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Do niedawna polska czwórka
podwójna wydawała się pew-
nym kandydatem do złotego
medalu olimijskiego. Ową
pewność zachwiały wyniki
dwóch ostatnich regat w cyklu
Pucharu Świata. Najpierw
w Lucernie nasza osada uległa
dość niespodziewanie Amery-
kanom, którzy w tym roku
tylko raz przyjechali do Europy
i wygrali. Dwa tygodnie póź-
niej, w Poznaniu, polska osada
nie błyszczała ulegając zdecy-
dowanie Włochom, a także –
co było szczególnie zaskaku-
jące – Francuzom.

Niektórzy patrząc na ostat-
nie wyniki, zaczęli powątpie-
wać w sukces medalowy
czwórki podwójnej. Nie zmie-
nia to faktu, że spośród pięciu
polskich osad, które zoba-
czymy w Pekinie (jedynka ko-
biet oraz męskie osady:
czwórki podwójnej, czwórki
bez sternika wagi lekkiej,
dwójki bez sternika i ósemki) to
właśnie czwórka podwójna,
trzykrotni mistrzowie świata
mają największe szanse
na olimpijskie złoto. Byłaby to
trzecia olimpiada z rzędu,
na której polscy wioślarze zdo-
byliby najcenniejszy krążek.
Poprzednio ta sztuka udała się

dwójce podwójnej wagi lekkiej
– Robert Sycz, Tomasz Kuchar-
ski.

Michał Jeliński nie kryje, że
wraz z partnerami z osady ce-
lują w podium dla medalistów.
– Jedziemy do Pekinu, optymi-
stycznie nastawieni. Puchar
Świata wygraliśmy, choć nie
był on dla nas piorytetem. Je-
steśmy pewni swoich możli-
wości, ciężko pracowaliśmy
na obozach przygotowaw-
czych. Medal olimpijski jest
naszym głównym celem w tym
sezonie, zrobimy wszystko, by
go zdobyć i najlepiej gdyby był
złoty. Trzymajcie kciuki – prosi
M. Jeliński.Michał Jeliński
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Jako ostatni wioślarz
z naszego regionu dostał się
Pan na igrzyska w Pekinie.
Przeżycia, myśli?
Był to stresujący okres dla mnie,
gdyż o kwalifikację olimpijską
walczyło w zasadzie trzech za-
wodników,atylkodwóchmogło
wywalczyć sobie prawo repre-
zentowania biało--czerwonych
barw w Pekinie. Pomimo wy-
walczenia kwalifikacji musia-
łemudowadniaćswojąprzydat-
ność w osadzie. Stres związany
z walką o wysoką stawkę odbie-
rał siły, ale zmobilizowałem się
i pokazałem swoją wyższość
nad konkurentami. Gdy się
udało, opanowały mnie wielka
radość i wola walki na igrzy-
skach o najwyższe laury.

Rozmawiamy po uroczystym
wręczeniu nominacji olim-
pijskiej – odechnął Pan
z ulgą mając już olimpijski
paszport w ręku?
Nie tyle że odetchnąłem, ale
wręcz skakałem z radości, bo
otrzymałem nagrodę, na którą
pracowałem wiele lat. Dla mnie
to był zaszczyt być wymienio-
nym jako olimpijczyk i wyjść
naśrodeksali,poolimpijskąno-
minację.
KiedyzacząłPanotymmyśleć
i stawiać sobie za cel igrzy-
ska?
Pierwsza myśl o Pekinie poja-
wiła się w 2006 roku, kiedy
po udanych startach na po-
czątku sezonu (w dwójce bez
sternika z Arturem Chojnow-

skim)popartychdobrymiwyni-
kamipodczasMPS,zapropono-
wano mi miejsce w senior-skiej
osadzie czwórki bez sternika,
którą szlakowałem. To przeży-
cie rozbudziło moje nadzieje
wyjazdudoPekinu.Potemżycie
samo mnie skierowało na właś-
ciwe tory w dążeniu do celu.

Droga do Pekinu, niosła ze
sobą zapewne kilka wyrze-
czeń. Na przykład studia?
Rezygnując ze studiów w Sta-
nach Zjednoczonych wiedzia-
łem czego się podejmuję – wy-
jazdnaigrzyskadawałmiszansę
na osiągnięcie czegoś unikato-
wego i wyjątkowego, co na zaw-
szemniewyróżniodinnych.Te-
raz wiem, że mój wybór był
właściwy,mimożeniekażdywe
mnie wierzył. Potrafiłem wyt-
rwale dążyć do celu – oczywiś-
cie mając i wzloty, i upadki – ale
sport to tylko 5 minut życia
i trzeba je wykorzystać do sa-
mego końca – już się zapisuję
w historii i to się dla mnie liczy.

Trzeba było wykonać bardzo
dużą pracę, by zrealizować
swój cel. Czy ktoś dodatko-
wo motywował i wspomagał
Pana?
Motywacją zewnętrzną była dla
mnie rodzina – głównie żona
i synek. Wewnętrznie – chęć
pokazania wszystkim niedo-
wiarkom, że stać mnie na miej-
sce w składzie ósemki. Chęć
wyjazdu pomogła mi zamknąć
oczy na zeszłoroczne niepowo-
dzenia i rozpocząć rok olimpij-
ski z jak najlepszej strony.

Będziecie się ścigać z naj-
lepszymi osadami świata,
na co mogą liczyć polscy
kibice?

Realnym minimum jest oczy-
wiście finał olimpijski, czyli
walka z najszybszymi osadami
o medale. Natomiast mniej re-
alny, choć bardzo w to wierzę,
jest olimpijski krążek– brąz lub
srebro, bo wygląda na to, że Ka-
nadyjczycy wciąż są poza zasię-
giem.

Atmosfera olimpijska bar-
dziej mobilizuje, czy może

paraliżuje?
Igrzyska to już jest dla mnie
ogromna mobilizacja! Wia-
domo, że emocje i atmosfera
w wiosce olimpijskiej podniosą
nasze morale i zmotywują
do jeszcze większej walki. Szy-
kujemysięnaostrą, leczfairplay
walkę od startu do mety
i na pewno nie będziemy się
oszczędzać.Tomogęobiecaćki-
bicom.

Patryk Brzeziński, zawodnik poznańskiego klubu AZS
AWF, do ostatniej chwili walczył o miejsce w składzie
olimpijskiej ósemki, której ostateczny skład został
ustalony dopiero 5 godzin przed oficjalnym wręczeniem
nominacji olimpijskich
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Ósmydoósemki
Wyroki współczesnej medy-
cyny bywają brutalne i pewnie
nigdy,przeznikogo niesąprzyj-
mowane jako sprawiedliwe. Ani
nałogowipalacze,animiłośnicy
napojów wyskokowych nie wi-
dzą istotnego związku pomię-
dzyswoimtrybemżycia,aprzy-
padłościamizdrowotnymi, jakie
ich spotykają. Przecież wuja Ze-
nek palił jak lokomotywa,
za kołnierz nie wylewał, a dożył
setki!Todlaczegotemojepapie-
roski czy wódeczka miały mi
zaszkodzić?

Aco powiedzieć o tych wyro-
kach współczesnej medycyny,
które dotyczą sytuacji przez pa-
cjentów kompletnie niezawi-
nionych? Jak je przyjąć? Nasza
małohumanistycznamedycyna
komputerów, specjalistycznych
badań i procedur trudnych
do zrozumienia dla pacjenta,
bywa brutalna i bezkompromi-
sowa.

Na szczęście w dobie
internetu, wszechobecnych
mediów i globalnej wioski co
chwilę dowiadujemy się, że nie-
które z tych medycznych wyro-
ków bywają odrzucane przez
sąd wyższej instancji. I tak pew-
nie było w przypadku Joanny
Kamińskiej. Wioślarka przygo-
towująca się do swojego życio-
wego występu na igrzyskach
olimpijskich w Pekinie posta-
wiła wszystko na jedną kartę.
Trening, ponadprzeciętna
praca, przygotowania do mak-

symalnego wysiłku podczas
kilku minut na olimpijskim to-
rze. A wszystko ze świadomoś-
cią wcześniejszych traumatycz-
nych doświadczeń. Wypadku,
kalectwa,niepełno-sprawności.
Godziny, dni i tygodnie spę-
dzone na ergometrach, później
w łódkach wioślarskich i per-
spektywa startu na igrzyskach,
jako osoba niepełnosprawna,
w wieku 21 lat. Przez sport
do kalectwa, mawiali złośliwcy
poszukującyusprawiedliwienia
swojej fizycznej bezczynności.
Wprzypadku Joasi było inaczej.
Możnanieco zmieniając powie-
dzenie stwierdzić „przez sport
do zdrowia”. Intensywne tre-
ningi, bardzo intensywna reha-
bilitacja, mówiąc językiem me-
dycznym przyniosły rezultat.
Komisja dopuszczająca
do startu na igrzyskach zawod-
ników niepełnosprawnych
stwierdziła autorytatywnie: Jo-
anno nie jesteś osobą niepeł-
nosprawną.

JoannaKamińskaniewystar-
tuje w Pekinie. To zła wiado-
mość dla każdego sportowca.
I pewnie tak początkowo zo-
stała przez nią przy-
jęta. A jednocześnie jaka to
piękna wiadomość, apelacja
od wyroku medycyny została
przezsądwyższejinstancjiuwz-
ględniona.

Warto wiosłować, nawet ty-
łem do przodu. Szczególnie
kiedy osiąga się cel. KT

Tyłem do przodu

TomaszLaskowski

Czwórka popłynie po złoty medal

Z Patrykiem
Brzezińskim o igrzy-
skach w Pekinie,
rozmawia Tomasz
Laskowski

Tor regatowy w Kruszwicy goś-
cił w ostatni weekend lipca naj-
lepszych zawodników, którzy
wogromnymupalerywalizowali
o medale młodzieżowych mi-
strzostw Polski (do lat 23).

Złote medale i prestiż najlep-
szej osady dwukrotnie zdoby-
waływioślarkiPosnania/RBW–
czwórka podwójna (Deierling,
Widun,Madaj,Zdrojewska)oraz
ósemka (Stelmachowska, Bed-
narz, Buda, Bednarek,
Neugebauer, Połczyńska, La-
skowska,Wojciechowska,Frąc-
kowiak). O krok od złotego me-
dalu była męska czwórka po-
dwójna Posnanii (Widun,
Adamski,Wesołowski,Grabow-
ski), która minimalnie uległa
WTW Warszawa. Podium i brą-
zowy medal w tym biegu zdo-
byłaosadapoznańskiegoKW04
(Majchrzak, Kopka, Chodysz,
Wicenciak). Drugie miejsce
i srebrny medal wywalczyła
czwórka podwójna wagi lekkiej
(Buda, Bednarek, Stelmachow-
ska,Różańska)zPosnanii/RBW.

W mocnej konkurencji dwó-
jek podwójnych mężczyzn cie-
szy złoty medal KW04 w skła-

dzie Adam Chodysz i Adam
Wicenciak. Poznaniacy zdomi-
nowali kategorię lekką tej kon-
kurencji zajmując całe podium.
Zwyciężyli Piotr Abrahamczyk
z Przemysławem Bielawskim
(Posnania/RBW),przedKrystia-
nemBartkowiakiemiŁukaszem
Kaczmarkiem (AZS AWF Po-
znań)orazkolegamiklubowymi
Marcinem Jędrzejczakiem
iGrzegorzemWidunem.Wśród
kobiet bezkonkurencyjne oka-
zały się wioślarki z Posnanii –
Natalia Madaj, Karolina Widun.
W kategorii lekkiej kobiet brą-
zowe medale wywalczyły także
zawodniczki Posnanii/RBW –
Iwona Buda i Milena Bednarek.

Brązowe medale mistrzostw
Polski zdobyli : skifistka KW04
MartaWojtkowiak,czwórkibez
sternikamężczyznKSPosnania
(Wesołowski, Adamski,
Zabłocki, Rydz) oraz w wadze
lekkiej AZS AWF Poznań
(Bartkowiak, Bilicki, Marciniak,
Kaczmarek).

Za trzy tygodnie (23 – 24
sierpnia)napoznańskiejMalcie
odbędą się mistrzostwa Polski
seniorów. TL

Silna młodzież

Wielkopolskie wioślarstwo


