
To był z pewnością bardzo uda-
ny sezon dla wielkopolskiego
wioślarstwa. I to nie tylko ze
względu na brązowy medal ig-
rzysk w Londynie, jaki wywal-
czyła Julia Michalska z poznań-
skiego Trytona w dwójkach po-
dwójnych wspólnie z Magda-
leną Fularczyk (dziś Bydgostia,
a wcześniej wiele lat też w Try-
tonie). A do sukcesu obie panie
doprowadził poznański trener
MarcinWitkowski.Totakżedo-
bre starty wielkopolskiej mło-
dzieży w minionym sezonie.

– Możemy być dumni z tego-
rocznychdokonańnaszychwio-
ślarzy.Naplanpierwszywysuwa
się oczywiście olimpijski medal
Julii Michalskiej. Bardzo dobrze
zaprezentowalisięteżnasimło-
dzi wioślarze, którzy startowali
w młodzieżowych mistrzost-
wachświataorazmistrzostwach
Europy.Naszamłodzieżwywal-
czyła po siedem medali w olim-
piadzie młodzieży oraz w mło-
dzieżowych mistrzostwa Polski
oraz juniorów. Od dłuższego
czasunieschodzimyponiżejwy-
sokiegopoziomuiplasujemysię
w ścisłej krajowej czołówce –
mówiAleksanderDaniel,prezes

Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich.

– Ale wielkopolskie wioślar-
stwo, to nie tylko sukcesy spor-
towe. To przede wszystkim co-
dzienna,żmudnapraca,szkole-
niezawodników,borykaniesięz
trudnościami związanymi z
utrzymaniemobiektówsporto-
wych, zakupem sprzętu, bra-
kiem środków na organizację
obozów czy płac dla trenerów.
Wrealizacjitychzadańpomogły
nam środki przekazane przez
Wydział Sportu Urzędu Miasta
wramachMłodzieżowegoCen-
trum Sportu. Znacząca pomoc
przyszłatakżezestronyUrzędu
Marszałkowskiego,którywspie-
rał finansowoklubyinaszzwią-
zekśrodkamiprzyznanymiwra-
machwspółzawodnictwasportu
dzieci i młodzieży. Nie bez zna-
czenia było także wsparcie na-
szych partnerów: Volkswagen
Poznań, Aquanet, Sheraton,
Auto-Centrum, Wielkopolska
Przychodnia Sportowo-Lekar-
ska. Dzięki nim mogliśmy orga-
nizować lokalne regaty, prowa-
dzićtransmisjeinternetowezre-
gat wioślarskich. Związek dys-
ponujeponaddwudziestomało-
dziami, ergometrami i innym
sprzętemprzydatnymwszkole-

niu,azesprzętukorzystająkluby
– tłumaczy prezes Daniel.

–Wporównaniudopoprzed-
niegosezonu,zdecydowaniele-
piej wypadli nasi zawodnicy
podczas ogólnopolskiej olim-
piadymłodzieży.Napodobnym,
wysokimpoziomiezaprezento-
walisięjuniorzyimłodzieżowcy.
Absolwenci naszej Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego, a jedno-
cześnie też zawodnicy swoich
klubów, zaczynają sporo zna-
czyć w sportowej rywalizacji.
KonradWojewodzic,BartoszZa-
błocki i Dawid Grabowski z po-
wodzeniem rywalizują już wś-
ród seniorów. Małgorzata Król
i Tomasz Rachwał z sukcesami
startują w kategorii młodzieżo-
wej. Należy zauważyć sukcesy
czwórki męskiej podczas Baltic
Cup,gdzienasiwioślarzezosta-
wiali za plecami Niemców i Ro-
sjan. Młodzi stawali na podium
zawodów w Wyszehradzie. Z
dobrej strony pokazali się w Pu-
charze Młodzieży w Banyoles
Anna Twardowska, Artur Fili-
pekiMarcinSobieraj.Wnastęp-
nymsezonienaszamłodzieżpo-
winnaodważniejwalczyćosuk-
cesy – mówi Błażej Kamola, tre-
ner koordynator wielkopol-
skiegoszkoleniawwioślarstwie.

ArianaBorkowska,rocznik1992,
zawodniczka PTW Tryton Po-
znań. Wioślarstwo trenuje od
ponad siedmiu lat.

W tym roku wywalczyła dla
Trytona dwa medale młodzie-
żowych mistrzostw Polski –
srebrny w jedynkach oraz brą-
zowy w dwójkach podwójnych
z klubową koleżanką Moniką
Szurlej. Ale ma też w dorobku
mistrzostwo Polski seniorek w
dwójkach podwójnych, wspól-
nie z brązową medalistką olim-
pijskązLondynu–JuliąMichal-
ską. Przez ostatnie dwa sezony
reprezentowała Polskę z nie-
złymskutkiemwkategoriimło-
dzieżowejwczwórkachpodwój-
nych. W tegorocznych mistrzo-
stwach świata z koleżankami
zajęła czwarte miejsce i bardzo
niewielezabrakłoimdopodium.

–Arianatoprzykładsystema-
tycznego rozwoju. Ma duży ta-
lent, jest dobra pod względem
wydolnościowym i technicz-
nym.Jestbardzosumienna.Jako

jedna z trzech zawodniczek,
spośród trzydziestu, co tydzień
zdajemie-mailowesprawozda-
nie z tego, co zrobiła. Dla Ariany
najważniejsze jest, aby utrzy-
mała taki tryb przygotowań, jak
dotejpory.Systematycznapraca
musi przynieść efekty – mówi
MarcinWitkowski,klubowytre-
ner Ariany Borkowskiej i trener
kadry narodowej kobiet. JAC

Ariana Borkowska
systematycznie się rozwija
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Podsumowanie sezonu w Wielkopolsce

Tydzień po olimpijskim sukcesie w Londynie,Julia Michalska (w środku) i trener Marcin
Witkowski, świętowali też mistrzostwo Polski na Malcie wspólnie z Arianą Borkowską
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JacekPałuba

Pracujesumiennie

P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

Olimpijskibrąz
izdolnamłodzież

Uroczysta
akademia
jubileuszowa
Wsobotę17listopada2012roku
o godzinie 14.30, odbędzie się
uroczysta akademia z okazji ju-
bileuszu 100-lecia Poznań-
skiego Towarzystwa Wioślar-
skiego „Tryton”. Uroczystość
odbędzie się w auli poznańskiej
Akademii Wychowania Fizycz-
nego przy ul. Królowej Jadwigi.

Kierownictwo PTW Tryton
serdeczniezapraszawszystkich
członków i sympatyków klubu
na to spotkanie, a potem także
na spotkanie nieoficjalne (ok.
godziny 16.30) na przystań przy
ul. Piastowskiej 38 nad Wartą.

Dokładnie 4 kwietnia 1912
roku powstało Poznańskie To-
warzystwoWioślarzy„Tryton”.
Tego dnia grupa osiemnastu
osób na czele z Franciszkiem
BudzyńskimiBogdanemPaulu-
sem założyła PTW „Tryton”.

W roku stulecia klubu
w sierpniu br., brązowy medal
olimpijski w Londynie wywal-
czyła zawodniczka Trytona Ju-
liaMichalska.Będziewięcdobra
okazja do świętowania jubileu-
szu zasłużonego dla polskiego
wioślarstwa klubu.

Kierownictwo Trytona przy-
gotowałoteżmiędzyinnymiztej
okazjiokolicznościowewydaw-
nictwo książkowe.

Jacek Pałuba

Adam Wicenciak, rocznik 1989,
zawodnik KW-04 Poznań. Mija
już dziesięć lat, kiedy trafił do
KW-04 dzięki obecnemu trene-
rowi Mirosławowi Rewersowi.

Tegorocznewynikiwskazują,
że był w życiowej formie. Wy-
walczył brązowy medal w mi-
strzostwach Polski seniorów w
jedynce i zdobył złoto w deblu z
klubowym kolegą Pawłem Pa-
ziewskim. Bardzo poważnie
przymierzany był do reprezen-
tacyjnejczwórkipodwójnejpod-
czas przygotowań do startu w
Londynie. Na igrzyska jednak
nie pojechał, ale to do niego na-
leży przyszłość w tej osadzie,
tym bardziej że wystartował już
wniejpodczastegorocznychmi-
strzostwEuropywVarese.Trze-
ba dodać, że wcześniej Wicen-
ciak zdobywał doświadczenie
startując wiele razy w mistrzo-
stwach świata juniorów i mło-
dzieżowych w kilku osadach.

– Adam cały czas idzie do
przodu.Zachowujedużyspokój

w swojej pracy treningowej
i krok po kroku buduje swoją
mocną pozycję w dyscyplinie.
Wdążeniudocelujestsystema-
tyczny i bardzo zaangażowany
w to, co robi. Tutaj nic nie ma
na hurra. Jest w pełni świadomy
cochcerobićijakosiągaćkolejne
cele – mówi Mirosław Rewers,
klubowy trener Adama
Wicenciaka. JAC

A.Wicenciak krok po kroku
realizuje swoje cele

FO
T.

G
R

ZE
G

O
R

Z
D

EM
B

IŃ
S

K
I

KrokamidoceluNaergometrze
wKaliszu

To już tradycja, że pod koniec
każdego sezonu wioślarskiego
w Wielkopolsce, w listopadzie
odbywają się zawody na ergo-
metrze w Kaliszu.

Nie inaczej będzie także
w tym roku. W dniach 16 i 17 li-
stopada w hali Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji przy ul.
Łódzkiej w Kaliszu, zostaną ro-
zegrane zawody eliminacyjne
Pucharu Polski na ergometrze,
a jednocześnie toczyć się rów-
nież będzie rywalizacja w mi-
strzostwachwojewództwawiel-
kopolskiego na ergometrze we
wszystkich kategoriach wieko-
wych.

To bardzo ważne zawody dla
wszystkich zawodniczek i za-
wodników naszego regionu,
botopoczątekbudowaniaformy
już na kolejny sezon. W piątek
16listopadaisobotę17listopada
zawody rozpoczynają się o go-
dzinie 9. JAC


