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Sport

Jaknaswidzą,jakpiszą
Mijający rok był szczególnie
udanydlawielkopolskiegowio-
ślarstwa. Był najlepszy w histo-
rii. Jakwidzątesukcesydzienni-
karze, jak je oceniają? O wypo-
wiedzipoprosiliśmykilkuznich.

Krzysztof Ratajczak (Radio
Merkury)
Podsumowując miniony rok
w wielkopolskim wioślarstwie,
nie da się uniknąć odniesień
do znakomicie zorganizowa-
nych i – co chyba zdarzyło się
po raz pierwszy – świetnie wy-
promowanych mistrzostw
świata na poznańskiej Malcie.
To właśnie ta impreza nadała
wioślarstwu nową jakość. Do-
brze, że to od wielkopolskich
wioślarzy poszedł w świat syg-
nał o tym, iż dyscyplina, która
uznawana jest przez wielu
za nazbyt konserwatywną,
może być też kapitalnym wido-
wiskiem.Ijeszczejedno:wykre-
owały się w tym roku także
gwiazdywielkopolskichwioseł.
Takie postacie jak Julia
Michalska, Magdalena Fular-
czyk czy Magdalena Kemnitz
i nasz reprezentacyjny trener
Aleksander Wojciechowski
przestały być dla fanów sportu
mniej anonimowe.

Dariusz Szpakowski (TVP)
Złota passa polskich wioseł
trwa. Po historycznym już wy-
stępie na igrzyskach olimpij-
skich w Pekinie – fantastyczne
mistrzostwaświatawPoznaniu.
Dominatorzy,czylinaszafanta-
styczna czwórka podwójna nie
schodzi z najwyższego miejsca
na podium. Nie ma w żadnej in-
nej dyscyplinie tak fantastycz-
nej drużyny jak Korol,
Kolbowicz, Jeliński, Wasielew-
ski. Świetnie rozwija się Julka
Michalska z Magdaleną Fular-
czyk,którewPoznaniusięgnęły
po mistrzowskie złoto. Mimo
braku sponsora, o którego tak
bardzo zabiegają i słusznie (oby
znalazł się jak najszybciej, bo
wartownichzainwestować),nie
zawiodła czwórka wagi lekkiej.
Jeślidotegodołączymypozosta-
łychfinalistów,ręceskładająsię
do braw. Tak trzymać.
Remigiusz Koziński (WTK)
Rok 2009 był zdominowany
przez mistrzostwa świata w
wioślarstwie,któremożnatylko
chwalić. Świetnym pomysłem
było połączenie koncertu
Armina van Buurena z otwar-
ciem imprezy sportowej, mimo
że większość osób przyszła
na koncert „przy okazji”, biorąc

udziałwotwarciu.Nicnieszko-
dzi,dziękitemukilkatysięcywi-
dzów dowiedziało się, że w Po-
znaniu odbywa się impreza
rangi światowej, nawet jeśli
do tej pory o wioślarstwie nie
mieli zielonego pojęcia. Dzięki
samozaparciu organizatorów
udałasiębezpośredniatransmi-
sja otwarcia na antenie WTK.
Jacek Pałuba („Polska Głos
Wielkopolski”)
Nie będę powielał opinii kole-
gówichwalićjużorganizatorów
mistrzostw świata nie będę. Po-
wiemtylko,żebyłatonormalna,
dobrarobota,czyliwszyscypra-
cowalipopoznańsku.Oczywiś-
cie, że dzisiaj twarzami wielko-
polskiego wioślarstwa są mi-
strzynie świata Julia Michalska
i Magdalena Fularczyk oraz wi-
cemistrzyni globu Magdalena
Kemnitz. Opiekunami kadry są
też trenerzy z naszego regionu:
Marcin Witkowski, Aleksander
Wojciechowski i Przemysław
Abrahamczyk. Oby tylko nie
brakowało pieniędzy w wielko-
polskich klubach, gdzie trzeba
przyznać, młodzież rozwija się
bardzodobrze.Byćmożewnie-
dalekiejprzyszłościdoczekamy
się następców „terminatorów”
czy Michalskiej i Fularczyk.

Życzenia od wioślarzy nie tylko wioślarzom

Pod choinkę
Magdalena
Fularczyk

Drodzy Czytelnicy.
W tak cudowny
czas Bożego Narodzenia
życzymy państwu
spokojonych,
radosnych i
rodzinnych świąt,
a w nadchodzącym Nowym
Roku uśmiechu na twarzy,
dużo miłości i wytrwałości
w dążeniu co celu i spełniania
wszystkich marzeń. Nawet
tych najskrytszych.

Julia
Michalska

Magdalena Kemnitz
Czytelnikom „Polski Głosu
Wielkopolskiego”, wiośla-
rzom, trenerom i działaczom
życzę spokojnych świąt
Bożego Narodzenia, by czas
spędzony w gronie najbliż-
szych przyniósł wytchnienie
od zmartwień i trosk. Niech
kolejny rok okaże się dla Pań-
stwa przełomowy – da siłę
wytrwać w postanowieniach
i odwagę w podejmowaniu
kolejnych wyzwań. Szczegól-
ne życzenia kieruję do mojej
rodziny, przyjaciół, sympaty-
ków sportu, życzę Wam tego,
czego życzyłabym sobie
samej – by nie zabrakło nam
odwagi i konsekwencji
w spełnianiu własnych
marzeń, niekoniecznie spor-
towych.

Aleksander Wojciechowski
Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia i koniec roku.
Czas na podsumowania
i życzenia. Środowisko wio-
ślarskie niewątpliwie zasłuży-
ło na spokojny wypoczynek
w atmosferze tych świąt.
Wiele w tym środowisku przy-
jaźni i koligacji rodzinnych,
w dobrym tego słowa znacze-
niu. Osiągnięte w tym roku
sukcesy sportowe i organiza-
cyjne napawają optymizmem.
Poznań ma wspaniały tor wio-
ślarski, mamy mistrzynie
świata, medalistów Europy.
Pięć klubów pracuje dobrze
z młodzieżą. Moi podopieczni
obronili tytuł mistrzów świata,
a więc kibice i sympatycy
tego sportu mogą być dumni
z tegorocznych wyników.

Marcin Witkowski
Z okazji nadchodzących ra-
dosnych świąt Bożego Naro-
dzenia i kolejnego pełnego
nowych doświadczeń i wyz-
wań Roku 2010 życzę wszyst-
kim, aby potrafili czerpać ra-
dość z przebywania wśród
bliskich sobie ludzi, zarówno
rodzin jak i przyjaciół. Aby w
kolejnych dniach życia zamia-
st problemów widzieli tylko
rozwiązania. Aby realizowali
swoje marzenia i dążyli do
spełnienia wyznaczanych ce-
lów. A w przygodzie sportowej,
aby uczyli się cierpliwości
i czerpali siłę do przełamywa-
nia słabości z przykładów szla-
chetnych i uczciwych. I aby
dzioby waszych łodzi zawsze
pierwsze mijały linię mety.

Przemysław Abrahamczyk
Kończący się już niedługo rok
był wyjątkowy dla wioślar-
stwa polskiego, a co szczegól-
nie wszystkich cieszy – rów-
nież i wielkopolskiego. Zbliża-
jący się okres świąteczny i no-
woroczny jest szczególną
okazją do podsumowań, skła-
dania podziękowań i życzeń.
Ze swej strony dziękując wła-
dzom sportowym miastai wo-
jewództwa za dotychczaso-
wą pomoc i wspieranie naszej
dyscypliny, życzę wszystkim
zawodnikom, działaczom
i sympatykom sportu przede
wszystkim dużo zdrowia, wyt-
rwałości w tym, co robią,
a szczególnie nowych doznań
i wzruszeń podczas święto-
wania następnych sukcesów.

Patryk Brzeziński
Wszystkim
miłośnikom
i sympatykom wioślastwa,
jak również Czytelnikom
życzę spełnienia
sportowych marzeń.
Chcialłbym,
aby ten szczególny czas
był wypełniony
szczęściem Waszym
i Waszych najbliższych,
a wówczas sukcesy
same nadejdą.
Aby nadchodzący
rok był bogaty
w sukcesy w życiu
osobistym i sportowym.
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