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Sport

Prawie 4 tysiące zawodniczek
izawodnikówwzięłoudziałw4.
regatachEuromasters, jakieod-
były się na olimpijskim torze
w Monachium. W tym gronie
była ponad stuosobowa grupa
polskichwioślarzy,którzytrady-
cyjnienietylkosiędobrzebawili,
ale też zdobywali medale.

Dzisiaj zawody masters to
przede wszystkim znakomita
zabawa dla wioślarzy trenują-
cych amatorsko. To dobry
sprawdzian własnych możli-
wości i kondycji, połączony jed-
nocześnie ze spotkaniami zna-
jomych oraz przyjaciół z całego
świata.

Zdarzająsięciekawehistorie.
Na przykład dość przypadkowe
bywają zestawienia wioślarzy
w osadach. Losowe przypadki
sprawiają,żeumówionyczwarty
do osady, nie przyjedzie na im-
prezę. Pozostałej trójce trudno
z tego powodu zaprzepaścić
roczneprzygotowaniadozawo-
dów.Szukasięwtedyczwartego
chętnegodołódki,takjakkiedyś
czwartego do... brydża. Czasem
ztakichszybkoskładanychosad
wychodzą zwycięskie wyścigi.

W Monachium w dużej pol-
skiej grupie, była oczywiście
ekipazPoznania,licząca15osób.
Jedną z nich był Przemysław
Mieszkowski, reprezentujący
AZSAWFPoznań,wprzeszłości
przez dwanaście lat uprawiał
wioślarstwowyczynowo.Dzisiaj

ten 47-letni menedżer w przed-
stawicielstwieniemieckiejfirmy
w Polsce, w stolicy Bawarii zali-
czył cztery starty i zdobył dwa
złote medale – w jedynce oraz
czwórce podwójnej.

– Konkurencja tradycyjnie
była bardzo mocna. Osady nie-
mieckie,duńskieczyhiszpańska
były dobrze przygotowane do
tychzawodów.Alemyw czwór-
ce podwójnej czuliśmy się silni.
WpoprzednimrokuwWiedniu

wygraliśmy i w tym roku płynę-
liśmy w tym samym składzie.
Prowadziliśmy od około 500.
metra i wygranej nie oddaliśmy
–mówiłPrzemysławMieszkow-
ski.Składosadyniejestprzypad-
kowy, chociaż wszyscy trenują
osobno. Najstarszy w czwórce
ma 58 lat, a najmłodszy 44 lata.

W stolicy Bawarii doskonale
spisały się także panie: Grażyna
Kanoniczak i Zdzisława And-
ruszkiewicz w dwójce podwój-
nej. Po raz pierwszy płynęły ze
sobą w czerwcu tego roku w Po-
znaniupodczasmistrzostwPol-
skimasters.Izwyciężyły,zprze-
wagą ponad dwudziestu se-
kund! W Monachium wygrały
porazdrugi,wyprzedzającswoje
rywalki o ponad osiem sekund.

Obie przyznają, że czują się
wosadzie, jakbypływałyzesobą
od zawsze. A przecież przed
pierwszym startem, ich pierw-
szywspólnytreningtobyłytylko
dwa kilometry. Grażyna Kano-
niczak trenuje w Posnanii Po-
znań, natomiast Zdzisława
Andruszkiewicz w norweskim
klubie, trudno więc mówić
o wspólnych przygotowaniach.

Aobieswojąprzygodęzwioślar-
stwem zaczęły w latach 70. Gra-
żyna Kanoniczak w polskiej ka-
drze m.in. w ósemce, w dwójce
bezsternika(razemzsiostrą,ich
panieńskie nazwisko to
Hoffmann).Zkoleiwcześniejszy
kontakt z wioślarstwem Zdzi-
sławy Andruszkiewicz, to dwa-
naście lat w kilku polskich klu-
bach. Od ośmiu lat mieszka
w Norwegii, tam dzięki synowi
wróciładowiosłowaniasześćlat
temu. Obie szykują się na mi-
strzostwa świata masters w Po-
znaniu.

–WMonachiumbyłosympa-
tycznie i widowiskowo. Ludzie
w różnym wieku doskonale się
bawili, a jednocześnie udowad-
niali, że także po zakończeniu
sportowej kariery można upra-
wiać tę piękną dyscyplinę. Za-
chęcaliśmy do przyjazdu w
przyszłym roku do Poznania.
Rozdaliśmyokołotysiącafolde-
rów,którecieszyłysiędużymza-
interesowaniem. Ale czeka nas
jeszczesporopracy–powiedział
AleksanderDaniel,prezesWiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich.

Znakomitazabawa
dlawielupokoleń

Postępjuniorów

Dziewięć medali – jeden złoty
i po cztery srebrne i brązowe,
wywalczyliwielkopolscywiośla-
rze podczas 61. mistrzostw Pol-
ski juniorów w Kruszwicy.

Jedynyzłoty„krążek”wywal-
czyła dwójka podwójna Adam
Marzec i Adam Łączka (Posna-
niaRBW),trenowanaprzezMa-
cieja Hoffmanna. Wspomniana
dwójkaorazMateuszStrzelczyk
i Tomasz Rachwał (Posnania
RBW),wywalczyłajeszczesreb-
rnymedalwczwórkachpodwój-
nych.

Kolejne srebrne medale wy-
walczyli: Ariana Borkowska
(Tryton Poznań) w jedynce,
Konrad Raczyński (KW-04 Po-
znań)wjedynceorazczwórkaze
sternikiem KTW Kalicz: Kamil
Suski, Jarosław Krokos, Łukasz
Janicki, Paskal Karbowiak, ster-
nik Mateusz Sobocki.

Dwabrązowemedalezdobyły
osady poznańskiego Trytona –
dwójka podwójna juniorek

w składzie: Maria Komisarczyk
i Monika Szurlej oraz czwórka
podwójna ze wspomnianymi
Komisarczyk i Szurlej oraz
Ariana Borkowska i Izabela
Mielcarek. Na trzecim miejscu
uplasowała się także czwórka
bez sternika KTW Kalisz: Kamil
Suski, Michał Kwiatek, Patryk
Górski, Paskal Karbowiak oraz
dwójka podwójna: Krzysztof
Heymann, Michał Gąszczyk
(SMS Poznań/Polonia Poznań).

Na punktowy dorobek Wiel-
kopolskizłożyłysięjeszczemiej-
sca w finałach A: jedno czwarte
i cztery piąte lokaty.

– W poprzednim roku Wiel-
kopolska zdobyła 114 punktów
w mistrzostwach Polski junio-
rów. Teraz tych punktów było
ponad140,więczanotowaliśmy
wyraźnypostęp.Tocieszywper-
spektywierozwojunaszejdyscy-
pliny. Wielu juniorów zasili
wkrótcekategorięmłodzieżową
–powiedziałMarekKurek,wice-
prezes Wielkopolskiego Związ-
ku Towarzystw Wioślarskich.

Mistrzowie Polski juniorów w dwójkach podwójnych Adam
Marzec i Adam Łączka z trenerem Maciejem Hoffmannem
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Mastersi rywalizowali w Monachium, a za rok MŚ w Poznaniu

Przemysław Mieszkowski spisał się podczas zawodów w Monachium doskonale.Wywalczył
dwa złote medale w jedynce oraz wspólnie z kolegami w czwórce podwójnej
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JacekPałuba

JacekPałuba

Niebyłonajgorzej
Tegoroczne finały Ogólnopol-
skiejOlimpiadyMłodzieży,czyli
mistrzostwa Polski juniorów
młodszych, zostały rozegrane
na Jeziorze Maltańskim w Po-
znaniu. Wielkopolska wypadła
wnichzupełnieprzyzwoicie,bo
w klasyfikacji województw za-
jęła trzecią lokatę, ustępując
tylko ekipie województwa ku-
jawsko-pomorskiego oraz ma-
zowieckiego.

Zawodniczki i zawodnicy
z naszego regionu wystąpili
w siedmiu finałach A i zdobyli
trzy medale – jeden srebrny
i dwa brązowe. Srebro wywal-
czyłaczwórkabezsternikaKTW

Kalisz, płynąca w składzie: Mi-
chał Grynda, Roman Zawadzki,
Michał Durajczyk, Miłosz
Adamski. Ta sama czwórka, ale
już ze sternikiem Grzegorzem
Kwiatkowskimwywalczyłabrą-
zowy medal w czwórce ze ster-
nikiem. Drugi brązowy medal
zdobyła czwórka bez sternika
SMS Poznań: Patryk Sikora, Ar-
tur Filipek, Konrad Korzeniow-
ski, Damian Obrocki.

Czwarte miejsce zajęła Nata-
liaSzymkowiakiAgataGawryło
(KW-04 Poznań) w dwójce po-
dwójnej,apiąteAnnaTwardow-
ska (AZS AWF Poznań) w je-
dynce. JAC

Grażyna Kanoniczak i Zdzisława Andruszkiewicz czują się
w osadzie, jakby pływały ze sobą od zawsze
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