odbyła się już szó-
sta edycja tego programu. 

Szanować historię i czerpać 
z niej na przyszłość 
Co prawda wielkopolskie wio-
ślarstwo obchodzi 95 rocznicę 
zorganizowanej działalności, 
ale należy pamiętać, że to m.in. 
dzięki naszym klubom w 1919 
roku powołano w Poznaniu 
Polski Związek Towarzystw 
Wioślarskich. Natomiast naj-

starsze wielkopolskie kluby li-
czą sobie ponad sto lat — KTW 
Kalisz 125 lat, KW-04 Poznań 
115 lat i Tryton Poznań 107 lat. 
Do dzisiaj wielkopolscy wiośla-
rze wywalczyli trzy brązowe 
medale olimpijskie: Jan Krenz-
Mikołajczak i Henryk Budziński 
(KW-04) w Los Angeles 1932, 
Grzegorz Nowak i Adam Toma-
siak (TW Polonia Poznań) w  
Moskwie 1980 oraz Julia Mi-
chalska (Tryton) w Londynie 
2012. 

Od 1928 roku Wielkopolanie 
startują w mistrzostwach Eu-
ropy seniorów i do dzisiaj wy-
walczyli w nich 22 medale. Od  
1962 roku nasi wioślarze repre-
zentują Polskę w mistrzo-
stwach świata i mają w dorob-
ku 7 medali: 1 złoty (pamiętny 
sukces Julii Michalskiej i Mag-
daleny Fularczyk w Poznaniu 
2009), 4 srebrne i 2 brązowe. 

Ogromnym atutem Wielko-
polski jest także jezioro Maltań-
skie w Poznaniu. To na repre-
zentacyjnym akwenie stolicy 
Wielkopolski w XXI wieku od-
było się już 16 najważniejszych 
imprez wioślarskich na świecie 
(włącznie z tegorocznym Pu-
charem Świata).  Ale czas na ko-
lejne wyzwanie. W dniach 5-7 
czerwca 2020 roku na Malcie, 
po raz czwarty w historii od-

będą się mistrzostwa Europy 
seniorów (wcześniej w 1958, 
2007 i 2015). To będzie ostatnia 
impreza wioślarska przed star-
tem w igrzyskach w Tokio (24 
lipca – 1 sierpnia) i na pewno 
do Poznania przyjadą najlepsi 
zawodnicy, potencjalni meda-
liści olimpijscy. 

Nie byłoby tej najbliższej im-
prezy, podobnie jak wszystkich 
poprzednich, gdyby nie 
ogromna pomoc ze strony 
władz samorządowych: miasta 
Poznania, urzędu marszałkow-
skiego, starostwa powiato-
wego, ale też ministerstwa 
sportu i turystyki. Malta to 
przysłowiowe „oczko w gło-
wie” miasta Poznania, która za-
rządzana jest przez Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji. Nie 
można także zapomnieć o  przy-
jaciołach wielkopolskiego wio-
ślarstwa, którzy są wsparciem 
od kilkunastu lat: MTP Grupa. 
Aquanet, MPK, Enea, Hotel 
Sheraton, Port Lotniczy Ławica, 
WPSL i liczne grono innych 
partnerów. Wielkopolscy wio-
ślarze mają też wielkie wsparcie 
w mediach, takich jak „Głos 
Wielkopolski”, Radio Eska czy 
Telewizja Polska. Może więc 
w 2020 roku doczekamy się 
czwartego wioślarskiego me-
dalu olimpijskiego?  ¹ 

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

Poznan Hotel

Kalejdoskop sportowych sukcesów i wydarzeń

Wiktor Chabel (drugi od prawej) z kolegami z czwórki podwójnej na Malcie w Poznaniu
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