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WIELKOPOLSKIE WIOSLARSTWO
SUKCESY I NADZIEJE / Podsumowujemy ubiegłoroczny sezon

Ilona Mokronowska. Ta zawodniczka ma już w dorobku tytuł wicemistrzyni świata zdobyty
przed laty (w dwójce wagi lekkiej). W tym roku nie udało się jej
wprawdzie powtórzyć tamtego
sukcesu, lecz ze swą nową partnerką (Magdaleną Kemnitz)
wciąż jest w gronie najlepszych
duetów wagi lekkiej. Mokronowska jeszcze nie składa broni i postanowiła dopłynąć do olimpiady
w Pekinie w 2008 roku.
Magdalena Kemnitz. To jedna z najbardziej uzdolnionych

wioślarek młodego pokolenia.
Od dwóch lat jest partnerką rutynowanej
Mokronowskiej
i pod jej okiem zdobywa wioślarskie szlify. Trenerzy już teraz myślą o nowej dla niej partnerce, bowiem wiadomo, że przecież Ilona Mokronowska na pewno
wcześniej zakończy karierę i wtedy Kemnitz nie można zostawić
na pastwę losu.
Julia Michalska. To największy talent wioślarski jaki objawił
się ostatnio w Poznaniu. Po sukcesach w kategorii juniorek (złoty medal) i młodzieżowej (srebro
w ubiegłym sezonie) nadchodzi
czas na jej skuteczniejszą walkę
w gronie seniorek. Ale to przejście nigdy nie jest łatwe, więc ciekawe jak sobie Michalska poradzi? Nie powinno być źle, bowiem
przed dwoma laty była o krok
od zakwalifikowania się na regaty olimpijskie w Atenach. Za dwa
lata w Pekinie już jej chyba nie
zabraknie.

Artur Śledzik był w ubiegłym roku szósty na MMŚ.
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Julia Michalska z Trytona to bez wątpienia największy talent wioślarski jaki
ostatnio objawił się w Poznaniu.

Na mistrzostwach świata juniorów
Michał Ratajczak z KW-04 w osadzie
czwórki ze sternikiem wywalczył brązowy medal.

Duet Posnanii – Ilona Mokronowska oraz młodsza od niej Magdalena Kemnitz to jedna z najlepszych par świata wagi lekkiej, choć jeszcze po medal wspólnie nie udało się im sięgnąć.

Adam Łodygowski. Pływa
w kategorii lekkiej i należy
do najlepszych polskich zawodników w tej grupie. Dowodem
jest złoty medal zdobyty na długodystansowych mistrzostwach
Polski w Warszawie i brązowy
w mistrzostwach kraju na klasycznym dystansie. A potwierdzeniem klasy było na koniec sezonu drugie miejsce w Pucharze
Polski na ergometrze.
Artur Śledzik. Ma 19 lat
i od urodzenia mieszka w Poznaniu. Od 10 lat uprawia wioślarstwo, od trzech lat jest w kadrze Polski. W 2004 roku zdobył
srebrny medal w dwójce podwójnej na mistrzostwach świata juniorów. Rok później był szósty na młodzieżowych mistrzostwach świata do lat 23. W minionym roku zdobył 4 medale
na młodzieżowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach
Polski seniorów. Obecnie jest
studentem I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Monika Zdrojewska. Ma 19 lat
i od roku trenuje w Posnanii Poznań. Wcześniej była zawodniczką Wisły Grudziądz. Od 3 lat jest
w kadrze Polski. W 2004 roku
zdobyła brązowy medal w biegu
ósemek na mistrzostwach świata juniorów. Rok później wywalczyła 4 medale na młodzieżowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach Polski seniorów.
Dawid Kubiak. Ma 19 lat a,
od siedmiu lat trenuje wioślarstwo. Jego największym osiągnięciem sportowym jest srebr-

ny medal mistrzostw świata juniorów w 2004 roku. W ubiegłym
sezonie w osadzie dwójki był szósty na młodzieżowych mistrzostwach świata. Ubiegłoroczny
srebrny i brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów. Jest
studentem I roku psychologii
na poznańskim UAM.
Michał Ratajczak. W minionym roku wywalczył brązowy
medal na mistrzostwach świata
juniorów w Brandenburgu. Mający w klubie przydomek „Synek” startował w składzie czwórki ze sternikiem. To pierwsze trofeum tej rangi zdobyte przez zawodnika KW-04. W mistrzostwach Polski wywalczył srebrny
medal wspólnie z partnerem klubowym Tomaszem Kopką. Michał ma na koncie także mistrzostwo Polski na ergometrze.
Leszek Gracz
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Miniony sezon był dla wielkopolskich wioślarzy bez wątpienia
udany, bowiem w klasyfikacji
województw nasz region znalazł
się na drugim miejscu podobnie
jak w ogólnopolskiej klasyfikacji
klubowej Posnania. Zawodniczki
i zawodnicy poznańskich klubów
odnosili sukcesy nie tylko w krajowej rywalizacji, ale również
na zagranicznych akwenach.

3X ROMUALD KRÓLAK

Młodzieżowe medale

Monika Zdrojewska od trzech lat trenuje w Posnanii.

Na koniec roku wyróżnienia spotkały także działaczy wioślarskich. Franciszek
Kamiński (na zdjęciu z lewej) otrzymał złoty Krzyż Zasługi, Marek Kurek (z prawej) – srebrny, a Mirosław Kozak – brązowy. Wszyscy są w Zarządzie Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
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