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ETON / Poznaniacy w reprezentacji narodowej na mistrzostwa świata

Mokronowska, Kemnitz oraz Brzeziński

Troje poznaniaków wyjedzie na mistrzostwa świata seniorów do Eton w Wielkiej Brytanii. Największe nadzieje wiążemy ze
startem dwójki podwójnej wagi lekkiej Posnanii – Ilony Mokronowskiej i Magdaleny Kemnitz. Ta pierwsza ma już w dorobku
medal mistrzostw świata zdobyty przed laty z inną partnerką. Natomiast duet Mokronowska-Kemnitz (stworzony dopiero
przed igrzyskami w Atenach) zaliczany jest do jednych z najszybszych na świecie, może więc stanie w Eton na podium? Go-
rąco tego życzymy tej dwójce sympatycznych dziewcząt. Na mistrzostwach świata seniorów (której odbędą się od 20 do 27
sierpnia) wystąpi także Patryk Brzeziński z AZS AWF Poznań, który popłynie w reprezentacyjnej osadzie czwórki bez sterni-
ka. lleegg
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AMSTERDAM
Troje Wielkopolan

Apetyt rośnie
P o złotym sukcesie Julii Mi-

chalskiej (Tryton) na mło-
dzieżowych mistrzostwach
świata, od 2 do 5 sierpnia w Am-
sterdamie (Belgia) rozegrane
zostaną mistrzostwa świata ju-
niorów.

W reprezentacyjnej czwórce
podwójnej juniorek popłynie
Natalia Monarszyńska (Tryton)
a jej partnerkami będą: Izabela
Słoma (MOS Ełk), Ewa Skotnic-
ka, Małgorzata Pryszmont
(obie Orzeł Wałcz). 

W czwórce bez sternika ju-
niorów wiosłować będzie Piotr
Juszczak (KTW Kalisz) wspól-
nie z: Pawłem Lewandowskim
(WTW Włocawek), Michałem
Szpakowskim i Krystianem
Aranowskim (obaj AZS UMK
Toruń). 

W czwórce podwójnej obok
Dawida Grabowskiego (Posna-
nia/RBW) znaleźli się: Robert
Rybak (MKS Dwójka Warsza-
wa), Maciej Głowicki (MOS Ełk),
Filip Żdan (AZS AWF Gorzów).
Natomiast miejsce w reprezen-
tacyjnej ósemce wywalczył so-
bie Mateusz Jabłoński (KTW
Kalisz). lleegg

GALERIA
Adam Łodygowski

Sumienność

A dam Łodygowski jest w ka-
drze Polski wagi lekkiej wio-

seł krótkich. Karierę zaczął
w wieku 16 lat w Posnanii u tre-
nera Włodzimierza Ratajczaka.
Dzisiaj pływa w Klubie Wioślar-
skim z roku 1904 pod opieką
Romana Jermiszkina. 

Pierwszy medal, brązowy,
zdobył po dwóch latach trenin-
gu na mistrzostwach Polski ju-
niorów w 1999 roku w konku-
rencji jedynek wagi lekkiej. Pa-
rę miesięcy później wywalczył
srebro na długodystansowych
mistrzostwach Polski. W sierp-
niu jedzie na Akademickie Mi-
strzostwa Świata, gdzie będzie
reprezentować Polskę, startu-
jąc w jedynce wagi lekkiej.

Wioślarstwo dla Adama to
„pokonywanie samego siebie,
sumienna praca i świadomość,
że osiągniecie celu jest możliwe
tylko wtedy, gdy małymi krocz-
kami, w pocie czoła (nie tylko fi-
zycznie) dążyć się będzie do ce-
lu”. 25-letni Adam Łodygowski
jest absolwentem Politechniki
Poznańskiej oraz Uniwersytetu
w Hanowerze. aałł

Adam Łodygowski
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W połowie lipca na torze re-
gatowym Brdyujście

w Bydgoszczy odbyły się LVII
Mistrzostwa Polski Juniorów
w wioślarstwie. 

Poznaniacy spisali się do-
brze. W skiffie dziewcząt trze-
cie miejsce zajęła Natalia Mo-
narszyńska z klubu Tryton Po-
znań, a piąte Daria Filary z po-
znańskiego AZS AWF. W mę-
skiej czwórce bez sternika sre-
bro wywalczyła osada Posna-
nia/RBW w składzie: Łukasz
Rosochowicz, Michał Tarkow-
ski, Chrystian Lasecki, Woj-
ciech Syrocki. 

Mocnym biegiem dla pozna-
niaków okazała się konkuren-
cja dwójek podwójnych chłop-
ców, w której zwyciężyli Piotr
Abrahamczyk z Dawidem Gra-
bowskim (Posnania/RBW).
Trzecie miejsce zajęła dwójka
z KW04: Artur Wicenciak i Da-
wid Mikołajczak a tuż za nimi

przekroczyli linię mety zawod-
nicy Polonii Poznań Dawid We-
sołowski i Przemysław Bielaw-
ski. Srebrny medal w skiffie wa-
gi lekkiej zdobył Łukasz Kacz-
marek z poznańskiego AZS

AWF, a medal brązowy Grze-
gorz Widun (Posnania/RBW).
W dwójce podwójnej kobiet wa-
gi lekkiej drugie miejsce zajęła
osada KW04 w składzie Sylwia
Kalet i Sandra Madajczyk, na-

tomiast dziewczyny Posna-
nii/RBW w czwórce bez ster-
niczki musiały zadowolić się
piątym miejscem w finale, po-
dobnie jak ich koleżanki
z KW04 w dwójce podwójnej. 

Z brązowym medalem za wy-
ścig dwójek podwójnych kobiet
wróciły do domu siostry Monar-
szyńskie – Karolina i Natalia.
W męskim skiffie Przemysław
Bielawski z TW Polonia zajął
szóste miejsce, a w konkurencji
skiffu kobiet wagi lekkiej Sylwia
Kalet z KW04 ukończyła bieg
na miejscu piątym. W wyścigu
czwórki podwójnej mężczyzn
złoty medal dla Wielkopolski
wywalczyła osada Posna-
nii/RBW w składzie: Rafał Fa-
bian, Piotr Abrahamczyk, Arka-
diusz Adamski, Dawid Grabow-
ski. W ten sposób Abraham-
czyk z Grabowskim przywieźli
do domu po dwa złote medale.
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BYDGOSZCZ / Mistrzostwa Polski juniorów

Dwóch podwójnie złotych

Dekoracja dwójek podwójnych juniorów. Na podium stoją: w środku zwycięzcy
– Posnania/RBW Piotr Abrahamczyk i Dawid Grabowski; drugie miejsce – CHTW
Chełmża Ariel Makowski i Michał Bator; trzecie miejsce – Klub Wioślarski z roku
1904 Adam Wicenciak i Dawid Mikołajczak.
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