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partnerzy WZTW

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
– Jezioro 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,, 61-556 Poznań, ul.
Piastowska 38, 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.wioslar-
stwo.poznan.pl; biuro@wioslar-
stwo..poznan.pl. lleegg

WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEE  WWIIOOSSLLAARRSSTTWWOO
KADRA / Zgrupowanie
w Zakopanem

Tylko dwie

O d 29 listopada na zgrupowa-
niu w Zakopanem przebywa

kadra wioślarzy, którzy rozpo-
częli centralne przygotowania
do następnego sezonu. 

W 39-osobowej kadrze są tylko
dwie zawodniczki – Ilona Mokro-
nowska i Magdalena Kemnitz.

– Po igrzyskach w Pekinie Ilo-
na Mokronowska najprawdopo-
dobniej zakończy wyczynową ka-
rierę – twierdzi Bogdan Gryczuk,
szef wyszkolenia Polskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. – Chcemy do tego czasu
przygotować zmienniczkę, warto-
ściową partnerkę dla Kemnitz.

lleegg

Mijający rok dla wielkopolskich
wioślarzy niewątpliwie był udany.
Zdobyli 58 medali na mistrzo-
stwach Polski wszystkich katego-
rii wiekowych, dwie zawodniczki
wystartowały na mistrzostwach
świata seniorów, dziewięcioro
na młodzieżowych mistrzostwach
świata i dwóch na mistrzostwach
świata juniorów.

– Do pełni szczęścia brakuje
tylko medalu z mistrzostwa świa-
ta seniorów – nieco dystansuje się
od mego optymizmu Aleksander
Daniel, prezes Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. – Liczyłem, że Ilona Mokro-
nowska z Aleksandrą Kemnitz
wedrą się jednak na podium,
a skończyło się czwartym miej-
sce. Z kolei w młodzieżowych mi-
strzostwach świata spodziewa-
łem się złotego medalu Julii Mi-
chalskiej, a był srebrny. Brąz wy-
walczył Michał Ratajczak na mi-
strzostwach juniorów.

Jednak ten złoty medal z mi-
strzostw świata w Poznaniu prze-
cież mamy, bo trenerem męskiej
polskiej osady czwórki podwójnej,
która w Japonii stanęła na naj-
wyższym stopniu podium jest
Aleksander Wojciechowski, na co
dzień szkoleniowiec AZS AWF Po-
znań.

19 medali w mistrzostwach
kraju seniorów, 16 w młodzieżo-
wych, 13 w MP juniorów i 10
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży to też wyniki przema-
wiające chyba każdemu do wy-
obraźni. W klasyfikacji ogólno-
polskiej w mijającym roku Wiel-
kopolska zajęła drugie miejsca

ustępując jedynie Kujawsko-Po-
morskiemu. Klasyfikację Złotych
Wioseł wśród seniorek wygrała
Magdalena Kemnitz (Posnania)
przed Julią Michalską (Tryton)
i Moniką Zdrojewską (Posnania),
a wśród juniorów Michał Rataj-
czak (KW-04) był czwarty. Obec-
nie w naszym regionie trenuje 300
zawodniczek i zawodników z li-
cencjami sportowymi oraz około
100 młodziczek i młodzików. 

– Może ta liczba nie jest impo-
nująca, ale jak na nasze możliwo-
ści organizacyjnie – całkiem
przyzwoita – komentuje Aleksan-
der Daniel. – Aby objąć treninga-
mi większą liczbę młodzieży po-

trzebowalibyśmy więcej łódek,
których wciąż jest za mało.

W 2005 roku w Poznaniu odby-
ły się dwie imprezy o zasięgu
ogólnokrajowym (mistrzostwa
Polski seniorów oraz Wiosenne
Regaty Kwalifikacyjne) oraz
dwie o zasięgu regionalnym – mi-
strzostwa Poznania i mistrzostwa
Poznania na ergometrze. Kalisz
przeprowadził dwie podobne im-
prezy, lecz o statusie mistrzostw
województwa. 

Poza tym odbyły się w Wielko-
polsce regaty ósemek (na Warcie
w Poznaniu) oraz cykl dziewięciu
imprez dla młodzików. Po raz
pierwszy, dzięki pomocy Urzędu

Miasta Poznania, wszystkie kluby
ze stolicy Wielkopolskie przez ca-
ły rok mogły trenować na Jezio-
rze Maltańskim. W Szkole Mi-
strzostwa Sportowego powstała
licealna klasa wioślarska,
a nad Jeziorem Maltańskim po-
wołano Akademickie Centrum
Wioślarstwa.

Jednak bez wątpienia w sferze
organizacyjnej największym suk-
cesem Poznania było pozyskanie
organizacji mistrzostw świata se-
niorów w 2009 roku. A przed tym
na Jeziorze Maltańskim rozegra-
ne zostaną zawody Pucharu
Świata (w czerwcu przyszłego ro-
ku i w maju 2008 roku). lleegg

ROK 2005 / Wielkopolska druga w krajowej klasyfikacji

58 medali znad Warty

Już niemalże tradycją poznańską jest silna ekipa kobiet. Wśród seniorek jedną z najlepszych osad na świecie w kategorii
lekkiej jest dwójka Magdalena Kemnitz i Ilona Mokronowska (na zdjęciu) w grupie młodzieżowej – Julia Michalska. 
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WZTW / Trzecia 
kadencja zarządu

Obsługa regat
i fundacja
W ielkopolski Związek Wio-

ślarski posiada dzisiaj
sprzęt i program komputerowy
oraz wyspecjalizowaną ekipę,
która na zlecenie polskiego
związku kompleksowo obsługuje
wszystkie regaty w Polsce. Być
może już wkrótce zadebiutuje
w obsłudze zawodów najwyższej
rangi międzynarodowej. Zwłasz-
cza, że ekipa zyskała pochlebne
opinie FISA. Kończy się pierwszy
rok trzeciej kadencji zarządu
WZTW z prezesem Aleksan-
drem Danielem na czele. Zwią-
zek ostatnio powołał Fundację
Wielkopolskie Wioślarstwo, która
ma zadanie wspierać tę dyscypli-
nę w naszym regionie. lleegg

Radosnych, spokojnych
Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz sukcesów
i spe³nienia
najskrytszych marzeñ
w nadchodz¹cym
Nowym Roku 2006

¿yczy
Zarz¹d 
Wielkopolskiego Zwi¹zku
Towarzystw Wioœlarskich


