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Brązowy medal igrzysk olimpijskich w Los Angeles 1932 zdobyty przez Jan Krenza-Mikołajczaka i Henryka Budzińskiego w dwójkach bez sternika, był pierwszym wielkopolskim krążkiem olimpijskim.
Nikt wtedy nie mógł przewidzieć, że na następny trzeba będzie czekać prawie pół wieku.
Tymczasem w latach 30. XX
wieku wielkopolscy wioślarze
potwierdzali swoje wysokie
umiejętności podczas mistrzostw Europy, innych regat
międzynarodowych i mistrzostw kraju. W 1935 roku
podczas ME w Berlinie kolejny
brązowy medal zdobyli Stanisław Kuryłłowicz, Witalis
Leporowski, sternik Mieczysław Bącler (KW-04 Poznań)
w dwójkach ze sternikiem. Dwa
lata później (1937) w Amsterdamie, w nieco innym składzie,
ponownie brązowy medal ME
wywalczyli: Stanisław Kuryłłowicz, Lech Manitius, sternik
Mieczysław Bącler (KW-04 Poznań) również w dwójkach ze
sternikiem. W tym samym
składzie osada KW-04 wzięła
jeszcze udział w mistrzostwach
Europy w Mediolanie w 1938
roku, ale wtedy Polacy odpadli
w repesażu.
W 1936 roku Stanisław Kuryłłowicz i Witalis Leporowski
(KW-04) znaleźli się w polskiej
osadzie czwórki ze sternikiem
i wystartowali w igrzyskach
olimpijskich w Berlinie. Tam
biało-czerwoni zakończyli rywalizację w repesażu.
Potem wybuchła druga wojna światowa, która na długie lata zahamowała wioślarską rywalizację nie tylko w Wielkopolsce. Lata wojny dokonały
ogromnego spustoszenia w całym środowisku wioślarskim.
Klubowe przystanie na Wartą
zostały praktycznie zniszczone. A po zakończeniu działań
wojennych, przez długie lata
wielkopolscy wioślarze odbudowywali infrastrukturę i siłę
tej dyscypliny. a JAC

Medalowe żniwa wioślarzy
Lipiec to od wielu lat miesiąc
obfity w imprezy wioślarskie
krajowe i zagraniczne. Wielkopolanie z powodzeniem walczyli na wszystkich akwenach
Najpierw o mistrzowskie tytuły walczyli juniorzy, którzy rywalizowali w Kruszwicy
w dniach 17-20 lipca. Doskonale w tej imprezie spisała się
Magdalena Świętek (KW-04 Poznań), która wywalczyła dwa
tytuły mistrzowskie: w jedynkach oraz jedynkach wagi lekkiej. W tej pierwszej konkurencji Magda drugą na mecie zawodniczkę wyprzedziła różnicą siedmiu sekund. Z kolei
w wadze lekkiej Magda Świętek
była lepsza od drugiej zawodniczki aż o ponad piętnaście sekund. Brązowy medal w tej
konkurencji wywalczyła Inez
Gorońska z poznańskiego Trytona.
Piękną walkę o zwycięstwo
w czwórkach podwójnych stoczyły osady KW-04 Poznań oraz
Posnanii RBW. Oskar Danielak,
Jan Janasik, Mateusz Świętek
i Damian Rewers (KW-04) uzyskali czas 6.02,583 i zdobyli złoty medal. Srebro dla Patryka
Gumnego, Marcina Królikowskiego, Mateusza Ciepłego i Jakuba Niełacnego (Posnania
RBW) z czasem 6.04,807.
Mateusz Świętek i Damian
Rewers świetnie spisali się takżewrywalizacjidwójekpodwójnych, w których wywalczyli tytuł mistrzowski i złoty medal,
z przewagą ponad sześciu sekund nad następną osadą.
W dwójkach podwójnych
wagi lekkiej dziewcząt srebrny
medal zdobyły Katarzyna
Sokołowska i Marta Piotrowicz
(Polonia Poznań). To pierwszy
medal juniorów Polonii od wielu, wielu lat podczas mistrzostw Polski.
W klasyfikacji klubowej
czwarte miejsce wywalczyła
ekipa
KW-04
Poznań,
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b Ariana Borkowska z Trytona wywalczyła na Jeziorze Maltańskim wicemistrzostwo Polski w jedynce
a Posnania RBW sklasyfikowana była na siódmej pozycji.
Tydzień po juniorach
do walki o medale stanęli juniorzy młodsi. W dniach 24-27 lipca w Kruszwicy odbyła się bowiem Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży.
Od kilku lat wręcz wzorowo
rozwija się talent zawodniczki
KTW Kalisz Aleksandry
Manikowskiej. W Kruszwicy
w jedynkach Manikowska zdecydowanie triumfowała z przewagą ponad siedmiu sekund
nad następną rywalką. Drugi,
srebrny medal, Manikowska
zdobyła w dwójkach podwójnych ze swoją koleżanką klubową Magdaleną Sochocką.
Kaliszanki od początku wyścigu finałowego plasowały się
na trzeciej pozycji, ale znakomicie finiszowały i zajęły drugie miejsce. Trenerzy Małgorzata Gralak i Paweł Rakowski mieli powody do zadowolenia.
Nie tylko zresztą z postawy wyżej wymienionej dwójki.
W czwórkach podwójnych
ze sternikiem srebrny medal
zdobyła osada KTW Kalisz
w składzie: Jakub Bartkowiak,
Gracjan Różewicz, Piotr

Goławski, Jakub Aleksandrowicz i Bartłomiej Kukuła.
W tej samej konkurencji
na trzecim miejscu finiszowała
osada KW-04 Poznań: Stanisław Sadowski, Adrian Trzeciak, Mikołaj Rewers, Marcin
Kamiński i sterniczka Lidia
Chwalisz.
Do wielkopolskiego worka
z medalami swoje sukcesy dodali także wioślarze Posnanii
RBW. Złoto w czwórkach bez
sterniczki wywalczyły: Jolanta
Madalińska, Marianna Jaskuła,
Klaudia Sucharska i Magdalena

Ariana Borkowska
złoty medal
na Malcie przegrała
na ostatnich 500
metrach
Zandecka. Srebrny medal zdobyła natomiast czwórka bez
sternika Posnanii RBW: Mateusz Nawrocki, Wojciech
Kiliński, Damian Skotarczak,
Dominik Skotarczak. W dwójkach podwójnych na trzecim

miejscu finiszowali Michał
Suszka i Michał Stachowski.
Z kolei wspólna osada Posnanii
RBW, KW-04 i SMS wywalczyła brązowy medal w czwórkach
bez sterniczki. W osadzie wystąpiły: Zuzanna Wrońska,
Roksana Raczyńska, Martyna
Rewers i Marianna Jaskuła.
Do drugiego miejsca zawodniczkom zabrakło niespełna
dwie i pół sekundy.
Było też kilka miejsc tuż
za podium. Michał Suszka
(Posnania RBW) był czwarty
w jedynkach ze stratą 2,5 sekundy do trzeciego zawodnika.
W czwórkach podwójnych bez
sternika na piątym miejscu finiszowała osada KTW Kalisz:
Jakub Bartkowiak, Gracjan Różewicz, Piotr Goławski, Jakub
Aleksandrowicz. Z kolei
w czwórkach podwójnych ze
sterniczką 4. miejsce zajęła osada Posnanii RBW, a szóste –
KTW Kalisz. W klasyfikacji klubowej Posnania RBW zajęła
drugą pozycję, a ekipa KTW Kalisz była trzecia.
W pierwszy weekend sierpnia na Jeziorze Maltańskim
w Poznaniu odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski

oraz regaty młodzików o puchar prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Wielkopolscy młodzieżowcy wywalczyli trzy medale. Srebro zdobyła Ariana Borkowska
(Tryton Poznań) w jedynkach,
a brązowe krążki stały się
udziałem osad Posnanii RBW:
dwójki podwójnej wagi lekkiej
– Anna Urbańska, Ewelina
Matuła oraz dwójki podwójnej
– Tomasz Rachwał, Krzysztof
Szymanowicz. Rachwał był też
czwarty w jedynkach ze startą
1,5 sekundy do podium.
Ariana Borkowska w rywalizacji jedynek prowadziła
od początku wyścigu i złoty
medal przegrała na ostatnich
500 metrach. Wyprzedziła ją
Joanna Dittmann (Bydgostia)
różnicą 2,5 sekundy. Borkowska, Dittmann oraz trzecia
na mecie Marta Wieliczko, to
trzy zawodniczki z czwórki podwójnej, która wywalczyła
w tym roku młodzieżowe wicemistrzostwo świata we włoskim Varese.
W regatach młodzików złote medale zdobyły dwie wielkopolskie osady. Dwójka podwójna UKS Dwójki Kórnik
w składzie: Bogumiła Sibilska,
Zuzanna Rozmiarek oraz
czwórka podwójna ze sterniczką Posnanii RBW: Weronika
Walkowiak, Julianna Gańska,
Patrycja Adamczak, Wiktoria
Majewska i Julia Szczepaniak.
Srebrny medal wywalczyła
czwórka podwójna Posnanii
RBW: Zofia Przybylska, Anna
Mayer, Natalia Zandecka, Julia
Wójcik. Na trzecim stopniu podium stanęły trzy inne osady:
dwójka podwójna KW-04: Kacper
Maćkowski,
Michał
Słowiakowski, w jedynkach
dziewcząt Anna Rozmiarek
(UKS Dwójka Kórnik) oraz
czwórka podwójna ze sternikiem Posnanii RBW (Emil
Jackowiak, Patryk Szymendera,
Albert Jankowski, Bartłomiej
Góra i Julia Szczepaniak. a JAC

