
Od wielu lat młodzi wioślarze
z wielkopolskich klubów
w okresiewakacjiprzygotowują
się na zgrupowaniach do naj-
ważniejszychstartówwsezonie.
Od ponad tygodnia 23 osoby są
na zgrupowaniu w Błażejewku,
które pracują pod okiem czte-
rech szkoleniowców.

– Zgrupowanie kadry woje-
wódzkiejjuniorówWielkopolski
orazzawodnikówpoznańskiego
Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego, rozpoczęło się 25
czerwca i potrwa aż do końca
lipca. Łączniewzgrupowaniach
będzieuczestniczyłoprawie120
zawodniczek i zawodników.
W pierwszej fazie przygotowań
wioślarze pracują pod okiem
czterech trenerów, a przez cały
okres letni wielkopolską mło-
dzież będzie trenowało dziesię-
ciu szkoleniowców ze wszyst-
kich klubów – mówi Błażej
Kamola,trenerkoordynatorZe-
społu Szkół Mistrzostwa Spor-
towego w Poznaniu.

Przez najbliższe tygodnie za-
wodniczki i zawodnicy we
wszystkich kategoriach wieko-
wych, będą się przygotowywali

donajważniejszychimprezwse-
zonie.Będąto:mistrzostwaPol-
ski juniorów (12–15 lipca
w Kruszwicy),młodzieżowemi-
strzostwa Polski oraz regaty
młodzików o Puchar Prezesa
Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich(20–22lipcawPo-
znaniu), Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży, czyli mistrzo-
stwaPolskijuniorówmłodszych
(26–29 lipca również w Pozna-
niu). Kolejna grupa wioślarzy
(główniePosnanii),pracujerów-
nieżnazgrupowaniuwośrodku
w Łężeczkach.

Spora grupa zawodników
ZSMS z Poznania zakwalifiko-
wałasięjużwtymsezoniedoka-
drynarodowejwswoichkatego-
riach wiekowych. Ta ekipa za-
wodniczekizawodnikówmajuż
za sobą kilka międzynarodo-
wych imprez, a będzie jeszcze
trenowała pod okiem trenerów
kadry na zgrupowaniach
w Wałczu.

– W Błażejewku wioślarze
rozpoczynajądzieńśniadaniem,
a od godziny 10 trenują inten-
sywnie na wodzie. Po obiedzie
iodpoczynkuzaczynająkolejne
przygotowania,nietylkonawo-
dzie, aż do kolacji. Ale to nie ko-

niec zajęć, bo wieczorem, w za-
leżności od potrzeb, zawod-
niczki i zawodnicy ponownie
trenują–tłumaczytrenerBłażej
Kamola.

– Bezpośrednie przygotowa-
nie startowe, czyli tak zwany
BPS, to już ostatni etap w szlifo-
waniuformyprzedkluczowymi
zawodamiwsezonie.Kładziemy
głównie nacisk na pracę nad
szybkościąłodzi,cojestnajważ-
niejsze właśnie w tym okresie.
W poprzednich latach taki pro-
gram przygotowań owocował
później bardzo dobrymi wyni-
kamipodczasmistrzostwPolski.
Wtymrokuteżjesteśmyprzeko-
nani, że praca wykonana
w Błażejewku przyniesie odpo-
wiednie efekty i zawodnicy z
Wielkopolski znowu będą wal-
czylionajwyższelaury–przeko-
nuje trener Błażej Kamola.

Wytrzymałość i technika, to
dwa kolejne, najważniejsze
aspekty pracy, jaką wykonują
podczastegozgrupowaniamło-
dzi wielkopolscy wioślarze. Te-
razjużchybazespokojemnależy
czekać na kolejne mistrzostwa
Polski, podczas których młodzi
Wielkopolanie sprawdzą
w walce, jaka pracę wykonali.

Damian Rewers (rocznik 1996),
jest zawodnikiem KW-04 Po-
znań. Jego klubowym trenerem
jest Maciej Kurek.

W poprzednim roku Damian
Rewerswspólniezeswoimiklu-
bowymi kolegami – Patrykiem
Gumnym, Mateuszem Święt-
kiem, Arturem Filipkiem oraz
sternikiem Andrzejem Grze-
siem, wywalczył złoty medal
OOM w czwórce podwójnej ze
sternikiem oraz srebrny medal
w czwórce podwójnej bez ster-
nika. W tym roku Damian Re-
wers trafił już do kadry narodo-
wej, gdzie wspólnie z Mateu-
szem Świętkiem reprezentował
Polskę podczas regat Nadziei
Olimpijskich w czeskich Raci-
cach.Poznańskadwójkaspisała
się znakomicie, bo wywalczyła
w dwójkach brązowy medal. W
tych regatach uczestniczyła też
klubowaczwórkaKW-04:Gum-
ny, Mirski, Ciepły, Niełacny,
która też zdobyła brąz.

– Damian może nie ma typo-

wych warunków fizycznych dla
wioślarzy (184 cm wzrostu), ale
wytrzymałościorazhartuducha
mógłby mu pozazdrościć nieje-
densportowiec.Podczaszbliża-
jących się MP juniorów młod-
szych w Kruszwicy, liczę że
Damianpowalczyomedalewje-
dynce oraz dwójce – mówi Ma-
ciej Kurek, klubowy trener
Damiana Rewersa. JAC

Damian Rewers trafił w tym
sezonie do kadry narodowej
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Tradycyjne, letnie zgrupowanie młodzieży

W Błażejewku młodzi wioślarze z Wielkopolski mają dobre warunki do treningu
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JacekPałuba

Jestjużwkadrze

P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

WBłażejewku
rośnieforma

WAtenach
wystąpiłotroje
W2004rokuwigrzyskacholim-
pijskich w Atenach wystąpiła
trójkawielkopolskichwioślarzy.
Ilona Mokronowska i Magda-
lena Kemnitz (obie Posnania)
w dwójkach podwójnych wagi
lekkiejorazAdamWojciechow-
ski (AZS AWF Poznań), który
wystartował w dwójkach po-
dwójnychwspólniezMichałem
Jelińskim (AZS AWF Gorzów).

Spore oczekiwania wiązano
przede wszystkim z występem
MokronowskiejiKemnitz,które
wklubowymdueciewreprezen-
tacjipływałyniezbytregularnie.
Mokronowskajużwcześniejod-
nosiłasukcesywdwójce,alezin-
nymipartnerkami.Byławicemi-
strzynią świata z Katarzyną
Demianiuk w Lucernie w 2001
roku.Plasowałasięteżtużzapo-
dium MŚ (czwarte miejsce) w
1998 z Elżbietą Kuncewicz oraz
Katarzyną Demianiuk w 2002
roku. Marzyła jednak o medalu
olimpijskim. W Sydney w 2000
roku razem z Elżbietą Kun-
cewicz zajęły ostatecznie ósme
miejsce(drugalokatawfinaleB).
TerazwAtenachzmłodsząpart-
nerką Magdaleną Kemnitz am-
bitnie walczyły o podium.
Awansowałydoolimpijskiegofi-
nału A, ale ostatecznie zajęły w
nim szóstą lokatę, co i tak było
naprawdępoważnymsukcesem
tejdwójki.Mokronowskajeszcze
w następnych latach próbo-
wałapojechaćnaigrzyskawPe-
kinie, jednak to się jej nie udało
i zakończyła bogatą karierę.

Trzecim wielkopolskim za-
wodnikiemwAtenachbyłAdam
Wojciechowski, który w stolicy
GrecjiwystartowałwparzezMi-
chałem Jelińskim w dwójkach
podwójnych. Niestety, występ
24-latków nie był udany, bo Po-
lacy uplasowali się dopiero na
trzynastym, przedostatnim
miejscu w olimpijskiej stawce.
Wojciechowski potem właści-
wie zniknął, a Jeliński wsiadł do
mistrzowskiej czwórki podwój-
nej, która pod trenerską opieką
Aleksandra Wojciechowskiego
(ojca Adama) przeszła do histo-
rii polskiego wioślarstwa.

Jacek Pałuba

MichałDurajczyk(rocznik1994),
jest zawodnikiem KTW Kalisz.
Jego trenerem jest Janusz Koło-
dziejczyk.

Od początku wioślarskiej ka-
riery trenuje w kaliskim klubie.
Trzylatatemuzdobyłzłotyme-
dal MP juniorów młodszych
w ósemce. Rok później swój do-
robekpowiększyłodwakolejne
medale mistrzostw kraju w ka-
tegorii juniorów młodszych –
wywalczył srebro z klubowymi
kolegamiwczwórcebezsternika
oraz brąz w czwórce ze sterni-
kiem. W poprzednim roku zajął
natomiast w czwórce bez ster-
nika z kolegami: Adamem Wit-
czakiem, Michałem Gryndą i
Miłoszem Adamskim, czwarte
miejsce w MP juniorów.

– Michał przy wzroście 197
cm, ma znakomite warunki fi-
zyczne do uprawiania wioślar-
stwa.Jestchybanajbardziejper-
spektywicznym zawodnikiem,
przed którym rysuje się znako-
mita przyszłość. Jeśli tylko bę-

dzie sumiennie trenował, a to
robi do tej pory bez zarzutu, to
może być znakomitym zawod-
nikiem. W tym sezonie przed
Michałem i jego kolegami wy-
stęp w mistrzostwach Polski w
czwórcebezsternikai zesterni-
kiem.Wierzę,żewobuprzypad-
kach osady popłyną po medale
– mówi Janusz Kołodziejczyk,
klubowytrener Durajczyka. JAC

Michał Durajczyk ma
znakomite warunki fizyczne
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Perspektywiczny


