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20 LAT ERGOWIOSEŁ WE WROCŁAWIU 
 
27 stycznia (czwartek) o godz. 10.00 zapraszamy do gmachu głównego Politechniki 
Wrocławskiej na konferencję prasową poświęconą zawodom „Ergowiosła 2011”. 
(wyb. Wyspiańskiego 27, klub Caffeteria, przyziemie). Organizatorzy przedstawią 
szczegółowy program, opowiedzą o gościach i atrakcjach zawodów. 
 
20-te Mistrzostwa Polski na Ergometrze Wioślarskim* odbędą się juŜ w najbliŜszą 
sobotę, 29 stycznia, w hali Orbita przy ul. Wejherowskiej. Organizatorami są klub AZS 
„Politechnika Wrocławska” i Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (PZTW).  
 
Udział w imprezie zapowiedzieli znakomici zawodnicy, m.in. Maciej Siejkowski                    
- zdobywca Pucharu Polski na ergometrze w latach 2000-2010 i Paweł Rańda                    
- wicemistrz olimpijski z Pekinu (2008), III miejsce w mistrzostwach świata (2009), II 
miejsce w mistrzostwach Europy (2010), mistrz Polski na ergometrze (2010).  
 
Oprócz zmagań o mistrzostwo Polski widzowie będą mogli obejrzeć pokazowy bieg 
„sztafeta gwiazd” z udziałem TERMINATORÓW (Adama Korola, Michała Jelińskiego, 
Marka Kolbowicza, Konrada Wasielewskiego) – wioślarzy czwórki podwójnej, złotych 
medalistów olimpijskich (2008), 4-krotnych mistrzów świata  i mistrzów Europy (2010). 
Na czterech ergometrach jednocześnie wystartują druŜyny liczące czterech zawodników. 
W kaŜdej z nich wystartuje jeden z Terminatorów. Skład uzupełnią wrocławscy urzędnicy, 
dziennikarze oraz reprezentanci Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", którzy 
podczas zawodów będą równieŜ kwestować na rzecz dzieci.  
 
Podczas tegorocznych, jubileuszowych, zawodów klub AZS „Politechnika Wrocławska” 
odznaczy osoby szczególnie zasłuŜone dla wioślarstwa oraz wręczy medale „Bene 
Meritus” za wieloletnie wspieranie organizacji mistrzostw we Wrocławiu.   
 
 
* Pierwszą edycję mistrzostw Polski na ergometrze wioślarskim sekcja wioślarska klubu 
AZS „Politechnika Wrocławska” zorganizowała w 1992r. Od tego czasu popularność               
i zainteresowanie tą konkurencją we Wrocławiu stale rośnie. Co roku przybywa zarówno 
zawodników, chcących wziąć udział w rywalizacji, jak i kibiców. Od samego początku 
zawody organizowane są przy wsparciu finansowym i pod honorowym patronatem 
rektora Politechniki Wrocławskiej, prezydenta Wrocławia oraz PZTW. W ubiegłym roku 
atrakcją był pojedynek Pawła Rańdy z Mariuszem Pudzianowskim. 
 
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 
 


