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Poznańska
szóstka
W reprezentacji Polski
na mistrzostwa świata seniorów, które rozegrane zostaną
w Monachium (od 26 sierpnia do 2 września) znalazło
się miejsce dla sześciorga poznaniaków. Czworo wywodzi
się z Posnanii, a po jednym
z Trytona i AZS AWF.
Bez wątpienia najbardziej
liczymy na kobiety. Dla dwójki wagi lekkiej – Ilona Mokronowska i Magdalena Kemnitz
to praktycznie ostatnia szansa, aby w tym składzie wedrzeć się na podium. A na co
stać Julię Michalską w wyścigu jedynek? W Pucharze Świata pływała w finale A, zajmując szóste miejsce, ale od miej-
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MONACHIUM | Mistrzostwa świata seniorów

Julia Michalska pływała w tym roku w finałach A Pucharu
Świata i w Monachium stać ją chyba na szóste miejsce

sca na podium dzieliła ją jednak przepaść i o medalowym
sukcesie w tym roku jeszcze
trudno marzyć. Raczej trudno
się spodziewać medalowych

wyczynów
poznaniaków
w osadach dwójki podwójnej
i czwórki bez sternika i już
miejsce w finale byłoby sukcesem.
AŁ, LEG

Karolina Widun w blasku złota
DWA MEDALE > Świetnie
spisały się poznanianki
na rozegranych w Strathclyde młodzieżowych mistrzostwach świata. Karolina Widun z partnerką zdobyły złoty medal w dwójce podwójnej wagi lekkiej, a Agnieszka
Fularczyk (Tryton) z partnerką były trzecie w wyścigu
dwójek podwójnych kategorii standardowej.
Karolina Widun (Poznania/RBW) i Weronika Deresz
(WTW Warszawa) zdobyły
w Strathclyde złote medale
młodzieżowych mistrzostw
świata w dwójce podwójnej
wagi lekkiej. Polki uzyskały
czas 7.07,40 i pewnie pokonały
osadę duńską 7.08,66. Trzecie
miejsce zajęły Włoszki 7.09,31.
– W ubiegłym roku zdobyłyśmy brązowy medal, a teraz
jechałyśmy do Szkocji po zło-

to – twierdzi Karolina Widun. – W finale od startu wyszłyśmy bardzo mocno i objęłyśmy prowadzenie, którego
nie oddałyśmy do samej mety.
Byłyśmy najsilniejsze i przewaga prawie 1,5 sekundy chyba tego dowodzi..
W wyścigu dwójek podwójnych inna poznańsko-warszawska para Kamila Soćko
(WTW Warszawa) i Magdalena Fularczyk (Tryton) zajęły
trzecie miejsce w czasie
7.03,29, przegrywając z osadami Niemiec 6.59,43 i Czech
6.58,46. Nasze reprezentantki
płynęły na trzecim-czwartym
miejscu. Ale na finiszu przyspieszyły i na pięćset metrów
przed metą były trzecie. Szczególnie godna podziwu jest postawa Fularczyk, która po kontuzji wróciła do sportu,
w marcu wznowiła treningi
i odniosła taki sukces.

Podium jedynkarek w mistrzostwach świata do 23 lat
jest od 2005 roku zarezerwowane dla Polek. Wówczas drugie miejsce zajęła Julia Michalska (Tryton Poznań). Rok później poznanianka wskoczyła
na najwyższy stopień. Teraz
godnie zastąpiła ją Natalia Madaj (Orzeł Wałcz), ubiegłoroczna mistrzyni świata juniorek.
W finale MMŚ popłynęła bardzo dobrze i zajęła drugie
miejsce 7.40,24. Wygrała bezkonkurencyjna Nowozelandka Emma Twigg 7.34,87. Trzecia była Węgierka Katalin Szabo 7.41,76. Na piątych lokatach
uplasowały się również polskie ósemki (w żeńskiej płynęłą Monika Zdrojewska, a w męskiej Radosław Klimkowski
– oboje z Posnanii/RBW).
Wśród kobiet triumfowały Białorusinki, a w rywalizacji mężczyzn Estończycy.
LEG

Klub bez przystani
AZS AWF | Tułaczka akademickich wioślarzy

Imię: Ilona
Nazwisko: Mokronowska
Data urodzenia:
11.06.1972r.
Reprezentant osady na MŚ: 2xKL
/dwójka podwójna wagi lekkiej
kobiet/
Trener prowadzący w reprezentacji:
Jerzy Broniec
Trener klubowy:
Przemysław Abrahamczyk
Rodzimy klub:
Posnania RBW Poznań
Prognoza miejsca na MŚ:
V - VIII
Cel na MŚ:
Kwalifikacja olimpijska - do VIII
miejsca
Studia:
·Absolwentka Wyższej Szkoły
Zarządzania i Bankowości

Imię: Magdalena
Nazwisko: Kemnitz
Data urodzenia:
13.03.1985 r.
Reprezentant osady na MŚ: 2xKL
/dwójka podwójna wagi lekkiej
kobiet/
Trener prowadzący w reprezentacji:
Jerzy Broniec
Trener klubowy:
Przemysław Abrahamczyk
Rodzimy klub:
Posnania RBW Poznań
Prognoza miejsca na MŚ:
V - VIII
Cel na MŚ:
Kwalifikacja olimpijska
-do VIII miejsca
Studia:
·UAM Poznań- wydział psychologii

Imię: Julia
Nazwisko: Michalska
Data urodzenia:
21.07.1985 r.
Reprezentant osady na MŚ: 1xKA
/jedynka kobiet/
Trener prowadzący w reprezentacji:
Marcin Witkowski
Trener klubowy:
Marcin Witkowski
Rodzimy klub:
PTW Tryton Poznań
Prognoza miejsca na MŚ:
VI - VIII
Cel na MŚ:
Kwalifikacja olimpijska
-do IX miejsca
Studia:
·AWF Poznań - Fizjoterapia

Imię: Patryk
Nazwisko: Brzeziński
Data urodzenia:
30.10.1984 r.
Reprezentant osady na MŚ: 4-MA
/czwórka bez sternika mężczyzn/
Trener prowadzący w reprezentacji:
Witold Sroga
Trener klubowy:
Jarosław Janowski
Rodzimy klub:
AZS AWF Poznań
Prognoza miejsca na MŚ:
IX - XII
Cel na MŚ:
Kwalifikacja olimpijska
-do XI miejsca
Studia:
·AWF Poznań-wf
·Wyższa Szkoła Bankowa

Imię: Dominik
Nazwisko: Kubiak
Data urodzenia:
24.12.1986
Reprezentant osady na MŚ:
4- MA /czwórka bez sternika
mężczyzn/
Trener prowadzący w reprezentacji:
Witold Sroga
Trener klubowy:
Przemysław Abrahamczyk
Rodzimy klub:
Posnania RBW Poznań
Prognoza miejsca na MŚ:
IX - XII
Cel na MŚ:
Kwalifikacja olimpijska
-do XI miejsca
Studia:
·Politechnika Poznańska-wydział
elektryczny

Imię: Rafał
Nazwisko: Abrahamczyk
Data urodzenia:
03.07.1982 r.
Reprezentant osady na MŚ: 2xMA
/dwójka podwójna mężczyzn/
Trener prowadzący w reprezentacji:
Witold Sroga
Trener klubowy:
Przemysław Abrahamczyk
Rodzimy klub:
Posnania RBW Poznań
Prognoza miejsca na MŚ:
IX - XII
Cel na MŚ:
Kwalifikacja olimpijska
-do XI miejsca
Studia:
·Politechnika Poznańska-wydział
budowy maszyn
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Poznaniacy w narodowej reprezentacji wioślarskiej
na mistrzostwa świata seniorów

Wioślarska sekcja AZS AWF wynajmuje pomieszczenia w hangarach POSiR nad Jeziorem
Maltańskim

Anna Łbik
Historia wioślarskiego klubu
sportowego AZS AWF Poznań zaczyna się w 1921 roku. AZS powstał jako trzeci
z kolei klub w Wielkopolsce
po KW04 i Polonii. Założycielem był prawdopodobnie lekarz nauk medycznych prof.
Jurasz, jednak ta informacja
nie jest w pełni potwierdzona.
Pierwsza przystań akademików powstała w 1930 roku,
kiedy Cyryl Ratajski po Państwowej Wystawie Krajowej
przekazał jeden z pawilonów
na rzecz sekcji wioślarskiej.
Budynek miał konstrukcję
drewnianą na zasadzie muru
szachulcowego zwanego murem pruskim i powstał na terenie o powierzchni 1,3 ha
nad Wartą. Klub tętnił życiem
szczycąc się mocno rozwiniętą

turystyką wodną co nie przeszkadzało w osiąganiu bardzo
dobrych wyników sportowych.
Po II wojnie światowej zawodnicy i działacze we własnym zakresie podjęli się prac
remontowych przystani. Centralną część budynku stanowił
hangar na łodzie i wiosła oraz
siłownia, od strony północnej
mieściły się szatnie dla zawodników i mieszkanie przystaniowego, a od strony południowej świetlica i zespół sanitarny
(natryski i toalety), którego
twórcą był Klemens Mikuła.
Pomimo zabiegów remontowych stan przystani się pogarszał i pod koniec lat 50.
Urząd Miasta nakazał ją rozebrać.
Architekt Klemens Mikuła, zawodnik, kierownik sekcji wioślarskiej i działacz AZS,
absolwent Politechniki Poznańskiej, w 1960 roku opracował projekt przystani z ba-

senem do wiosłowania, basenem pływackim, odnową biologiczną i całym niezbędnym
zapleczem treningowym. Plany nie powiodły się ze względu na rozporządzenie wydane przez ówczesnego premiera PRL zakazującego budowy
obiektów sportowych. Stara
przystań została rozebrana, a na jej miejscu Aleksander Rosada i Roman Hanschu
własnymi siłami postawili barak. Był to hangar, warsztat,
szatnie i mieszkanie dla przystaniowego. W latach 70. barak spłonął, uratowano jedynie sprzęt wioślarski. I od tego czasu klub pozostaje
do dzisiaj bez przystani, gościnnie korzystając z hangarów nad Jeziorem Maltańskim. Wynajmuje tam pomieszczenia,
korzystając
z szatni z prysznicami i hangaru, w którym znajdują się
łodzie, wiosła i prowizoryczna siłownia. •

