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Wioślarstwo 

Po 25 latach pracy pełnej sukce-
sów swoją misję prezesa Pol-
skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich kończy Ryszard 
Stadniuk, którego zastępuje 
Adam Korol. W jakim kierunku 
będą płynąć polskie wiosła? 

Sukcesy nie tylko sportowe 
Czas, kiedy Ryszard Stadniuk 
pełnił funkcję prezesa PZTW 
(nieprzerwanie od 1996 roku) na-
znaczony był sukcesami, w tym 
olimpijskimi (4 złote medale,  
2 srebrne i 2 brązowe). 

W okresie pracy Stadniuka 
za sterami PZTW Miasto Poznań 
było areną najważniejszych 
zmagań: 4-krotnie Mistrzostw 
Europy Seniorów, raz Mi-
strzostw Świata, aż 6-krotnie 
Pucharu Świata oraz wielu in-
nych imprez, w tym Młodzieżo-
wych Mistrzostw Świata, Aka-
demickich Mistrzostw Świata 
i Europy… Wszystkie imprezy 
odbyły się na Torze Regatowym 
Malta. W Poznaniu od lat odby-
wają się również najważniejsze 
wydarzenia krajowe - mistrzo-
stwa Polski juniorów, mło-
dzieży, seniorów, masters... 

Nowy prezes, nowe cele? 
Nowym prezesem PZTW został 
Adam Korol, który podobnie jak 
jego poprzednik z wioślarstwem 
jest związany od lat. Jest cztero-
krotnym mistrzem świata, mi-
strzem olimpijskim z igrzysk 
w Pekinie. W 2015 został Mini-
strem Sportu i Turystyki. W ja-
kim kierunku ma zmierzać zwią-
zek kierowany przez nowego 
prezesa? 

– Zależy mi na utrzymaniu 
dobrych stosunków z klubami, 
bo przecież one dostarczają nam 
zawodników, z których budu-
jemy reprezentacje we wszyst-
kich kategoriach wiekowych. Za-
mierzam pojechać do każdego 
klubu, żeby poznać problemy 
i potrzeby. Chciałbym też skupić 
się na wioślarstwie amatorskim, 

bo jest tu olbrzymi potencjał – 
mówi Adam Korol. 

 
Wątki wielkopolskie 
W nowym zarządzie oraz komi-
sji rewizyjnej PZTW na lata 2021-
24 nie zabraknie osób związa-
nych z wielkopolskim wioślar-
stwem. 

Michał Jeliński, czterokrotny 
mistrz świata, trzykrotny olim-
pijczyk, mistrz olimpijski z Pe-
kinu, pochodzący z Gorzowa 
Wielkopolskiego, jest mocno 
związany z Poznaniem. Na co 
dzień działa w Wielkopolskim 
Stowarzyszeniu Sportowym. 

Z kolei Franciszek Kamiński 
ma olbrzymie doświadczenie 
jako obecnie funkcjonujący wi-
ceprezes organizacyjny WZTW. 
Paweł Szczepaniak na co dzień 
jest prezesem sekcji wioślarskiej 
KS Posnania, jednego z ważniej-
szych klubów nie tylko na ma-
pie regionu, lecz też kraju. Lech 
Burchard, prezes KTW Kalisz, 
który jest przewodniczącym ko-

misji rewizyjnej WZTW - stał się 
członkiem komisji w krajowym 
związku. 

 
Region mocnym ośrodkiem 
Jednym kluczowych obszarów, 
w których nowy prezes widzi re-
zerwy jest współpraca z klu-
bami. Mocnym ośrodkiem dla 
polskiego wioślarstwa od lat jest 
Wielkopolska, gdzie działa sze-
reg klubów wioślarskich: 
- Tryton Poznań z siedzibą 
przy ul. Piastowskiej 38; 
- KW04 Poznań przy ul. Piastow-
skiej 40; 
- Posnania przy ul. Wioślarskiej 
72 
- TW Polonia Poznań  (przy ul. 
Wioślarskiej 74); 
- sekcja wioślarska AZS AWF Po-
znańz siedzibą przy ul. Św. Ro-
cha 8.  
-KTW Kalisz i UKS Dwójka Kór-
nik jako ważne kluby regionu , 
ale spoza Poznania;  
-Poznań Rowing Club jako nowy 
klub na mapie regionu. 

Jesień jest tradycyjnie okre-
sem, kiedy w lokalnych klubach 
odbywają się nabory. Kluczo-
wym warunkami, które należy 
spełnić jest wiek 12-16 lat oraz 
chęć do stałego poprawiania 
swojej kondycji. 
 
Gdzie trenować? 
Przykładowo w TW Polonia 
można trenować w dni powsze-
dnie o 16:30, a w soboty 10:00 
(Jezioro Maltańskie od strony 
hangarów). Zawodnicy Trytonu 
spotykają się codziennie o 16, 
a w soboty o 9, również nad Je-
ziorem Maltańską. Również sek-
cja wioślarska AZS AWF Poznań 
jesienią poszukuje nowych, mło-
dych zawodników. Treningi od-
bywają się o godz. 16 oraz w so-
boty w godzinach rannych. 
Zbiórki odbywają się na Malcie, 
w hangarze nr 4. 
- Powoli sezon letni dobiega 
końca, ale my nadal schodzimy 
na wodę, pływamy na łodziach 
wioślarskich, szlifujemy tech-

nikę, pokonujemy swoje słabo-
ści, wykorzystujemy ładną po-
godę, dobrze się bawimy obcu-
jąc z przyrodą i przygotowujemy 
się do następnego sezonu. Nie-
długo przeniesiemy się całkowi-
cie na ląd. W sezonie zimowym 
będziemy trenować na ergome-
trach wioślarskich, wykonywać 
ciekawe ćwiczenia na siłowni, 
poprawiać swoją kondycję 
i kształtować nasze sylwetki, aby 
od wiosny jeszcze lepiej wiosło-
wać na wodzie - mówi trener 
Szymon Mikołajczak z sekcji 
wioślarskiej AZS AWF Poznań. 
We wrześniu rozpoczęły się na-
bory również do KW 04 w szko-
łach podstawowych, pierwsze 

spotkania w uczniami cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
i już na drugi dzień młode kan-
dydatki przyszły na swój pierw-
szy trening.  
- Mamy zaplanowane kolejne 
spotkania w szkołach podstawo-
wych i w liceum dla klas pierw-
szych.Treningi odbywają się 
w poniedziałki, środy i piątki 
godz. 16 i soboty od 9.30 - 
do końca października nad Maltą 
a następnie w siedzibie klubu - 
mówi Paweł Mermela, prezes 
klubu. 
Na profilach facebookowych klu-
bów można znaleźć informacje 
o nabroach i kontakty do trene-
rów. Ą  FWW   

Miniony wekend to walka młodzików w mistrzostwach Poznania
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Wioślarska jesień: zmiana za sterami i nabory

Do końca października młodzi wioślarze i wioślarki trenują i rywalizują na Jeziorze Maltańskim
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Młdzi zawodnicy nad Maltą pod czujnym okiem trenerów
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