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Zadzwoń, przyjdź
> AZS AWF Poznań

tel. 061-877-1557
061-877-1390
www.awf.poznan.pl/sport

> Posnania Poznań
tel. 061-827-8000
tel./fax 061-820-6101
www.posnania.pl

> Klub 
Wioślarski 1904
tel. 061-833-0293
www.kw04.com

> Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-833-3665
061-833-4287 
www.tryton.najlepsi.net 

> Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia Poznań
tel. 061-877-3630

> Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich
tel. 061-865-4351
www.wioslarstwo.poznan.pl

Podwójne regaty
NA KILOMETR > Na torze
regatowym Malta, odbyły się
mistrzostwa miasta Pozna-
nia połączone z międzywo-
jewódzkimi mistrzostwami
młodzików. Wszyscy zawod-
nicy biorący udział w zawo-
dach ścigali się na dystansie
1000 metrów. 

Regaty rozpoczęły się star-
tem jedynkarek juniorek,
w którym pierwsze miejsce
wywalczyła Natalia Monar-
szyńska z PTW Tryton. Drugi
bieg to start dwójki podwójnej
juniorów, w którym wygrali
zawodnicy KW04, Adam Wi-
cenciak i Adam Chodysz. Wy-
ścig jedynek weteranów wy-
grał Piotr Tobolskie (KW04).

Posnania RW wygrała ry-
walizację czwórek bez sternika
juniorów i juniorów młod-
szych a jej osada płynęła
w składzie: Szymon Aumiler,
Michał Lewandowski, Łukasz
Pawełczyk i Adrian Cieślak.
Sukcesem osad tego klubu za-
kończyły się też wyścigi: dwój-
ki podwójnej dziewcząt (Agata
Frąckowiak i Adrianna Lewan-
dowska) oraz czwórki podwój-
nej ze sterniczką dziewcząt
(Daria Nadstawa, Magdalena
Pietrowska, Ewa Poniedziałek,
Joanna Szczuka ze sternikiem
Maciejem Rzepką). 

Pierwsze miejsce w mię-
dzywojewódzkich mistrzost-
wach młodzików w jedynce
chłopców wywalczył Tomasz
Rachwał (Posnania RBW),
a w czwórce podwójnej bez
sternika chłopców osada: Da-
wid Wypych, Bartosz Fluder,
Piotr Maniewski i Paskal Kar-
bowiak z KTW Kalisz. Kolejny
złoty medal mistrzostw mia-

sta Poznania zdobył zawodnik
KW04, Adam Chodysz, startu-
jąc tym razem w jedynce męż-
czyzn. Bieg czwórek podwój-
nych juniorek i juniorek
młodszych przyniósł zwycię-
stwo osadzie PTW Tryton, któ-
rej skład stanowiły: Adrianna
Borkowska, Izabela Mielca-
rek, Karolina Brandyk i Moni-
ka Mielcarek. Start w jedynce
juniorów to wygrana dla Ada-
ma Wicenciaka z KW04
a dwójka bez sternika junio-
rów to zwycięstwo osady KS
Posnania RBW, Wiktora Szy-
mańskiego i Adama Łączki.
Złoto w jedynce dziewcząt
zdobyła Monika Szurlej
z PTW Tryton, a w czwórce
bez sterniczki dziewcząt
po raz kolejny wygrała osada
Posnania RBW (Natalia Urba-
nek, Daria Nadstaga, Adrian-
na Klatkowska i Joanna Szczu-
ka). Zawodnicy tego samego
klubu – Tomasz Rachwał i Ma-
teusz Szczelczyk – triumfowa-
li w biegu dwójki podwójnej
chłopców, a w czwórce po-
dwójnej ze sternikiem chłop-
ców zwyciężyła osada KTW
Kalisz – Dawid Wypych, Łu-
kasz Janicki, Kamil Suski, Ja-
rosław Krokos i sternik Mate-
usz Przybyłek. Roma Siuda
i Monika Zandek (KS Posna-
nia RBW) zwyciężyły w dwój-
ce podwójnej juniorek, ich
klubowi koledzy (Dawid Gra-
bowski, Roman Wesołowski,
Arkadiusz Adamski i Grze-
gorz Widun) wygrali czwórkę
podwójną juniorów i junio-
rów młodszych, a dwójkę po-
dwójną mężczyzn Masters
przedstawiciele tego samego
klubu – Paweł Szczepaniak
i Krzysztof Kanoniczak. AŁ

Trener męskich osad
PARADA TRENERÓW | Piotr Wlekliński z PTW Tryton

Piotr Wlekliński, trener
w poznańskim klubie wio-
ślarskim PTW Tryton, pracę
szkoleniowca rozpoczął bę-
dąc na pierwszym roku stu-
diów Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu.

Od tego czasu minęło już
dziesięć lat, a Piotr po obronie
pracy magisterskiej stał się peł-
noetatowym trenerem i tak
jest do dziś. Kończąc kierunek
trenerski ze specjalizacją z wio-
ślarstwa realizuje się zawodo-
wo, zajmując się wszystkimi
grupami zawodników, od mło-
dzika do młodzieżowca. Tre-
nuje tylko mężczyzn. 

Zainteresował się wioślar-
stwem dzięki swojemu kole-
dze ze szkoły średniej, który
trenował i wciąż opowiadał
o tej dyscyplinie. Namówił,
wówczas siedemnastoletniego
Wleklińskiego na wspólne
uczęszczanie do klubu, co za-
owocowało dwoma brązowy-
mi medalami akademickich
mistrzostw Polski w dwójce ze
sternikiem i czwórce ze sterni-
kiem. Po pięciu latach upra-
wiania sportu zaczął wioślar-
stwo traktować rekreacyjnie
i dodatkowo zainteresował się
kolarstwem. Do dzisiaj jeździ
amatorsko w maratonach ko-
larstwa szosowego, gdzie

w swojej kategorii wiekowej
zdobył trzecie miejsce na dy-
stansie 210 km.

Praca trenera daje Wlekliń-
skiemu dużą satysfakcję i cie-
szą go zarówno sukcesy najlep-
szych jego podopiecznych jak
również sukcesywna poprawa
wyników zawodników, którzy
nie zdobywają pierwszych
miejsc, ale ciężko pracując, sta-
ją się coraz lepsi.

PTW Tryton posiada bar-
dzo dobrą bazę treningową: sa-
lę gimnastyczną, wyremonto-
waną siłownię, basen wioślar-
ski i sprzęt od typu C po naj-
wyższej klasy łodzie wyczyno-
we. AŁ
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Piotr Wlekliński

Kierunek Pekin 
KARIERY | Patryk Brzeziński – kwalifikacja ósemki z  zawodnikiem

AZS AWF Poznań
Anna Łbik

Patryk Brzeziński jest jedynym pozna-
niakiem wchodzącym w skład ósemki,
która 31 sierpnia 2007 roku, na mi-
strzostwach świata seniorów w Mona-
chium, wywalczyła kwalifikację olim-
pijską do Pekinu. 

W finale spotkali się przedstawiciele
Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Sta-
nów Zjednoczonych, Rosji i Polski. Polacy,
startujący w królewskiej konkurencji, zdo-
byli szóste miejsce przy możliwości kwali-
fikacji olimpijskiej do miejsca siódmego.
Udało się i w przyszłym roku będziemy
mogli dopingować przedstawicieli nasze-
go kraju w czasie walki o najwyższe tro-
feum, złoto olimpijskie. 

– Po półfinałowym biegu, gdy było wia-
dome, że wystartujemy w finale A, wśród
zawodników naszej ósemki zapanowała
niesamowita radość i euforia z zajętego
miejsca – komentuje Patryk Brzeziński. 

Zawodnik AZS AWF Poznań, twierdzi,
że zbliżający się rok będzie bardzo trudny,
wypełniony ciężką pracą i licznymi zgru-
powaniami. Jeszcze wszystko może ulec
zmianie i żeby zachować miejsce w osa-
dzie, należy wykazać się dużym zaangażo-
waniem, systematycznością i bardzo do-
brymi wynikami również podczas regat
krajowych. Trzeba bowiem pamiętać, że
kwalifikacja wywalczona została w Mona-
chium dla osady – dla polskiej ósemki ze
sternikiem niezależnie od tego, w jakim
składzie popłynie w Pekinie. Można wy-
stawić całkiem nowy zespół, w którym nie
znajdzie się żaden zawodnik z osady, która
wywalczyła kwalifikację. To oczywiście,

tylko czysta teoria, ale roszady są jak naj-
bardziej możliwe, więc trzeba ustawicznie
potwierdzać dobrą formę i przydatność
dla zespołu.

Czwartego października Patryk jedzie
do Tunezji na ostatni obóz kończący obec-
ny sezon, żeby zaraz po nim rozpocząć
przygotowania do kolejnego, może naj-
ważniejszego w jego życiu, roku olimpij-
skiego. Na pierwszy w nowym sezonie,
konkretny obóz pojedzie już w grudniu
do Portugalii.

Przed główną imprezą 2008 roku, czyli
olimpiadą, ósemkę czekają starty w Pu-
charach Świata (mięzy innymi w Pozna-
niu na finałowych regatach tego cyklu),

które dadzą pewien ogólny pogląd na sto-
pień przygotowania naszych zawodni-
ków.

Ciągłe wyjazdy Patryka to nie tylko je-
go poświęcenie dla sportu, ale również ca-
łej rodziny, która ma go dla siebie zaled-
wie parę dni, a nawet tylko parę godzin
między kolejnymi zgrupowaniami. Mimo
intensywnego życia sportowca, Brzeziń-
ski znajduje czas na studia i własne zainte-
resowania. Kontynuuje naukę na AWF
w Poznaniu, interesuje się komputerami
i giełdą. Zapytany o wyjazd na olimpiadę
mówi: – Będę walczył o medal i po to tam
jadę – żadna wycieczka do Pekinu nie
wchodzi w grę. •
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Patryk Brzeziński (na zdjęciu z prawej) zapewnia, że w przyszłym roku
na igrzyskach olimpijskich z partnerami z ósemki walczyć będą o medal

Stolica wioślarstwa
MALTA> Poznań staje się sto-
licą światowego wioślarstwa.
W przyszłym roku będzie orga-
nizatorem kwalifikacyjnych re-
gat do igrzysk olimpijskich
w Pekinie (15-18 czerwca) oraz
finałowych regat Pucharu
Świata (20-22 czerwca). Po raz

pierwszy w historii Pucharu
Świata finał rozegrany zostanie
poza Lucerną. Rywalizacja
o punkty w PŚ rozpocznie się
w 2008 roku w Monachium 
(9-11 maja). Drugie regaty roze-
grane zostaną w Lucernie (30
maja – 1 czerwca). LEG


