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Młodzi naprawdę
chcą wiosłować

W gościnnych progach poznań-
skiego hotelu Sheraton odbyły
się finałowe zawody mi-
strzostw gmin powiatu po-
znańskiego na ergometrze dla
uczniów gimnazjum klas
pierwszych i drugich.

W finałowej rywalizacji na
dystansie 500 metrów udział
wzięły dziewczęta oraz chłop-
cy, którzy byli najlepsi podczas
czterech wcześniejszych im-
prez rozegranych w Czerwona-
ku, Dopiewie, Swarzędzu i Su-
chym Lesie.

Wśród dziewcząt najszybsza
była Kamila Maciąg (Dopiewo)
z czasem 1:59,4 min. Kolejne
miejsca zajęły: 2. Adrianna
Grześkowiak (Swarzędz) –
1:59,7, 3. Julia Tondel (Dopiewo)
– 2:00,8, 4. Nadia Ratajczyk (Su-
chy Las) – 2:02,8, 5. Marta
Izydorczyk (Suchy Las) – 2:02,9,

6. Zuzanna Ratajczak (Czerwo-
nak) – 2:03,6, 7. Renata Manu-
szak (Swarzędz) – 2:04,9, 8. Do-
minika Kachel (Swarzędz) –
2:06,6.

Wśród chłopców najlepszy
okazał się Przemysław Wanat
(Swarzędz) – 1:31,0. Kolejne
miejsca zajęli: 2. Łukasz Królik
(Dopiewo) – 1:36,0, 3. Szymon
Mikołajczak (Swarzędz) – 1:36,3,
4. Miłosz Stanisławski (Czerwo-
nak) – 1:37,2, 5. Michał Słowia-
kowski (Czerwonak) – 1:41,2, 6.
Oskar Witczak (Swarzędz) –
1:43,3, 7. Mateusz Wolny (Suchy
Las) – 1:43,5, 8. Jakub Kamiński
(Suchy Las) – 1:44,7, 9. Patryk
Bogdan (Dopiewo) – 1:51,1, 10.
Tobiasz Janicki (Dopiewo) –
2:15,1.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali upominki, a trójka najlep-
szych także medale, które wrę-
czyli Tomasz Łubiński —
wicestarosta poznański oraz
Aleksander Daniel — prezes
Wielkopolskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich.

Puchar za najliczniejsze
uczestnictwo w tegorocznych

zawodach otrzymało Gimna-
zjum im. Jana Kochanowskie-
go w Dopiewie.

— Podczas czterech imprez
organizowanych w poszczegól-
nych miejscowościach, udział
w nich wzięło prawie 450
dziewcząt i chłopców. To
z pewnością duża liczba. A
szczególnie nas cieszy fakt, że
już niektórzy z uczestników tra-
fili do naszych klubów i rozpo-
częli tak naprawdę normalne
treningi. Na pewno będziemy
wspólnie ze starostwem powia-
towym kontynuowali tę akcję.
Wiosną następnego roku ma-
my zamiar trafić do kolejnych
gmin powiatu poznańskiego.
Jest tam przecież sporo utalen-
towanej młodzieży, a do tego
nie brakuje akwenów, na któ-
rych można uprawiać wioślar-
stwo. Poza tym zależy nam
na wyrównywaniu szans mło-
dzieży z mniejszych miejsco-
wości, z tymi mieszkającymi
w Poznaniu — powiedział Alek-
sander Daniel, prezes Wielko-
polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich. a (JAC)

b Finałowe zawody na ergometrze w hotelu Sheraton przyniosły wiele emocji
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To było udane i sympatyczne
podsumowanie wspólnej akcji
powiatu poznańskiego i Wiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich

Przełom lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wieku
był niezły dla wielkopolskich
wioślarzy. W MŚ w Bled w 1979
roku Grzegorz Nowak i Adam
Tomasiak (Polonia Poznań)
startujący w dwójkach ze ster-
nikiem (Ryszard Kubiak z Zawi-
szy Bydgoszcz), nie obronili
brązowego medalu z Karapiro,
ale uplasowali się na 9. miejscu.

W następnym 1980 roku,
Nowak i Tomasiak osiągnęli
swój największy sukces. Pod-
czas igrzysk olimpijskich w
Moskwie, wspólnie z Ryszar-
dem Stadniukiem (Czarni
Szczecin), Grzegorzem Stella-
kiem (Budowlani Płock) i Ku-
biakiem, stanęli na trzecim
stopniu podium w czwórkach
ze sternikiem i zdobyli „brąz”.

W Moskwie startowali także
inni Wielkopolanie. Mariola
Abrahamczyk i Bogusława Koz-
łowska-Tomasiak (obie Pos-
nania) zajęły piąte miejsce w
czwórkach podwójnych ze ster-
niczką. Z kolei Piotr Tobolski
(AZS AWF Poznań) w dwójkach
podwójnych, razem z Wiesła-
wem Kujdą (Skra), uplasowali
się na piątej pozycji.

Ze sporymi nadziejami wiel-
kopolscy wioślarze jechali na
MŚ do Monachium 1981. Meda-
li jednak nie było. Mariola Abra-
hamczyk w czwórkach podwój-
nych ze sterniczką zajęła 7.
miejsce. Piotr Tobolski z tym
samym partnerem, w dwój-
kach podwójnych tym razem
uplasował się na piątej pozycji.
Z kolei Nowak i Tomasiak w
„olimpijskiej” osadzie czwórki
ze sternikiem zakończyli MŚ
w Monachium na 8. miejscu.

W Lucernie w MŚ 1982 No-
wak iTomasiak, z nowymi part-
nerami: Krzysztofem Gabry-
lewiczem i Piotrem Winczurą
(obaj Zawisza) i sternikiem
Kubiakiem, tym razem zajęli 6.
lokatę. Tę samą pozycję zajął
Piotr Tobolski, startujący
w dwójce podwójnej z młodym
Kajetanem Broniewskim (AZS
AWF Warszawa). a (JAC)

90-lecie
WZTW (9)

WpoznańskimhoteluSheraton
Wielkopolski Związek Towa-
rzystw Wioślarskich podsumo-
wał uroczyście mijający sezon.
Na spotkaniu pojawili się pra-
wiewszyscynajlepsiwposzcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych. Zabrakło jedynie tych,
którzy przebywali na zgrupo-
waniach.

PorazpierwszyZłoteWiosła
otrzymał także najlepszy trener
Wielkopolski, którym w 2014
roku został Mirosław Rewers,
szkoleniowiec KW-04 Poznań.

WkolejnejedycjiWielkopol-
skiego Rankingu Młodzików
udział wzięło 68 uczestników,
w tym 30 dziewcząt i 38 chłop-
ców. Jednym z wniosków jest
fakt, że wśród dziewcząt więcej
zawodniczek, które rozpoczy-
nają ranking, dociera do końca,
awśródchłopcówmniejszalicz-
ba z rozpoczynających bierze
udział w ostatnich zawodach.

Jednocześnie kierownictwo
WZTW wręczyło również upo-
minkiwszystkimwyróżnionym
w klasyfikacji Wielkopolskich
Wiosełek oraz Wielkopolskich
Wioseł. a (JAC)

Rankingmłodzików
dziewczęta:1.AnnaRozmiarek (UKSDwójka
Kórnik) –413pkt., 2. ZuzannaRozmiarek (UKS
DwójkaKórnik) –373, 3.WiktoriaMajewska

(PosnaniaRBW)–361;chłopcy: 1.Albert Jan-
kowski (PosnaniaRBW)–376,2.Michał
Słowiakowski (KW-04Poznań) –361,
3.PatrykSzymendera (PosnaniaRBW)–359;
WielkopolskieWiosełkaiWiosła
młodziczki: 1.AnnaRozmiarek (UKSDwójka
Kórnik) – 100,2.ZuzannaRozmiarek (UKSDwójka
Kórnik) –91, 3.WiktoriaMajewska (Posnania
RBW)–79;młodzicy: 1.BartłomiejGóra
(PosnaniaRBW)–87,2.Albert Jankowski
(PosnaniRBW)–78,3.PatrykSzymendera
(PosnaniaRBW)–73, juniorkimłodsze: 1.Alek-
sandraManikowska (KTWKalisz) – 117,
2.MariannaJaskuła (PosnaniaRBW)–65,3. Jo-
lantaMadalińska (PosnaniaRBW)–51; juniorzy
młodsi:1.MichałSuszka (PosnaniaRBW)–68,
2.WojciechKiliński (PosnaniaRBW)–55, 3. Jakub
Aleksandrowicz (KTWKalisz) –46; juniorki: 1.
MagdalenaŚwiętek (KW-04Poznań) – 136,2. Inez
Gorońska (TrytonPoznań) –55, 3.AnnaMajek
(PosnaniaRBW)–47;
juniorzy: 1.MateuszŚwiętek (KW-04Poznań) –
218,2.DamianRewers (KW-04Poznań) – 182,
3. JanJanasik (KW-04Poznań) – 180;młodzie-
żowcy(kobiety): 1.ArianaBorkowska (Tryton
Poznań) – 162,2.KarolinaZawada(Posnania
RBW)–97, 3. EwaChudek (PosnaniaRBW)–80;
młodzieżowcy(mężczyźni):1. Tomasz
Rachwał (PosnaniaRBW)– 192,2.MarcinSobieraj
(PosnaniaRBW)–76,3.KrzysztofSzymanowicz
(PosnaniaRBW)–58;seniorki: 1. Julia
Michalska-Płotkowiak (TrytonPoznań) –45,
2. TeresaNeugebauer (PosnaniaRBW)–20,3.Ka-
tarzynaSammler (PosnaniaRBW)– 18;
seniorzy: 1.DawidGrabowski (PosnaniaRBW)–
228,2.AdamWicenciak (KW-04Poznań) – 105,
3.MateuszTrzmiel (KTWKalisz) –42.

Ranking sezonu 2014


