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GALERIA
Patryk Majewski

Celem kadra

P atryk Majewski jest zawod-
nikiem AZS AWF Poznań

oraz studentem pierwszego ro-
ku Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu.

Maja (tak nazywają go kole-
dzy) treningi rozpoczął w wieku
16 lat. Po dwóch sezonach zdo-
był pierwszy medal, złoty, ściga-
jąc się w jedynce w mistrzo-
stwach Wielkopolski w 2003 ro-
ku. W ciągu kolejnych trzech
lat jego kolekcja powiększyła
się o srebrne medale z czwórki
podwójnej młodzieżowych mi-
strzostw Polski w 2004 i 2005 ro-
ku oraz brązowe medale
w czwórce bez sternika z mło-
dzieżowych mistrzostw kraju
i jedynce z długodystansowych
mistrzostw Polski w 2006 roku. 

Priorytetowym celem dla 21-
letniego Patryka jest dostać się
do polskiej kadry i wziąć udział
w młodzieżowych mistrzo-
stwach świata.

Teraz Majewski wyjeżdża
do Peterborough w Anglii gdzie
przez pół roku będzie kontynu-
ować treningi w tamtejszym
klubie wioślarskim. 

W czasie wolnym Patryk two-
rzy muzykę komputerową, gra
w koszykówkę, czyta książki
i spotyka się ze znajomymi. aałłaa

Patryk Majewski walczy o miejsce
w młodzieżowej kadrze narodowej.
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Mistrzostwa Polski były dla
naszego regionu mniej lub bar-
dziej udane. Kto najbardziej
zawalczył o Wielkopolskę?
Na pewno Julia Michalska
z Trytona w skiffie. Jednak czy
spełniła nasze oczekiwania?

Sympatycy wioślarstwa
chcieliby wielkich sukcesów
poznańskich zawodników. Czy
te marzenia może spełnić Julia
Michalska? Według mnie to
jedna z najlepszych wioślarek,
które pojawiły się w polskim
sporcie. Jednak czy 21-letnia
zawodniczka zdoła spełnić na-
sze nadzieje o wielkopolskiej si-
le wioślarstwa? Będzie o to
bardzo trudne. 

Dotychczas naszą wielko-
polską sztandarową siłą była
dwójka wagi lekkiej Ilona Mo-
kronowska z Magdaleną Kem-
nitz (obie z Posnania/RBW).
Na ile są ona zdolne przedłu-
żyć nasze szanse? Myślę, że to
już koniec, kredyt zaufania się
skończył. Czy mają dopłynąć
do Pekinu? Może i tak. Ale
w imię jakiej idei ta para wio-
ślarska ma funkcjonować? Si-
ła rutyny z młodością – dałem
się temu zwieść. 

Poszukajmy innych. Złote
medale na mistrzostwach kra-
ju zdobywali z Wielkopolski

między innymi: Mokronowska,
Fularczyk, Kwiatkowska, Po-
niedziałek, Wojtkowiak, Miko-

łajczyk, Durka, Kubiak, Marci-
niak, Klimkowski, Śledzik,
Bartkowiak, Świerczewski. lleegg

MIJA ROK / Michalska i kto jeszcze?

Mistrzowie nadziei

Julia Michalska – niby świetnie, niby jednak nie koniecznie. Ale kto popłynie szybciej?
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Każdego roku jesienią na Kana-
le Żerańskim w Warszawie od-
bywają się długodystansowe mi-
strzostwa Polski. Zawodnicy
i zawodniczki z całego kraju
startują na trasę co minutę ma-
jąc do pokonania 8000 me-
trów. W tym roku poznaniacy
wrócili z Warszawy z czterema
medalami – złotym i trzema
brązowymi.

Podczas minionych długody-
stansowych mistrzostw kraju
rozegrano 20 wyścigów. Rega-
ty rozpoczęły się startem czwó-
rek podwójnych juniorów,

w której to najszybciej popłynę-
ła osada Budowlanych Toruń
osiągając czas 27:43,92. 

Kolejne starty pozwoliły wy-
łonić najlepszych skifistów.
Spośród jedenastu startują-
cych mężczyzn najlepszy był
Marcin Brzeziński z WTW
Warszawa (30:29.08), a w wa-
dze lekkiej Łukasz Libera z Lot-
to Bydgostia WSG-GP
(32:27,29). Jedynkę juniorek wy-
grała Marta Rychert z Drak-
karu Gdańsk (35:53,18), a wagę
lekką Kinga Koprowska z AZS
UMK Toruń (36:03,50). W je-
dynce juniorów zwyciężył Ariel

Makowski z CHTW Chełmża
(31:29,26) a w wadze lekkiej Łu-
kasz Kaczmarek z poznańskie-
go AZS AWF (32:10,33). 

Spośród poznaniaków z wy-
ścigów na długim dystansie
z brązowymi medalami wróci-
li: Patryk Majewski (jedynka
mężczyzn) i Daria Filary (je-
dynka juniorek) z AZS AWF
oraz Sylwia Kalet (jedynka ju-
niorek kategorii lekkiej) z KW-
-04. 

Michał Ratajczak (jedynka
mężczyzn) z KW-04 był czwar-
ty, a jego klubowy kolega
Adam Chodysz – siódmy. Mar-

ta Wojtkowiak (jedynka junio-
rek) z tego samego klubu zaję-
ła czwarte miejsce. W jedynce
juniorów piąte miejsce zajął
Dawid Mikołajczak, a siódme
Adam Wicenciak, obydwoje
z KW-04. Ósmy był Maciej Ko-
byliński z AZS AWF Poznań.

Wśród weteranów jedynkę
wygrał Krzysztof Paprocki z
Lotto/Bydgostiam WSG-GP
(31:17,69), a w dwójce podwój-
nej złoto otrzymała osada zło-
żona z zawodników WTW
Warszawa i AZS AWF Warsza-
wa (32:26,83).
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WARSZAWA / Długodystansowe mistrzostwa Polski

Cztery medale poznaniaków


