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Sport

Z Patrykiem
Majewskim, o trener-
skich marzeniach,
rozmawia Tomasz
Laskowski

Jesteś najmłodszym trene-
rem pracującym w poznań-
skich klubach, a jeszcze
do niedawna sam rywali-
zowałeś jako zawodnik. Jak
się czujesz w nowej roli?
Pracuję już drugi rok
w Trytonie Poznań, który
zapewnia mi dobre warunki
rozwoju. Nie mam
kompleksów związanych ze
swoim wiekiem. Rola trenera
sprawia mi dużą satysfakcję.
Moje zawodniczki wciąż
podnoszą swoje umiejętności
i możliwości sportowe.
Największym sukcesem
w mojej dotychczasowej
pracy jest brązowy medal
na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży
czwórki podwójnej juniorek
młodszych w składzie: Maria
Komisarczyk, Monika
Szurlej, Karolina Brandyk,
Izabela Mielcarek oraz
drugie miejsce Ariany
Borkowskiej na niedawnych
centralnych regatach
jesiennych.

Tryton ma za sobą jeden
z najlepszych sezonów
na przestrzeni ostatnich
lat. Świetne wyniki Julii
Michalskiej i Magdy
Fularczyk na arenie
międzynarowej są zasługą
trenera Marcina
Witkowskiego. Jak się
układa wasza współpraca?
Mam to szczęście, że mogę
się uczyć fachu od jednego
z najlepszych trenerów
w kraju. Nasza współpraca
układa się bardzo dobrze.
Gdy mam jakiekowiek

wątpliwości lub pytania
Marcin zawsze mi pomoże.
Także Piotr Wlekliński –
trener grupy męskiej – dzięki
swojemu doświadczeniu
służy radą i fachową
pomocą.

Największe trenerskie
marzenie?
Chciałbym, aby moje
zawodniczki osiągnęły
więcej niż ja jako zawodnik.
Wśród moich sukcesów mogę
wymienić siedem medali
mistrzostw Polski i 10.
miejsce na mistrzostwach
świata do lat 23. Chciałbym
także odbyć staż trenerski
za granicą, aby poznać
specyfikę pracy trenera
w innych, wysoko
rozwiniętych wioślarsko
krajach na przykład w Anglii,
Nowej Zelandii.

Od niedawna prowadzisz
także nowo powstałą sek-
cję turystyczną, która
za cel stawia sobie popula-
ryzację wioślarstwa.
Sekcja powstała z inicjatywy
Julii Michalskiej, która
zaprosiła mnie i Kamila
Jackiewicza do współpracy.
Chcemy popularyzować
wioślarstwo poprzez zajęcia
na ergometrze wioślarskim
oraz organizację spływu
wioślarskiego, który miałby
się odbyć po mistrzostwach
świata. Dwa tygodnie temu
pięciu najlepszych
zawodników naszej sekcji
wystartowało w Pucharze
Polski na ergometrze
wioślarskim, gdzie ścigali się
z najlepszymi zawodnikami
w kraju między innymi
z Maciejem Siejkowskiem,
Bartoszem Zabłockim czy też
Batłomiejem Pawełczakiem,
srebrnym medalistą
z Pekinu.

Planujecie również start
w normalnych mistrzo-
stwach Polski wyczynow-
ców?
Na start w zawodach o takiej
randze to chyba jeszcze
za wcześnie. W tej chwili
skupiamy się na sezonie
zimowym, być może wiosną
wystartujemy w kilku
mniejszych zawodach.

Jednak w obecnej chwili
bardziej chodzi mi po głowie
wyjazd z sekcją za granicę,
by poprzez wioślarstwo
poznać ciekawe miejsca.

Jakie stawiasz sobie cele
sportowe na nowy sezon?
Chciałbym przełożyć wiedzę
zdobywaną na studiach
(Patryk pisze pracę dyplo-

mową w zakładzie bioche-
mii, przyp. autora) na realne
polepszenie wyników moich
zawodniczek. Marzy mi się
zakwalifikowanie jednej lub
kilku z moich zawodniczek
do reprezentacji Polski oraz
chciałbym, by Tryton stał
się liczącą siłą w polskim
wioślarstwie, aby był to
na wskroś nowoczesny klub.

Chcę nowoczesnego klubu

Patryk Majewski (Tryton) jest najmłodszym trenerem spośród pracujących
w poznańskich klubach, ale plany ma bardzo dojrzałe

Wydarzenia mijającego roku
a Udany występ wielkopol-
skich wioślarzy podczas
Igrzysk Ompijskich w Peki-
nie: Julia Michalska – jedynka
kobiet 6. miejsce. Pierwsza
polska skifistka w finale
olimpijskim od ponad 25 lat!
Michał Jeliński – mistrz olim-
pijski z czwórce podwójnej.
Patryk Brzeziński – ósemka
mężczyzn 5. miejsce. Monika
Zdrojewska (Posnania Po-
znań) srebrny medal mło-
dzieżowych mistrzostw
świata w ósemce kobiet. Na-
talia Madaj (Posnania Po-

znań) i Magdalena Fularczyk
(Tryton Poznań) brązowy
medal młodzieżowych mi-
strzostw świata w dwójce po-
dwójnej. Drugi poznaniak –
Bartosz Szczyrba tworzy hi-
storię najsłynniejszych regat
Oxford – Cambrigde. Oficjal-
nie przedstawiony jako wio-
ślarz pierwszego składu
Cambridge.
a Po raz pierwszy w Pozna-
niu odbyły się kwalifikacje
olimpijskie do igrzysk olim-
pijskich oraz finałowe za-
wody Pucharu Świata.

a Sport akademicki: Poli-
technika Poznańska otrzy-
mała przystań nad Maltą.
a Sport akademicki: Organi-
zacja regat podczas juwena-
liów poznańskich. Wyścigi
ósemek wioślarskich z udzia-
łem osady Cambridge.
a Udział poznańskich wete-
ranów w mistrzostwach
świata w Trokach.

Wielkopolscy trenerzy pro-
wadzący kadrę Polski:

Aleksander Wojciechowski
(AZS AWF Poznań) trener se-
niorów – wiosła krótkie. Wy-

brany przez światową federa-
cję wioślarską najlepszym tre-
nerem roku 2008. Twórca suk-
cesów czwórki podwójnej.

Marcin Witkowski (Tryton
Poznań) trener Julii Michal-
skiej i wioseł krótkich senio-
rek.

Przemysław Abrahamczyk
(Posnania Poznań) wiosła
krótkie seniorek wagi lekkiej.
Powołany na to stanowisko
w listopadzie.

Maciej Hoffmann (Posnania
Poznań) trener juniorów – wio-
sła długie. TL

Dawno, dawno temu byłem
w Wielkiej Brytanii. Był ciepły
sierpniowyweekendkiedyogar-
niętyanglosaskąflegmą spacero-
wałemulicamiLondynu.Inagle...

Złudzenie, omamy, a może
film jakiś będą kręcić? Nie, na-
prawdę w sierpniowy weekend
znanylondyńskidomtowarowy
inaugurowałsezonbożonarodze-
niowy. Witryny pełne drzewek,
lampek, św. Mikołajów i innych
atrybutówgrudniowychświąt.

Minęło trochę czasu i podob-
nie jest i u nas. Wszystko, co ma
miećszczególnywymiariwyjąt-
kowąoprawę,wymagapodejmo-

wanych znacznie wcześniej
przygotowań. Oczekiwana
przez pasjonatów wioślarstwa
największaodlatimprezawna-
szym mieście też tego wymaga.
Odbędzie się dopiero (i już!)
w sierpniu przyszłego roku.
Alewartojużterazprzypominać
o tym wydarzeniu
poznaniakom.Nietylkopozna-
niakom.Szczególniegłośno na-
leży mówić o naszej imprezie
gościomkonferencjiklimatycz-
nej. To oni muszą dowiedzieć
się, że wielkie wydarzenia to
ostatnimi laty domena naszego
miasta.KT
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Wielkopolskie wioślarstwo


