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Mistrzostwa świata w Lucer-
nie były podstawową elimi-
nacją do przyszłorocznych
igrzysk olimpijskich w Peki-
nie. Z ośmiorga poznania-
ków, którzy mają realne
szanse na występ w Chinach
tylko dwoje zdołało wykorzy-
stać tę pierwszą szansę – Ju-
lia Michalska z Trytona pły-
nąca w skiffie oraz Patryk
Brzeziński (AZS AWF) w osa-
dzie ósemki.

Michalska prezentowała się
w tym sezonie bardzo dobrze
podczas Pucharu Świata, pływa-
jąc w finałach A. Podczas mona-
chijskich mistrzostw świata po-
znanianka nie zdołała dokonać
tej sztuki i nie zakwalifikowała
się dofinału A. Jednak wkonku-
rencji skiffistek kwalifikację da-
wały także trzy najwyższe miej-
sca w finale B i zawodniczka
Trytona, akademicka mistrzyni
świata wykorzystała tę szansę,
zajmując drugie miejsce. Wy-
pełniła zadanie przed nią posta-
wione w 100 procentach. 

Także wielkie powody
do zadowolenia ma Patryk
Brzeziński z AZS AWF Poznań,
który wraz z partnerami
z ósemki wywalczył nomina-
cję olimpijską. W zasadzie ma-
ło kto dawał tej osadzie szanse
na olimpijską kwalifikację, ale
Polacy powalczyli bardzo
dzielnie i awansowali do fina-
łu A, w którym ostatecznie za-
jęli szóste miejsce. Najważniej-
sze, że ta lokata daje prawo
startu w przyszłorocznych
igrzyskach olimpijskich. Jed-
nak pamiętać trzeba, że jest to
kwalifikacja dla osady, a nie
dla zawodników i skład ósem-
ki może się zmienić (choć to
mało prawdopodobne).

Czworo zawodników po-
znańskich klubów może bę-
dzie walczyć w dodatkowych
regatach (w Lucernie) o olim-
pijskie paszporty. Na pewno
nie złożyła broni dwójka wagi
lekkiej Posnanii/RBW – Ilo-
na Mokronowska i Magdale-
na Kemnitz, które nie zdołały
przebić się do finału A. Dziesią-
tym miejscem w Monachium
sprawiły spory zawód. Kwalifi-
kację do Pekinu dawał udział

w finale A lub miejsce w pierw-
szej dwójce finału B. Niestety,
poznanianki nie zdołały tego
dokonać. A w przyszłym roku
w Lucernie będzie bardzo
trudno, bowiem pozostały już
tylko dwa miejsca do uzupeł-
nienia olimpijskiej stawki z Eu-
ropy. Nie powiodło się Rafało-
wi Abrahamczykowi i Dawido-
wi Kubiakowi (obaj z Posna-

nii), którzy płynęli w czwórce
z długimi wiosłami. Polska
osada przepadła już w pierw-
szej fazie mistrzostw świata,
kończąc występy na finale D.
Nie jestem przekonany, czy
polscy szkoleniowcy zdecydu-
ją się jej dać jeszcze jedną szan-
sę w Lucernie.

Poza zawodnikami z Po-
znania do Pekinu pojedzie je-

den trener na pewno, a może
nawet dwóch. Bez wątpienia
na przyszłorocznych igrzy-
skach nie może zabraknąć
Aleksandra Wojciechowskie-
go, który prowadzi naszych
mistrzów świata, czyli męską
czwórkę podwójną. Ale może
pojedzie również Marcin Wit-
kowski, czyli trener Julii Mi-
chalskiej. •

Olimpijskie kwalifikacje
PEKIN | Dwoje Wielkopolan zdobyło nominację, czworo innych 

będzie jeszcze o nią walczyło

Julia Michalska ze złotym medalem młodzieżowych mistrzostw świata. Kwalifikację
olimpijską w skiffie wywalczyła na monachijskim torze
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MIROSŁAW REWERS 
> Niegdyś zawodnik,
a obecnie trener w Klubie
wioślarskim z roku 1904,
spotkanie z wioślarstwem
rozpoczął w 1990 roku po
ukończeniu piętnastego ro-
ku życia. 

Do największych osiągnięć
podczas 8-letniej kariery za-
wodniczej, zalicza brązowy
medal młodzieżowych mi-
strzostw Polski zdobyty w je-
dynce w roku 1995. W tym też
roku doszło do czasowego po-
łączenia się KW04 z AZS AWF
Poznań, czego następstwem
było przejście do AZS. W bar-
wach tego klubu zdobył wiele
medali akademickich mi-
strzostw Polski. Startował
również w akademickiej re-
prezentacji Polski. 

Od 1999 roku rozpoczął
pracę jako trener w Klubie
Wioślarskim z roku 1904. Spo-
strzega, że prowadzenie tre-
ningów wiąże się z olbrzymią
odpowiedzialnością, nie tylko
za wynik sportowy, ale przede
wszystkim za zdrowie jego
podopiecznych. Obecnie jest
jedynym trenerem w KW04,

w związku z czym prowadzi
treningi z wszystkimi grupa-
mi wiekowymi. Nie jest to
proste, ponieważ każda grupa
stawia inne wymagania pod
względem sposobu prowadze-
nia zajęć. 

Atmosfera w klubie jest bar-
dzo dobra. Wszyscy zawodnicy
stanowią zgrany zespół wspie-
rający się wzajemnie. Pomimo
że KW04 nie jest dużym klu-
bem, posiada bardzo dobrą ba-
zę treningową: dużą siłownię,
pomieszczenie do ergome-
trów wioślarskich oraz dobry
sprzęt do wiosłowania. Praca
trenera wymaga  zaangażowa-
nia, czasem poświęceń, lecz re-
kompensuje to uśmiech i ra-
dość na twarzy zawodnika,
gdy osiąga swój cel. AŁ

Parada trenerów

Mirosław Rewers w
towarzystwie wychowanków

Urodził się w 1935 roku w Po-
znaniu. Przygodę z wioślar-
stwem rozpoczął w 1951 ro-
ku, mając szesnaście lat
i od tego czasu sport ten sta-
nowił nieodłączną część jego
życia. 

W czasie kilkunastoletniej
kariery zawodniczej pierwsze
tytuły zdobywał już jako ju-
nior, pływając na różnych ło-
dziach na torach całego kraju.
W latach 1961-1963 zdobył trzy
kolejne tytuły mistrza Polski,
będąc sternikiem w czwórce
wagi lekkiej. Startując w skła-
dzie Olgierd Garstecki, To-
masz Koebsch, Klemens Miku-
ła, Zbigniew Gawarecki oraz
sternik Aleksander Rosada, ko-
lejno w Poznaniu, Bydgoszczy
i znów w Poznaniu wywalczy-
li mistrzostwo, z każdym ro-
kiem powiększając przewagę
nad rywalami w rezultacie cze-
go GKKFiT przyznało im tytuł
Mistrzów Sportu.

Od początku reprezentując
barwy AZS AWF Poznań, po za-

kończeniu czynnego treningu,
z zawodnika zamienił się
na prężnie działającego pra-
cownika sekcji. I właśnie
z działalności na tym polu jest
najbardziej pamiętany. 

Działalność społeczną
na rzecz klubu rozpoczął dużo

wcześniej, jeszcze w okresie
startów i intensywnych trenin-
gów. Prowadząc tak rozbudo-
wane życie, Rosada potrafił łą-
czyć funkcję gospodarza,
skarbnika i instruktora. Po-
święcając bardzo wiele czasu
na treningi miał również zapał

do nauki, zdobywając wy-
kształcenie inżyniera leśnika,
w następstwie czego pracował
jako inżynier technolog
w przemyśle meblarskim. 

Po zakończeniu kariery za-
wodniczej został wybrany
przewodniczącym Sekcji Wio-
ślarstwa Wojewódzkiej Federa-
cji Sportu. Kilka lat później zo-
stał prezesem Poznańskiego
Okręgowego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich oraz wice-
prezesem polskiego związku. 

Mimo ciężkiej choroby, z ja-
ką przyszło mu walczyć przez
ostatnie lata życia, był obecny
na każdych regatach rozgry-
wanych w Poznaniu i innych
miastach, biorąc w nich udział
jako sędzia lub przedstawiciel
związku. Dla każdego miał sło-
wa zachęty, potrafił jak mało
kto dodać otuchy. 

Zmarł 21 września 2006 ro-
ku i mimo że fizycznie nie ma
już go wśród nas, to dobry
duch Aleksandra Rosady na za-
wsze pozostanie wśród wielko-
polskich wioślarzy. AŁ

Wychowawca kilku pokoleń
DOBRY DUCH | Aleksander Rosada to postać niezwykła w wielkopolskim wioślarstwie

Aleksander Rosada – dobry duch wioślarstwa

> 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
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POZNAŃ > Już tylko nie-
spełna trzy tygodnie pozosta-
ły do reaktywowanych po 33
latach przerwy wioślarskich
mistrzostw Europy, senio-
rów, które 24 września roze-
grane zostaną w Poznaniu.
Mistrzostwa Europy wracają
do wioślarskiego kalendarza
po 33 latach! Ostatnie zawo-
dy rozegrano bowiem w 1973
roku (w Moskwie). Przez ten
czas odbyło się 58 imprez mi-
strzowskich mężczyzn i 20
kobiet LEG

ME z za pasem


