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Sport

Tobyłbardzointeresującysezon
dla wielkopolskiego wioślar-
stwa. Zawodniczki i zawodnicy
z klubów naszego regionu z po-
wodzeniem startowali nie tylko
na krajowych arenach, ale też
podczas największych między-
narodowych imprez.

Trzy medale OOM
Trudno nie zauważyć, że w
poszczególnych kategoriach
wiekowych, wyniki wielkopol-
skichwioślarzysąbardzoróżne.
I tak wśród uczestników Ogól-
nopolskiejOlimpiadyMłodzieży
Wielkopolanie zgromadzili 59
punktów,cowklasyfikacjiwoje-
wództw dało trzecią lokatę,
za kujawsko-pomorskim i ma-
zowieckim.

W tej imprezie medale zdo-
były męskie osady: srebro
czwórka bez sternika KTW Ka-
lisz oraz brąz czwórka bez ster-
nika SMS Poznań. Kaliszanie:
Michał Grynda, Roman Za-
wadzki, Michał Durajczyk i Mi-
łosz Adamczyk wraz ze sterni-
kiem Grzegorzem Kwiatkow-
skim zdobyli jeszcze brąz w
czwórkachzesternikiem.Osada
SMS Poznań startowała w skła-
dzie: Damian Obrocki, Konrad
Korzeniowski, Artur Filipek
i Patryk Sikora. W porównaniu
do poprzedniego sezonu Wiel-
kopolanie powstrzymali spory
spadek osiągnięć.

Poprawa juniorów
ZdecydowanielepiejWielkopol-
ska wypadła podczas mi-
strzostw Polski juniorów, jakie
odbyłysięwKruszwicy.Zawod-
niczkiizawodnicyznaszegore-
gionu wywalczyli dziewięć me-
dali–jedenzłotyipoczterysreb-
rne i brązowe.

Mistrzostwo Polski wywal-
czyładwójkapodwójnaPosnanii
RBW: Adam Marzec i Adam
Łączka. Srebrne krążki zdobyli:
Ariana Borkowska (Tryton Po-
znań) w jedynkach; Konrad Ra-
czyński (KW-04 Poznań) w je-
dynkach, Kamil Suski, Jarosław
Krokos, Łukasz Janicki, Paskal
Karbowiak, sternik Mateusz

Sobocki (KTW Kalisz) w czwór-
kachzesternikiem,AdamŁącz-
ka,MateuszStrzelczyk,Tomasz
Rachwał,AdamMarzec(Posna-
niaRBW)wczwórkachpodwój-
nych. Brązowe medale wywal-
czyli Kamil Suski, Michał Kwia-
tek,PatrykGórski,PaskalKarbo-
wiak(KTWKalisz)wczwórkach
bez sternika, Krzysztof Hey-
mann, Michał Gąszczyk (SMS
Poznań) w dwójkach podwój-
nych, Maria Komisarczyk, Mo-
nika Szurlej (Tryton Poznań)
w dwójkach podwójnych oraz
IzabelaMielcarek,Komisarczyk,
ArianaBorkowska,Szurlej(Try-
ton Poznań) w czwórkach po-
dwójnych. W tej kategorii Wiel-
kopolanie osiągnęli wynik lep-
szy, niż w dwóch poprzednich
sezonach.

Młodzież coraz lepsza
Młodzieżowe mistrzostwa Pol-
ski przyniosły sporo medali
Wielkopolsce. Pięć złotych me-
daliwywalczyli–dwójkazester-
nikiem KTW Kalisz Mateusz Ja-
błoński, Jakub Skarbulski i ster-
nik Mateusz Sobocki, Natalia

Madaj(PosnaniaRBW)wjedyn-
kach, czwórka ze sternikiem
PosnaniiRBW:SzymonAumiler,
RomanWesołowski,DawidGra-
bowski, Bartosz Zabłocki i ster-
nik Piotr Araszkiewicz, dwójka
podwójna Posnanii RBW: Nata-
lia Madaj i Teresa Neugebauer,
dwójka podwójna Posnanii
RBW:DawidGrabowski,Bartosz
Zabłocki. Cztery srebrne krążki
zdobyli – dwójka ze sternikiem
SMS Poznań: Konrad Wojewo-
dzic,SebastianKaczmarekister-
nik Mateusz Świętek, czwórka
podwójnakobietPosnaniiRBW:
Paulina Staszewska, Karina Ja-
niak, Teresa Neugebauer, Nata-
liaMadaj,dwójkapodwójnawagi
lekkiej KW-04 Poznań: Marcin
Osajda, Marcin Jędrzejczak,
dwójkabezsternikaKTWKalisz:
Mateusz Jabłoński, Jakub
Skrabulski. Jeden brązowy me-
dal wywalczyła dwójka po-
dwójna KW-04 Poznań: Osajda
iJędrzejczak.Wtejkategoriiwie-
kowej było nieco gorzej, w po-
równaniu do porzedniego se-
zonu.

Panie wśród seniorek
W mistrzostwach Polski senio-
rów złoty medal wywalczyła
dwójkapodwójnakobietPosna-
nii RBW Magdalena Kemnitz
i Natalia Madaj, która zdobyła
jeszczebrązowymedalwjedyn-
kach. Natomiast Kemnitz i Ma-
daj, wspólnie z Teresą Neuge-
bauer i Karoliną Widun wywal-
czyły srebro w czwórkach pod-
wójnych.Natomiastósemkako-
biet Posnanii RBW: Katarzyna
Sammler, Iwona Kwiatkowska,
Paulina Biszof, Karina Janiak,
Iwona Buda, Alicja Sać, Karina
Stoińska, Paulina Staszewska,
sternik – Monika Adamczyk,
zdobyły brązowy krążek.

Wrywalizacjimężczyznsreb-
rny medal zdobyła dwójka ze
sternikiemKTWKalisz:Mateusz
Jabłoński, Jakub Skrabulski
isternikMateuszSobocki,abrą-
zowy medal dla dwójki podwój-
nej Posnanii RBW: Dawid Gra-
bowski i Bartosz Zabłocki.

Julia i dwie Magdy
Zawodniczki i zawodnicy z na-
szego regionu startowali także

w imprezach międzynarodo-
wych i to z różnym powodze-
niem.Najcenniejszesąoczywiś-
cie medale seniorek. Julia
Michalska i Magdalena Fular-
czyk (Tryton Poznań), po wielu
miesiącachrehabilitacjipokon-
tuzjach, zdobyły tytuł wicemi-
strzyń Europy w Portugalii we
wrześniu w dwójkach podwój-
nych,apotemwlistopadziewy-
walczyły brązowy medal mi-
strzostwświatawNowejZelan-
dii. Z kolei Magdalena Kemnitz
(PosnaniaRBW)startującazAg-
nieszkąRenc(WTWWarszawa)
zdobyła srebro mistrzostw Eu-
ropy w dwójkach podwójnych
wagi lekkiej. W Nowej Zelandii
już tak dobrze im nie poszło.

Wielkopolska młodzież też
startowała w międzynarodo-
wychimprezachwswoichkate-
goriach wiekowych. Sukcesów
nie było, ale to do młodych na-
leży przyszłość. W tej grupie są:
Adam Wicenciak (KW-04 Po-
znań), Jakub Skrabulski (KTW
Kalisz), Natalia Madaj, Bartosz
Zabłocki, Dawid Grabowski
(Posnania RBW), Konrad Ra-
czyński(KW-04Poznań),Ariana
Borkowska, Monika Szurlej
(Tryton Poznań), Izabela Woź-
nicka,KrzysztofHeymann,Piotr
Pilewski,MichałGąszczak(SMS
Poznań),AdamMarzec,Tomasz
Rachwał, Mateusz Strzelczyk
(Posnania RBW).

Młodzież będzie lepsza?
Podsumowanie startów zawodniczek i zawodników z Wielkopolski w mijającym sezonie 2010

Od pewnego czasu Julia Michalska i Magdalena Fularczyk były twarzami wielkopolskiego
wioślarstwa. Niestety, Fularczyk postanowiła opuścić nasz region
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JacekPałuba Opinie
a Marcin Witkowski (tre-
ner kadry kobiet)
Zdecydowanym plusem jest
Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego, która umożliwia
współpracę między posz-
czególnymi klubami. Są one
skłonne oddawać zawodni-
ków do SMS. Plusem jest
też sama rywalizacja mię-
dzy wielkopolskimi klubami,
chociaż wszyscy ze sobą
sympatyzujemy. Wiele
dobrego robią władze okrę-
gu, starając się indywidual-
nie podchodzić do proble-
mów każdego z klubów.
Szkoda, że brakuje większej
aktywności w działaniu aka-
demickiego centrum szko-
lenia sportowego.
a Błażej Kamola (trener
KW-04 i SMS Poznań)
W dłuższej perspektywie
na pewno można oczekiwać
lepszych wyników. Ale trud-
no liczyć, że sukcesy przyj-
dą bardzo szybko. W jed-
nych rocznikach jest wielu
uzdolnionych zawodników,
ale w kolejnych już tak nie
jest. Trzeba wiele cierpliwoś-
ci i ciężkiej pracy, aby
wychować zawodnika wyso-
kiej klasy.


