
Zawodniczki i zawodnicy wiel-
kopolskichklubówwmijającym
sezonie reprezentowali biało-
czerwone barwy w najważniej-
szych imprezach międzynaro-
dowych i robili to z niezłym
skutkiem. Z kolei podczas mi-
strzostw Polski we wszystkich
kategoriachwiekowychwywal-
czyli sporo trofeów.

Jako pierwsi ważny występ
zaliczyli juniorzy podczas mi-
strzostw Europy w Mińsku
(24–26 maja). Dwóch zawodni-
ków Posnanii RBW – Patryk
Gumny i Marcin Sobieraj (też
SMS Poznań), startowało
w czwórkach podwójnych
wspólnie z Jakubem
Dominiczakiem (Bydgostia)
i Mateuszem Nawrockim (MOS
Ełk). Polacy zajęli 7. miejsce.

Hiszpańska Sevilla gościła
ME seniorów (31 maja–2
czerwca). Z powodzeniem wy-
startowała tam czwórka po-
dwójna mężczyzn trenowana
przezdoświadczonegoAleksan-
dra Wojciechowskiego. Adam
Wicenciak (KW-04 Poznań)
i Dawid Grabowski (Posnania
RBW), wspólnie z Konradem
Wasielewskim i Piotrem Licz-
nerskim(obajAZSSzczecin)wy-
walczyli srebrny medal.

W austriackim Linzu odbyły
się młodzieżowe MŚ (24–28
lipca), w których znakomicie
spisała się Ariana Borkowska
(Tryton Poznań) w czwórkach
podwójnych. Poznanianka
z Moniką Ciaciuch (Bydgostia),
Marią Springwald (AZS AWF

Kraków) oraz Martą Wieliczko
(WisłaGrudziądz)popasjonują-
cej walce wywalczyły srebrny
medal! W Linzu liczono na po-
dium męskiej czwórki podwój-
nej. Niestety, Adam Marzec
(Posnania RBW), Kamil
Zajkowski (PTW Płock), Miro-
sławZiętarski(AZSUMKToruń)
i Paweł Paziewski (KW-04 Po-
znań), zajęli dopiero 7. miejsce.

Bez sukcesów wystartowali
poznańscy wioślarze w MŚ ju-
niorów w Trokach (7–11 sierp-
nia). Karolina Zawada i Ewa
Chudek (obie Posnania RBW)
w dwójkach bez sterniczki (10.
miejsce),PaulinaAdamska(Try-
ton Poznań) z Klaudią Jedynak
(Bydgostia)wdwójkachpodwój-

nych (19. pozycja) oraz Jakub
Dominiczak (Bydgostia), Patryk
Gumny(PosnaniaRBW),Marcin
Sobieraj (Posnania RBW/SMS),
Mateusz Świętek (KW-04)
w czwórkach podwójnych (12.
lokata).

Wzakończonychprzedwczo-
raj MŚ seniorów w koreańskim
Chungju męska czwórka po-
dwójna: Grabowski, Wasielew-
ski,Licznerski,Wicenciak,zajęła
dopiero 15. miejsce.

A jak było na krajowych are-
nach?Pierwsiwalczyliseniorzy.
W Kruszwicy (28–30 czerwca)
złoto zdobyła czwórka po-
dwójna Posnanii RBW: Wiktor
Chabel, Dawid Grabowski,
AdamMarzec,TomaszRachwał

oraz dwójka podwójna KW-04
Poznań:PawełPaziewskiiAdam
Wicenciak. Ta para okazała się
lepsza od dwójki Posnanii RBW:
WiktorChabeli DawidGrabow-
ski. Adam Wicenciak (KW-04)
wywalczył ponadto srebro
wwyścigujedynek,podobniejak
dwójka ze sternikiem: Bartosz
Zabłocki, Marcin Kaczmarek
i Bartosz Bednarek (Posnania
RBW).Wtejkonkurencjibrązdla
osady KTW Kalisz: Michał
Grynda,AdamWitczakiJędrzej
Bieniasiewicz.Natomiastwśród
kobiet medal zdobyła Anna
Karzyńska (Posnania RBW),
trzecia w rywalizacji jedynek.

W Poznaniu w dniach 18–21
lipca o tytuły walczyli juniorzy.
Nanajwyższymstopniupodium
stanęła czwórka bez sterniczki:
Karolina Zawada, Ewa Chudek,
Julia Huzarek, Anna Twardow-
ska(PosnaniaRBW).Srebrawy-
walczyli Magdalena Świętek
(KW-04) w jedynkach wagi lek-
kiejorazdwójkapodwójna:Ma-
teusz Świętek, Damian Rewers
(KW-04). Brązowe medale zdo-
byli dwójka podwójna: Marcin
Sobieraj, Patryk Gumny
(Posnania RBW), dwójka bez
sterniczki: Chudek, Zawada
(Posnania RBW), czwórka po-
dwójna chłopaków: Jan Janasik,
OskarDanielak,Świętek,Rewers
(KW-04) i czwórka podwójna
dziewcząt: Karolina Deutsch,
Paulina Adamska, Daria Letkie-
wicz, Inez Gorońska (Tryton).

Podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży
w Kruszwicy(25–28lipca),złoto
wywalczyła dwójka podwójna:

Ewelina Borkowska (Tryton)
i MartaKorzun(MOSEłk/SMS),
brązowykrążekdwójkabezster-
niczki: Paulina Piękna i Justyna
Raczyńska (KTW Kalisz).

Jakoostatniomedalewalczyli
młodzieżowcy oraz młodzicy
(Kruszwica,2–4sierpnia).Wśród
młodzieżowców,mistrzemkraju
zostałaczwórkapodwójna:Kon-
rad Korzeniowski, Dawid
Kawecki,KonradRaczyński,Pa-
wełPaziewski(KW-04).Srebrne
krążki wywalczyli zawodnicy
KTW Kalisz: Mateusz Trzmiel
w jedynkach wagi lekkiej oraz
dwójka ze sternikiem: Michał
Grynda, Adam Witczak,
BartłomiejKukuła.Dwabrązowe
medale zdobyły: Paulina Biszof,
Małgorzata Król, Anna
Urbańska, Ewelina Matuła
(Posnania RBW) w czwórkach
podwójnych oraz czwórkach
wagilekkiej.Natrzecimstopniu
podium stanęli: dwójka po-
dwójna Korzeniowski,Raczyń-
ski(KW-04),dwójkabezsternika
Tomasz Rachwał, Michał
Gąszczak (Posnania RBW) oraz
wspomniany już Raczyński
(KW-04) w jedynkach.

Wśród młodzików medale
zdobyłytylkozawodniczkiKTW
Kalisz–złotoAleksandraMani-
kowska w jedynkach i czwórka
podwójna ze sterniczką:
Zuzanna Leszka, Adrianna
Rubas, Martyna Czech, Magda-
lenaSochockaiNataliaKałużna.

Sporo było więc medali, ale
z pewnością w wielkopolskich
klubach oczekiwano więcej.
W poprzednich latach wyniki
było zdecydowanie lepsze...

Wielkopolscy wioślarze na akwenach międzynarodowych i krajowych

Ariana Borkowska z poznańskiego Trytona została w tym
roku młodzieżową wicemistrzynią świata
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Oczekiwaniabyływiększe...

Dla wioślarzy Posnanii RBW
orazsportowcówinnychdyscy-
plin tego klubu, to był histo-
ryczny dzień. 29 sierpnia nad
modernizowanymirozbudowy-
wanym obiektem na przystani
nad Wartą, pojawiła się wiecha.

Pokilkumiesiącachodrozpo-
częcia modernizacji, widać już
efekty ciężkiej pracy. Ponad
pięćdziesięcioletni obiekt przy
ul. Wioślarskiej 72, zmienia
swoje oblicze.

– Nasze przedsięwzięcie ma
naceluwydobycieniewykorzy-
stanego potencjału terenów
nadwarciańskich.Naszedziała-

nia propagować będą sporty
wodne – wioślarstwo i kajakar-
stwo. Dzięki tej modernizacji,
nie tylko nasi sportowcy, ale też
mieszkańcyPoznaniabędąmo-
glidbaćoswojezdrowieikondy-
cje fizyczną. W zmodernizowa-
nym obiekcie będzie wypoży-
czalniasprzętu,saledoćwiczeń,
siłownia, sauna, basen wioślar-
ski, ergometry. Do końca tego
rokuzamierzamyzakończyćbu-
dowę. A wiosną 2014 roku
chcemyrozpocząćdziałalność–
powiedział Paweł Szczepaniak,
prezes sekcji wioślarskiej
Posnanii RBW. JAC

PrzystańPosnaniinadWartązmieniaswojeoblicze

Historycznie
naMalcie
W 2008 roku w austriackim
Linzu odbyły się MŚ w konku-
rencjachnieolimpijskich.Najle-
piej spisała się żeńska czwórka
podwójnawagilekkiej,którawy-
walczyła srebrny medal: Ilona
Mokronowska, Magdalena
Kemnitz (obie Posnania RBW)
oraz Monika Myszk i Weronika
Deresz (obie z Warszawy).

Niezapomnianedlapolskiego
wioślarstwa były kolejne MŚ
w2009rokunaJeziorzeMaltań-
skimwPoznaniu.Wspaniały,hi-
storycznysukcesosiągnęłyJulia
Michalska i Magdalena Fular-
czykzTrytona,którewpięknym
stylu zostały mistrzyniami
światawdwójkachpodwójnych
(po raz pierwszy w historii pol-
skiegowioślarstwa!),aichtrene-
rem był poznaniak Marcin Wit-
kowski. Bardzo dobrze spisała
się Magdalena Kemnitz (Posna-
niaRBW),którazostaławicemi-
strzynią świata w dwójkach po-
dwójnych wagi lekkiej razem
z Agnieszką Renc (WTW War-
szawa).Tedwójkętrenowałinny
z poznańskich szkoleniowców
Przemysław Abrahamczyk. 5.
miejsce wywalczyła Ilona
Mokronowska (Posnania RBW)
w czwórkach podwójnych wagi
lekkiej. Wiktor Chabel (AZS
AWF P-ń) był ósmy w dwójkach
podwójnych,aPatrykBrzeziński
(AZS AWF P-ń) zajął 11. miejsce
w czwórkach bez sternika.

W2010rokuwnowozelandz-
kim Karapiro, Julia Michalska
i Magdalena Fularczyk (obie
Tryton) wywalczyły brązowy
medalwdwójkachpodwójnych.
Kemnitz w parze z Renc zajęły
16. miejsce. W MŚ 2011 roku
w słoweńskim Bled Michalska
z Fularczyk (Lotto Bydgostia)
zajęły 5. miejsce. Kemnitz
w dwójcepodwójnejwagilekkiej
z Weroniką Deresz (WTW) za-
jęły 15. miejsce. Natalia Madaj
(Posnania RBW) w czwórkach
podwójnychuplasowałasięna8.
miejscu.WiktorChabel(Tryton)
– 14. miejsce w dwójkach po-
dwójnych. Dawid Grabowski
i Bartosz Zabłocki (obaj Pos-
nania RBW) w czwórkach bez
sternika zajęli 20. miejsce. JAC Obiekt Posnanii nad Wartą z każdym dniem będzie wyglądał coraz efektowniej
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