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

Wyróżnieni zostali najlepsi
w poszczególnych kategoriach
wiekowych. W tym sezonie
po raz pierwszy zawodnicy i za-
wodniczki otrzymali pamiątko-
we złote, srebrne i brązowe
wiosła, za tegoroczne dokona-
nia w imprezach krajowych
i międzynarodowych. Należy
dodać, że wielkopolscy wiośla-
rze reprezentowali biało-czer-
wone barwy z niezłym skut-
kiem, a na krajowych akwe-
nach wywalczyli sporo trofeów.

Wśród seniorów prym wied-
li Dawid Grabowski oraz Adam
Wicenciak, którzy zdobyli me-
dale w mistrzostwach Polski.
Obaj także zostali wicemistrza-
mi Starego Kontynentu w
czwórkach podwójnych pod-
czas mistrzostw Europy w
Sevilli. Trafili pod opiekę trene-
ra Aleksandra Wojciechowskie-
go, który wcześniej doprowa-
dził polską osadę do mistrzo-
stwa olimpijskiego i czterech
tytułów mistrza świata.

Na arenie międzynarodowej
w kategorii młodzieżowej suk-
ces osiągnęła również Ariana
Borkowska (Tryton Poznań),
która została wicemistrzynią
świata w czwórkach podwój-
nych. Tym razem medalu nie
zdobyli Paweł Paziewski (KW-
04 Poznań) i Adam Marzec
(Posnania RBW), też w katego-
rii młodzieżowej, ale pokazali,
że liczą się w międzynarodo-

wym towarzystwie. Ponad 200
zawodniczek i zawodników
z siedmiu wielkopolskich klu-
bów (Posnania RBW, Tryton Po-
znań, KW-04 Poznań, Polonia
Poznań, AZS AWF Poznań, UKS
Dwójka Kórnik, KTW Kalisz),
skutecznie walczyło na krajo-
wych akwenach.

– To był niezły sezon, cho-
ciaż z pewnością mógłby być
lepszy. W tym roku nieco sła-

biej wypadli juniorzy młodsi,
szczególnie podczas ogólnopol-
skiej olimpiady młodzieży. Ale
takie sytuacje się zdarzają, że
w kolejnych rocznikach mło-
dzieży, brakuje wyróżniających
się zawodników. W naszych
klubach jest natomiast spora
grupa dobrych młodzików
i w nich nasza nadzieja, że
w kolejnych latach będą ciężko
pracowali i zdobywali trofea –

powiedział Marek Kurek, wice-
prezes Wielkopolskiego Związ-
ku Towarzystw Wioślarskich.

Tradycyjnie już podczas or-
ganizacji wielu imprez wioślar-
skich, WZTW może liczyć
na współpracę z partnerami.
Nie inaczej było podczas impre-
zy w Sheratonie. Konkretnego
wsparcia organizatorom udzie-
liły firmy: Volkswagen Poznań,
Spółka Aquanet SA Poznań, Au-

to-Centrum SA Poznań, Wiel-
kopolska Przychodnia Sporto-
wo-Lekarska i oczywiście hotel
Sheraton. Jak zwykle z WZTW
współpracowały także Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego oraz Urząd
Miasta Poznania.a JAC

Ranking 2013
seniorzy: 1. Dawid Grabowski (Posnania
RBW), 2. Adam Wicenciak (KW-04 Poznań), 3.
Wiktor Chabel (Poznania RBW); seniorki: 1.
Anna Karzyńska (Posnania RBW); młodzie-
żowcy: 1. Paweł Paziewski (KW-04), 2. Adam
Marzec (Posnania RBW), 3. Konrad Raczyński
(KW-04); kobiety, kat. młodzieżowa: 1.
Ariana Borkowska (Tryton Poznań), 2. Małgo-
rzata Król, 3. Ewelina Matuła (obie Posnania
RBW); juniorzy: 1. Patryk Gumny (Posnania
RBW), 2. Mateusz Świętek, 3. Damian Rewers
(obaj KW-04); juniorki: 1. Karolina Zawada
i Ewa Chudek (obie Posnania RBW), 3. Paulina
Adamska (Tryton); juniorki młodsze: 1.
Ewelina Borkowska (Tryton), 2. Zuzanna Wroń-
ska, Marianna Jaskuła, Jolanta Madalińska
(wszystkie Posnania RBW); juniorzy młodsi:
1. Damian Skotarczak, Michał Suszka, Dominik
Skotarczak (wszyscy Posnania RBW); mło-
dziczki: 1. Aleksandra Manikowska, 2. Martyna
Czech, 3. Adrianna Rubas (wszystkie KTW Ka-
lisz); młodzicy: 1. Maksymilian Gawroński
(Posnania RBW), 2. Adrian Trzeciak i Jan
Kasprzak (obaj KW-04), 3. Adam Wystański
(Polonia Poznań).

b Najlepsze zawodniczki i zawodnicy wielkopolskiego wioślarstwa w mijającym 2013 roku podczas spotkania w hotelu Sheraton
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Najlepsiwtymsezoniewyróżnieni
To było sympatyczne podsu-
mowanie 2013 roku. Kierow-
nictwo WZTW spotkało się
z najlepszymi wioślarzami mi-
jającego sezonu.

Tego dnia w Bydgoszczy, Gdań-
sku, Kaliszu i Szczecinie roze-
grany został, po raz pierw-
szy, I Internetowy Puchar Pol-
ski w Wioślarstwie Halowym.
W Kaliszu atmosferę zawodów
budował fachowym komenta-
rzem brązowy medalista olim-
pijski z Barcelony Kajetan Bro-

niewski. Relację na żywo moż-
na było oglądać w internecie,
następnego dnia wyemitowa-
ny został w telewizji reportaż
z pucharowych zmagań.
A w Kaliszu tradycyjnie towa-
rzyszyło im wiele dodatkowych
zawodów. Wszystko rozpoczę-
ło się w piątek rywalizacją ucz-
niów ze szkół podstawowych,
zakończyło późnym sobotnim
popołudniem mistrzostwami
Wielkopolski w kategoriach
młodzieżowych. Relację z tej
części zawodów także można
było obejrzeć w telewizji.

W internetowym Pucharze
Polski rozegrano cztery biegi fi-
nałowe, a triumfowali w nich
Martyna Mikołajczak, Łukasz
Siemion (oboje Lotto Bydgostia
Bydgoszcz), Marta Wieliczko
(Wisła Grudziądz) i Bartosz
Zabłocki (Posnania RBW), star-
tujący w Szczecinie.

W mistrzostwach Wielko-
polski w kategorii młodziczek
triumfowała zdecydowanie
Aleksandra Manikowska (KTW
Kalisz). Wśród młodzików zwy-
ciężył Kacper Maćkowski (KW-
04 Poznań). Z kolei w kategorii

juniorek młodszych najszybciej
dystans 2000 metrów pokona-
ła Paulina Piekna (KTW Kalisz),
a wśród juniorów młodszych
Marcin Krysiński (PTW Płock)
wyprzedził Bartosza Bieńka
(KTW Kalisz) różnicą tylko 0,1
sekundy. W kategorii juniorów
starszych najlepsi byli: Marta
Piotrowicz (Polonia Poznań)
oraz Łukasz Krajewski (PTW
Płock).

Następny sprawdzian wiel-
kopolskich wioślarzy na ergo-
metrze w lutym 2014 roku
w Poznaniu.a JAC

Po raz pierwszy w kraju taki ergometr
Sobota 23 listopada 2013 roku
wpisała się już do historii pol-
skiego wioślarstwa, a jedno-
cześnie też polskiego sportu
w ogóle


