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Regaty olimpijskie w Eton pod
Londynem (28 lipca – 5 sierp-
nia), to oczywiście najważniej-
sza impreza 2012 r. w świato-
wym wioślarstwie. To też pod-
sumowanie czteroletnich
zmagań wioślarzy od poprzed-
nich igrzysk w Pekinie 2008.

Podczas mistrzostw świata
seniorów w słoweńskim Bled
w 2011 roku cztery polskie
osady wywalczyły awans olim-
pijski – dwójka podwójna ko-
biet (z Julią Michalską z poz-
nańskiego Trytona w składzie),
czwórka podwójna mężczyzn
(czterokrotni mistrzowie świa-
ta, obrońcy złota olimpijskiego
z Pekinu, trenowani przez
Aleksandra Wojciechow-
skiego), czwórka bez sternika
wagi lekkiej mężczyzn oraz
męska ósemka. Ta grupa za-
wodniczek i zawodników może
ze spokojem przygotowywać
się do startu w Eton. Ale biało-
-czerwoni będą mieli jeszcze
jedną okazję, aby powalczyć
o olimpijskie paszporty. Ta naj-

ważniejsza impreza przed Lon-
dynem zostanie rozegrana
w dniach 20–23 maja w szwaj-
carskiej Lucernie. Nie jest wy-
kluczone, że może jeszcze dwie
lub trzy polskie osady zdołają
wywalczyć awans na igrzyska.

Dobrym przetarciem przed
startem w Eton będą dla wio-
ślarzy zawody Pucharu Świata.
Po raz pierwszy w tym sezonie
najlepsi spotkają się w Belgra-
dzie (4–6 maja). Drugie zawody
PŚ zostaną rozegrane w Lucer-
nie (25–27 maja, kilka dni po
kwalifikacjach olimpijskich).
Natomiast finałowe zawody PŚ
odbędą się w Monachium
(15–17 czerwca).

Na olimpijskim torze wiośla-
rze walczyć będą w czternastu
konkurencjach (sześć żeńskich
i osiem męskich). Natomiast
w pozostałych konkurencjach
(nieolimpijskich) zawodnicy
walczyć będą w mistrzostwach
świata seniorów w bułgarskim
Płowdiw (15–17 sierpnia). W
tym samym miejscu i czasie o
medale MŚ rywalizować będą
juniorzy. Z kolei młodzież do

lat 23 o medale MŚ walczyć bę-
dzie w Trokach (11–15 lipca).

Natomiast na torze regato-
wym Malta w Poznaniu odbędą
się najważniejsze imprezy kra-
jowe z mistrzostwami Polski
seniorów oraz młodzieżow-
ców. Może nie będzie spekta-
kularnych zawodów, ale emo-
cji z pewnością nie zabraknie.

Natalia Szymkowiak (rocznik
1994), zawodniczka KW-04 Po-
znań, najpierw uprawiała pły-
wanie.Półtorarokutemupływa-
nie zamieniła na wioślarstwo.
TrafiłapodtrenerskąopiekęBła-
żeja Kamoli. Intensywna praca
natreningachsprawiła,żeNata-
liawlipcu2011rokuwywalczyła
brązowy medal w jedynkach
podczas mistrzostw Polski ju-
niorek w Kruszwicy.

WioślarkaKW-04startowała
także z niezłymi rezultatami
w dwójkach podwójnych i to
w imprezach międzynarodo-
wych. Pod koniec czerwca 2011
roku, podczas mistrzostw Eu-
ropy juniorów, które odbyły się
w Kruszwicy Natalia Szymko-
wiakwspólniezMałgorzatąKról
(SMS Poznań) zajęła dziewiąte
miejsce.Zkoleipodkonieclipca
w czasie zawodów o Puchar Eu-
ropy w austriackim Linzu,
SzymkowiakrazemzKatarzyną
Wełną (AZS AWF Kraków), za-
jęła wysokie czwarte miejsce.

– Natalia to bardzo ambitna
zawodniczka, która nie boi się
ciężkiej pracy. To, że wcześniej
pływała, na pewno jej pomaga
w wioślarstwie, bo ma znako-
mitą koordynację ruchową. To
obecnie chyba najbardziej per-
spektywiczna zawodniczka
wśródjuniorekwkraju–powie-
dział Błażej Kamola, klubowy
trener Natalii Szymkowiak. JAC

Natalia Szymkowiak nie boi
się ciężkiej pracy
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Nie tylko igrzyska w Londynie na torze w Eton

Na torze regatowym Malta w Poznaniu w ostatnich latach odbywały się największe imprezy
wioślarskie z mistrzostwami świata seniorów, kwalifikacjami olimpijskimi i Pucharami
Świata.W tym roku takich nie będzie, ale ciekawych imprez nie zabraknie

FO
T.

M
A

R
EK

ZA
K

R
ZE

W
S

K
I

JacekPałuba

Nieboisiępracy

Sezonpełen
wieluatrakcji

80lattemu
brązwUSA
27lipca2012rokurozpocznąsię
XXXLetnieIgrzyskaOlimpijskie
wLondynie.Następnegodniado
rywalizacji o olimpijskie krążki
staną wioślarze. W tym gronie
nie zabraknie wioślarzy z Wiel-
kopolski.Wnaszymcykluchcie-
libyśmy przypomnieć dotych-
czasowe starty zawodniczek
i zawodników z wielkopolskich
klubów podczas igrzysk.

Wręczznakomicie, jakopier-
wsi z Wielkopolski, spisali się
dwajzawodnicyKW-04Poznań
w Los Angeles w 1932 roku. Na
zachodnie wybrzeże Stanów
Zjednoczonych pojechali Jan
Krenz-Mikołajczak(1907–2002)
oraz Henryk Budziński
(1904–1983), startujący w dwój-
kach bez sternika. Poznaniacy
pewniewygraliswójwyścigieli-
minacyjny i znaleźli się w finale
olimpijskim. Polacy nie mieli
zbytdobrychwarunkówfizycz-
nych (Mikołajczak – 172 cm
wzrostu, a Budziński – 170 cm),
ale ogromne serce i determina-
cję,abyzdobyćmedal.Nasiwio-
ślarzepoprowadziliwyścigfina-
łowy w bardzo silnym tempie,
pozostawiającsobiejednakzbyt
mało sił na finisz. Stąd brązowy
medal, który uznano za dużą
niespodziankę.

Systematyczny trening, pra-
cowitość, ambicja, nieustępli-
wość i upór – to cechy obu wio-
ślarzyJanaKrenza-Mikołajczaka
i Henryka Budzińskiego. Olim-
pijski medal w Los Angeles, to
nie był przypadek. Obaj wspól-
nie zdobywali złote medale
w mistrzostwach Polski za-
równo w dwójkach, jak i czwór-
kach bez sternika. Obaj z powo-
dzeniem startowali także w mi-
strzostwach Europy. W 1929
rokuw Bydgoszczyzostaliwice-
mistrzami Starego Kontynentu,
a rok później w belgijskim Liege
wywalczylizłotymedalwdwój-
kach bez sternika. W 1931 roku
wywalczyli w Paryżu srebrny
medal w czwórkach bez ster-
nika. Te rezultaty jedynie po-
twierdzająznakomitąpracęobu
wioślarzy, która przyniosła im
brązowymedalolimpijskiwLos
Angeles 1932. Jacek Pałuba

Marcin Sobieraj (rocznik 1995)
od dwóch lat jest zawodnikiem
Posnanii RBW. Przygodę z wio-
ślarstwem rozpoczynał w UKS
Kórnik, aby w wieku juniora
młodszego przenieść się do
Posnanii pod trenerską opiekę
Macieja Hoffmanna.

Sezon 2011 był dla Sobieraja
udany. Podczas Ogólnopolskiej
OlimpiadyMłodzieży,któraod-
byłasięwlipcuwPoznaniu,wy-
walczył srebrny medal w dwój-
kach podwójnych (jego partne-
rembyłklubowykolegaMateusz
Ciepły).Wywalczyłteżbrązwje-
dynkach. Jako junior młodszy
wystartował w osadzie czwórki
podwójnejjuniorówwdługody-
stansowychmistrzostwachPol-
ski (wyścig na 8 km) i zdobył
złoto. Sobieraj płynął w osadzie
z kolegami klubowymi Toma-
szem Rachwałem i Mateuszem
Strzelczykiem oraz Michałem
Gąszczakiem (SMS Poznań).

– Marcin ma ogromną chęć
do pracy, a przy tym nie brakuje

mumotywacjidoosiąganiasuk-
cesów. Podczas rywalizacji na
wodzie zawsze imponuje wolą
walki. Jeśli nawet ma słabsze
momenty, to stara się wyciągać
wnioski i w następnych zawo-
dach poprawia wcześniejsze
błędy.Bezproblemówłączytre-
ningi z nauką w liceum – mówi
MaciejHoffmann,klubowytre-
ner Marcina Sobieraja. JAC

Marcin Sobieraj imponuje
wolą walki do końca
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Imprezy WZTW w 2012 roku
10 marca – mistrzostwa miasta Pozna-
nia na ergometrze
16 czerwca – mistrzostwa województwa
wielkopolskiego
29–30 września – międzywojewódzkie
mistrzostwa młodzików, mistrzostwa
miasta Poznania, bieg ósemek
10 listopada – mistrzostwa wojewódz-
twa wielkopolskiego (Kalisz).

Najważniejsze imprezy krajowe 2012
28 stycznia – mistrzostwa Polski
na ergometrze (Wrocław)
12–15 lipca – mistrzostwa Polski junio-
rów (Kruszwica)
20–22 lipca – młodzieżowe mistrzostwa
Polski, regaty młodzików o puchar pre-
zesa PZTW (Poznań)
26–29 lipca – Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży (Kruszwica)
11–12 sierpnia – mistrzostwa Polski
seniorów (Poznań)
22–23 września – mistrzostwa Polski
w sprincie (Płock)
6 października – długodystansowe
mistrzostwa Polski (Warszawa).


