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KLUBY / Treningi

Zadzwoń, przyjdź
AAZZSS  AAWWFF  PPoozznnaańń,, 61-135 Po-

znań, ul. Św. Rocha 9, tel. 87-71-
557, tel./fax 87-71-390, przystań
– Jez. Maltańskie, hangar 8

PPoossnnaanniiaa  PPoozznnaańń,, 61-664 Po-
znań, ul. Słowiańska 78, tel. 82-78-
000, tel./fax 0-61-82-06-101, przy-
stań – ul. Wioślarska 72, tel. 87-70-
585 

KKlluubb  WWiioośśllaarrsskkii  11990044  PPoozznnaańń,,
61-556 Poznań, ul. Piastowska 40,
tel./fax 83-30-293 www.kw04.com

PPoozznnaańńsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrzzyy  TTrryyttoonn,, ul. Piastowska 38,
61-556 Poznań, tel. 83-33-665, fax
83-34-287, www.tryton.najlepsi.net

TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioośśllaarrzzyy  PPoolloo--
nniiaa  PPoozznnaańń,, 61-556 Poznań, ul.
Wioślarska 74, tel./fax 87-73-630

KKaalliisskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWiioo--
śśllaarrsskkiiee,,  62-800 Kalisz, park Ludo-
wy 2, tel./fax 75-74-669, przystań
– ul. Wał Piastowski 1, tel. 75-73-
379 www.ktw.101.pl

WWiieellkkooppoollsskkii  ZZwwiiąązzeekk  TToowwaa--
rrzzyyssttww  WWiioośśllaarrsskkiicchh,, 60-791 Po-
znań, ul. Reymonta 35, tel. 86-54-
351, fax. 86-99-127, www.rowing-
-2004.malta.pl/test lleegg

partnerzy WZTW

Zarząd najstarszego w Wiel-
kopolsce klubu Wioślarskie-
go KW 04 bezustannie stara

się o to, by zachęcić do wiosłowa-
nia najmłodszych i stworzyć im
jak najlepsze warunki do trenin-
gów. Dzieci, które przychodzą
do klubu są zafascynowane no-
wym sportem. Podobnie ich ro-
dzice, bo to też przecież oni przy-
prowadzają pociechy na przy-
stań. 

Wiesław Raczyński, ojciec 
12-letniego Konrada, jest przeko-
nany, że właśnie wioślarstwo bę-
dzie najlepszym sportem dla sy-
na: – Konrad wiosłuje dopiero sie-
dem miesięcy, a już widać postęp.
Wygląda zdrowo, oczy mu błysz-
czą, jest opalony i – co najważniej-
sze – treningi wcale nie przeszka-
dzają mu wspaniale się uczyć,
ostatnio przynosi same piątki. 

Konrad wiąże z wioślarstwem
wielkie plany: – Marzę o medalu
olimpijskim, ale muszę być cier-
pliwy. Czasami mam zdarte
do krwi ręce, ale nie zniechęcam
się tym.

Teresa i Grzegorz Ratajczako-
wie, rodzice 17-letniego Michała,
który zwyciężył w tym roku
na międzynarodowych mistrzo-
stwach Polski na ergometrze, czę-
sto przychodzą do klubu zoba-
czyć jak trenuje, zawsze są jego

najaktywniejszymi kibicami. – Je-
stem taka dumna z sukcesów sy-
na, aż nie mogę uwierzyć, że to
mój Michał. Mężowi też skrzydła
rosną, tak się cieszy. Wioślarstwo
to ciężki sport, dlatego każde
zwycięstwo na zawodach to wiel-
ka radość dla zawodników i ro-
dziców! – mówi pani Teresa.

Obecnie wśród najlepszych za-
wodników KW 04 można wymie-
nić seniorów: Adama Łodygow-

skiego, studenta Politechniki Po-
znańskiej oraz Politechniki
w Hannoverze i Aleksandra Maj-
chrzaka, studenta Akademii Rol-
niczej, a także juniorów: Martę
Wojtkowiak, Sylwię Kalet, ubie-
głoroczne srebrne medalistki Mi-
strzostw Polski, Michała Rataj-
czaka, Tomasza Kopkę, mistrza
Wielkopolski na ergometrze,
Marcina Osajdę i Mikołaja Rzeź-
nika. Wszyscy trenują z dużym

poświęceniem 7- 8 razy w tygo-
dniu, nie bacząc na zmęcze-
nie i warunki atmosferyczne, cza-
sami bardzo niesprzyjające. Sto-
sunki między wioślarzami, którzy
już osiągnęli wyniki, a tymi po-
czątkującymi wbrew pozorom są
bardzo ciepłe. Starsi opiekują się
młodszymi, pilnują ich na wo-
dzie i pomagają w procesie szko-
lenia. 

MMaarriiaa  ZZyyggmmuunntt

KW 04 / Rodzinna atmosfera najstarszego klubu

Droga do gwiazd

Najczęściej wioślarze KW 04 trenują na Warcie, ale na przygotowanie startowe nie ma nic lepszego niż Jezioro Maltańskie. 
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W zimowym rankingu mło-
dzików odbyło się dziewięć

imprez (na ergometrze, biegi te-
renowe i sprawdziany w sali
gimnastycznej. Wzięło w nich
udział 88 zawodników z 6 klu-
bów – najwięcej z Posnanii,
KTW Kalisz oraz KW 04.

RRoocczznniikkii  11999911--9922  dziewczynki:
1. Marta Szymańska (KTW)

333,5; 2. Aleksandra Kapustka
(Posnania) 320; 3. Paulina Biszos
(Posnania) 315,5; chłopcy: 1. Ma-
teusz Kaczmarek (Posnania)
321,5; 2. Bartosz Bryza (Polonia)
302; 3. Maciej Nowak (Polonia)
296; rroocczznniikk  11999933  dziewczynki
– Dagmara Rzepkowska (Po-
snania) 315,5; chłopcy – Michał
Niegowski (KW 04) 245,5. lleegg

MŁODZICY / Zimowe rankingi

88 zawodników 

T owarzystwo Wioślarzy Polo-
nia powstało w 1921 roku z ini-

cjatywy Mieczysława Grzybkow-
skiego, który został pierwszym
prezesem. W 1927 roku odbyła
się przypuszczalnie największa
w historii wioślarstwa polskiego
wyprawa braci Adama i Bogda-
na Czamańskich – z Poznania
do Morza Czarnego i z powro-
tem. W powojennej historii dzięki
takim zawodnikom jak R. Kroll,

M. Wlaźlak, R. Rakowski, W. Ada-
miak, czy T. Sterczała Polonia
zdobywała tytuły mistrzów Polski,
a jej zawodnicy reprezentowali
kraj na arenie międzynarodowej.
Od roku 1980 Polonia może się
szczycić jedynym w powojennej
historii poznańskiego wioślar-
stwa medalem olimpijskim wy-
walczonym przez Grzegorza No-
waka i Adama Tomasiaka w Mo-
skwie. lleegg

POLONIA / Medalowa dwójka

Chluba klubu

R eprezentantki na igrzy-
skach olimpijskich: Mont-

real 1976 – Bogusława Ko-
złowska-Tomasiak (VIII miej-
sce); Moskwa 1980 – Bogusła-
wa Kozłowska-Tomasiak oraz
Mariola Abrahamczyk
(V w czwórce podwójnej ze
sterniczką); Sydney 2000 – Ilo-
na Mokronowska i Elżbieta
Kuncewicz (VIII w dwójce po-
dwójnej wagi lekkiej), Ateny
2004 – Mokronowska i Mag-
dalena Kemnitz (VI w dwójce
podwójnej wagi lekkiej). 

Medale mistrzostw Europy
i mistrzostw świata: Bogusła-
wa Kozłowska, ME, Moskwa
1973 – brązowy; Ilona Mokro-
nowska, MŚ Lucerna 2001
– srebro; Arnold Sobczak,
MŚJ Trofi 2002 – brąz; Moni-
ka Paszkiewicz, Światowe Re-
gaty do 23 lat 2002 – brąz. Ra-
fał Abrahamczyk, Światowe
Regaty do 23 lat 2002 – brąz

Kadrę trenerską współtwo-
rzą od 30 lat Mariola i Prze-

mysław Abrahamczyk i Wło-
dzimierz Ratajczak, którzy
wychowali wielu utytułowa-
nych zawodników. Młodszymi
grupami zajmują się trene-
rzy: Józef Abramowicz, Ma-
ciej Hoffman oraz Robert
Skotarczak.

lleegg

POSNANIA / Od Montrealu do Aten

Pięć olimpijek

Ilona Mokronowska to sztandarowa
postać sekcji Posnanii.
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ABC / Droga do finału

Regaty

R egaty wioślarskie to wyścigi
łódek na torze spełniającym

określone wymogi. Są podzielone
na określoną liczbę konkurencji
i określoną liczbę wyścigów
w każdej konkurencji. Łódki pły-
wają w linii prostej po torach wy-
tyczonych bojami. Przekroczenie
toru oznacza dyskwalifikację. Ry-
walizacja odbywa się na torach
z sześcioma lub ośmioma pasma-
mi wody, co oznacza, że jednocze-
śnie może się ścigać sześć lub
osiem łódek. W zależności od licz-
by zgłoszonych osad trzeba
w drodze eliminacji przejść przez
przedbiegi, repasaże, półfinały aż
do finału. W finale A zawodnicy
walczą o miejsca od 1 do 6, w fina-
le B od 7 do 12. Dystans startowy
wynosi 1000 m dla weteranów,
1500 m dla młodzików i 2000 m dla
pozostałych grup wiekowych. lleegg


