
Głos Wielkopolski, wtorek 3 lipca 2007

35Wielkopolskie wioślarstwo

www.wioslarstwo.poznan.pl, biuro@wioslarstwo.poznan.pl, tel.061-865-4351

P R O M O C J A

MONIKA SZURLEJ > Przy-
godę z wioślarstwem zaczęła
w 2004 roku w wieku 12 lat
w klubie PTW Tryton. 

Do sekcji trafiła dzięki swo-
jej kuzynce, która namówiła
ją na pierwszy trening.
Przed wioślarstwem przez
półtora roku udzielała się
w grach zespołowych jako ko-
szykarka, rezygnując ostatecz-
nie z tej dyscypliny na rzecz
sportów wodnych.Ulubionym
typem łodzi młodej zawod-
niczki poznańskiego klubu
jest skiff, na którym odnosi
najwięcej sukcesów.

Po raz pierwszy Monika
startowała w 2004 roku, biorąc
udział w mistrzostwach mia-
sta Poznania na ergometrze
wioślarskim i zajmując pierw-
sze miejsce w najmłodszej ka-
tegorii wiekowej. Jako mło-
dziczka ma sporo sukcesów
na wodzie: pierwsze miejsce
na mistrzostwach Wielkopol-
ski w 2006 roku, mistrzo-
stwach Poznania oraz między-
narodowych regatach wioślar-
skich w Kaliszu w 2007 roku
na jedynce. 

Drugie miejsce zajęła biorąc
udział w mistrzostwach Wiel-
kopolski na ergometrze wio-

ślarskim. Nie tylko wśród ró-
wieśników, ale również startu-
jąc w grupie juniorów, Monika
ma znaczące wyniki między in-
nymi na Centralnych Regatach
Juniorów w Kruszwicy w 2007
roku zajęła pierwsze miejsce
na skiffie. 

Zawodniczka Trytona jest
uczennicą drugiej klasy gimna-
zjum Zespołu Szkół Mistrzo-
stwa Sportowego w Poznaniu.
Dzięki wioślarstwu zyskała wie-
lu przyjaciół oraz nauczyła się
systematyczności, dzięki cze-
mu nie ma żadnych proble-
mów z pogodzeniem nauki ze
sportem. AŁ

Galeria naszych nadziei

Monika Szurlej na podium
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Anna Łbik

Klub Sportowy Posnania zo-
stał założony w maju 1907 ro-
ku przez grupę polskiej mło-
dzieży wywodzącej się ze śro-
dowisk rzemieślniczych i ku-
pieckich miasta Poznania. Po-
czątkowo jako klub piłkarski
występował pod nazwą Nor-
mania. 

Pierwszym prezesem Po-
snanii był dwudziestoletni Sta-
nisław Pilaczyński, a jednym
z najbardziej aktywnych inicja-
torów powstania klubu był
Piotr Pacierzyński. 

W roku 1912 klub zmienił
nazwę na Posnania i przyjął
biało-czerwone barwy. Po
II wojnie światowej, już od
24 maja 1945 roku, wznowiono
działalność klubu. Niestety,
brak własnych obiektów nie po-
zwolił na rozwinięcie działalno-
ści i po reorganizacji sportu
w 1949 roku nastąpił upadek
znaczenia Posnanii na sporto-
wej mapie Polski.

W 1956 roku założono sek-
cję wioślarską, a dwa lata póź-
niej nad Wartą powstała przy-
stań z warsztatami szkutni-
czymi, basenem treningo-
wym na osiem stanowisk, si-
łownią, hangarami oraz świe-
tlicą. Budynek był stylizowa-
ny na nadbudówkę okrętu
i od momentu powstania wła-
ściwie nie zmienił swojego
pierwotnego wyglądu. Obec-
nie przystań jest w trakcie
gruntownego remontu, który
jest planowany na parę lat.

Wymaga to dużych nakładów
finansowych, a przewidziane
prace są skomplikowane.

Sekcja wioślarska Posnania
RBW jako jedyny klub wioślar-
ski w Wielkopolsce posiada
(wspólnie z sekcją kajakową)
w Łężeczkach, na Pojezierzu
Sierakowskim, własną letnią
bazę treningową, do której na-
leży trzygwiazdkowy hotel,
domki campingowe dla zawod-
ników, siłownia, basen kryty
piętnastometrowy oraz po-
mieszczenia odnowy biologicz-
nej (jaccuzi, łaźnia parowa i sau-
na). Klub dysponuje również
bardzo dobrą bazą sprzętową.

Od roku 1989 klub jest jed-
nostką samodzielną, działającą
jedynie z pieniędzy wypraco-

wanych przez siebie i zadań zle-
conych administracji państwo-
wej i samorządowej. Ale to nie
przeszkadza, aby był wręcz po-
tęgą w sportach wodnych
– obok wioślarstwa także w ka-
jakarstwie i wyścigach motoro-
wodnych. Właśnie sportowcy
tych dyscyplin sportowych

przysparzają Posnanii najwię-
cej powodów do dumy dzięki
medalom z mistrzostw Polski
(wszystkich kategorii wieko-
wych), Europy i świata. Przez
cały czas swej działalności klub
związany jest ze środowiskiem
dzieci i młodzieży miasta Po-
znania. •

Młodzieńczy stulatek
JUBILEUSZ | Sporty wodne dostarczają Posnanii najwięcej splendoru
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Przystań Posnanii nad Wartą wybudowano prawie 50 lat temu

Komisja historyczna w KW 04
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Wioślarskiego z roku 1904 zosta-
ła powołana Komisja Historyczna w składzie: Bogusław Gębala 
(tel. 061-879-2590), Tadeusz Piątek (tel. 061-879-1416), Tomasz Kop-
ka (tel. 0505-927-150; e-mail: tomek.kopka@g.mail.com. Strona inter-
netowa klubu: www.kw04.com Prosimy o przesyłanie materiałów związa-
nych z KW 04. Uzyskane materiały zostaną wykorzystane do uzupełnienia
historii klubu. Spotkania komisji odbywają się w pokoju zarządu KW04
przy ulicy Piastowskiej 40 co miesiąc w drugi wtorek o godzinie 18. 

MISTRZOSTWA > We wrze-
śniu czeka nas na Jeziorze
Maltańskim najważniejsze
wydarzenie wioślarskie
w Polsce – reaktywowane
po wielu latach przerwy mi-
strzostwa Europy seniorów.
Ale wcześniej odbędą się mi-
strzostwa świata do lat 23
(w Szkocji) i mistrzostwa
świata juniorów (w Chi-
nach). Na wszystkich tych
imprezach wystartują Wiel-
kopolanie.

Mistrzostwa Europy se-
niorów wyznaczone na dni
od 22 do 23 września na Je-
ziorze Maltańskim, to po mi-
strzostwach świata i Pucha-
rze Świata najważniejsza im-
preza sezonu. W Poznaniu
organizowano już zawody
największej rangi poza mi-
strzostwami świata senio-
rów, które jednak rozegrane
zostaną tutaj w 2009 roku. 

We wrześniowych mi-
strzostwach Europy pojawią
się na torze regatowym także
przedstawiciele wielkopol-
skich klubów. Najbardziej li-
czymy na występy pań.
W skiffie popłynie Julia Mi-
chalska (Tryton), młodzieżo-
wa mistrzyni świata coraz le-
piej spisująca się w zawo-
dach Pucharu Świata. W mi-
nionych dwóch edycjach te-
go roku dwukrotnie plaso-
wała się na szóstym miejscu.
Czy będzie ją stać na medal
ME? No, może jeszcze nie
w tym roku. 

Drugą naszą nadzieją jest
duet wagi lekkiej – Ilona Mo-
kronowska i Magdalena
Kemnitz (Posnania RBW).
Pływają wspólnie dopiero
od trzech lat i być może wła-
śnie mistrzostwa Europy bę-
dą dla nich pierwszą wielką
szansą na medalowy sukces.

Wcześniej, bo od 27 do 29
lipca w Strathclyde (Szkocja)
odbędą się mistrzostwa świa-
ta do lat 23. Dawniej te zawo-

dy nosiły nazwę Światowe Re-
gaty Wioślarskie do lat 23
i ostatni raz pod tym mianem
zostały rozegrane w Pozna-
niu w 2004 roku. W Szkocji
wystartuje dość liczna grupa
Wielkopolan. W męskiej
ósemce popłynie tam Rado-
sław Klimkowski, w czwórce
podwójnej – Dawid Kubiak,
w dwójce podwójnej wagi lek-
kiej – Przemysław Bielawski,
w reprezentacyjnej osadzie
ósemki kobiet znalazła się
Monika Zdrojewska, a w osa-
dzie dwójki podwójnej wagi
lekkiej – Karolina Widun
(wszyscy z Posnanii). 

Natomiast w męskiej
czwórce bez sternika na mło-
dzieżowych mistrzostwach
świata popłynie Michał Rataj-
czak (AZS AWF Poznań),
a w żeńskiej osadzie dwójki
podwójnej standardowej wa-
gi – Magdalena Mularczyk
(Tryton). Łącznie więc do
Strathclyde pojedzie siedmio-
ro zawodników z Poznania.
Czy przywiozą jakiś medal?
Zobaczymy.

Najdalej – bo aż do Pekinu
– wybiera się w tym roku pol-
ska reprezentacja narodowa
juniorów, gdyż właśnie tam
w tej kategorii wiekowej (od
8 do 11 sierpnia) odbędą się
mistrzostwa świata. Na nie-
zwykłe spotkanie z olimpij-
skimi obiektami (wszak
w Chinach w przyszłym roku
odbędą się igrzyska) ma szan-
se kilkoro poznaniaków.
W osadzie żeńskiej ósemki
mogą znaleźć się: Daria Filary
(AZS AWF), Jadranka Velicko-
vic (Posnania RBW) i Natalia
Monarszyńska (Tryton), nato-
miast do męskiej osady repre-
zentacyjnej czwórki podwój-
ne pretendują: Adam Wicen-
ciak (KW 04), Roman Weso-
łowski (Posnania RBW) i Da-
wid Grabowski (Posnania
RBW). Łącznie pojedzie więc
do Pekinu sześcioro pozna-
niaków. LEG

Zagraniczne wojaże
poznańskiej młodzieży

KLUBY > Wielkopolskie klu-
by wioślarskie zapraszają
młodzież na swoje przysta-
nie. Zajęcia na wodzie do-
starczą na pewno wielu wra-
żeń.

> AZS AWF Poznań
tel. 061-877-1557
061-877-1390
www.awf.poznan.pl/sport

> Posnania Poznań
tel. 061-827-8000,
tel./fax 061-820-6101
www.posnania.pl

> Klub Wioślarski 1904
tel. 061-833-0293
www.kw04.com

> Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-833-3665
061-833-4287 
www.tryton.najlepsi.net 

> Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia Poznań
tel. 061-877-3630

> Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich
tel. 061-865-4351
www.wioslarstwo.poznan.pl

Zadzwoń, przyjdź, potrenuj


