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Pierwszy krok po raz czwarty

Zawody odbyły się na terenie 
Starej Cegielni w Iwnie w gmi-
nie Kostrzyn. To wspólna akcja 
powiatu poznańskiego oraz 
Fundacji Wielkopolskie Wio-
ślarstwo, a jej pierwsza edycja 
odbyła się w 2014 roku. 

— Poprzednie edycje cieszy-
ły się sporym zainteresowa-
niem i duża grupa młodzieży 
z naszego regionu miała okazję 
poznać te piękna dyscyplinę 
sportu. Nie było wątpliwości, 
aby również w tym roku konty-
nuować naszą wspólną akcję — 
powiedział Aleksander Daniel, 
prezes Wielkopolskiego Związ-
ku Towarzystw Wioślarskich. 

— Do tej pory w zawodach 
rywalizowali uczniowie gimna-
zjów. W tym roku do rywaliza-
cji staną uczniowie klas szó-
stych i siódmych szkół podsta-
wowych. Tak jak w poprzed-
nich latach dotrzemy do mło-
dzieży czterech gmin powiatu 
poznańskiego —powiedział Ma-
rek Kurek z Fundacji Wielko-
polskie Wioślarstwo. 

— Tegoroczną edycję pierw-
szego kroku, po raz pierwszy 
połączyliśmy z inną inną im-
prezą, czyli II Biegiem Pieczo-
nej Pyry, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Walka 
Kostrzyn. Tym razem, obok 
uczniów, swoich sił na ergo-
metrze mogli spróbować tak-
że dorośli, ale poza konkuren-
cją. Wszystko odbyło się 
na świeżym powietrzu, a aura 
nam dopisała. Kolejne zawody 
odbywać się już będą w salach 
sportowych i liczymy na to, że 
do rywalizacji stanie wielu 12 
i 13-latków. Z trzech poprzed-
nim edycji naszej wspólnej ak-

cji, kilkanaście dziewcząt i  
chłopców dzisiaj uprawia wio-
ślarstwo w poznańskich klu-
bach — zauważył Marek Kurek. 

Wśród młodzików dystans 
250 metrów najszybciej poko-
nali w kolejności: Mateusz 
Matysek, Dawid Stasiak i Eryk 
Sieiński. W kategorii open ko-
biet dwie panie uzyskały naj-
lepszy, taki sam czas: Paulina 
Huchwajda i Klaudia Jabłoń-
ska, a trzecia była Katarzyna 
Głowacka-Pokorska. W kate-
gorii open mężczyzn w najlep-
szej trójce znaleźli się: Piotr 
Grześ, Adam Iwański i Michał 
Szymański. Wśród Vip-ów 

triumfował Szymon Aumiler, 
a swoich sił na egrometrze 
spróbował też z powodzeniem 
Szymon Matysek, burmistrz 
gminy Kostrzyn. 

Kolejne zawody „Pierwsze-
go kroku wioślarskiego na te-
renie powiatu poznańskiego”, 
odbędą się w listopadzie. 9 li-
stopada do rywalizacji staną 
uczniowie z gminy Suchy Las, 
15 listopada – gminy Czerwo-
nak i 18 listopada – gminy 
Komorniki (w SP-2 w Plewis-
kach). Finał tegorocznej rywa-
lizacji odbędzie się 5 grudnia 
w hotelu Sheraton w Pozna-
niu.  a JAC  

bPodczas zawodów w Iwnie swoich sił na ergometrze próbowali zarówno uczniowie jak i dorośli
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Prawie 50 osób wzięło udział 
w inauguracyjnych zawodach 
czwartej edycji „Pierwszy 
krok wioślarski na terenie po-
wiatu poznańskiego”.

Wioślarze poznańskich klubów: 
Adam Wicenciak (KW-04) oraz 
Wiktor Chabel (Posnania RBW) 
zajęli piąte miejsce w konkuren-
cji czwórek podwójnych pod-
czas mistrzostw świata senio-
rów, jakie odbyły się w miejsco-
wości Sarasota-Bradenton na  
Florydzie. 

W finale A tej konkurencji 
poznaniacy płynący razem z  
Dominikiem Czają (AZS AWF 
Warszawa) i Dariuszem Rado-
szem (Lotto Bydgostia), prze-
grali z Litwinami, Brytyjczyka-
mi, Estończykami i Holendra-
mi, a wyprzedzili Norwegów. 
Warto dodać, że w tym roku 
Wicenciak i Chabel, podopiecz-
ni poznańskiego szkoleniowca 
kadry Aleksandra Wojciechow-
skiego, zostali w tej konkuren-
cji wicemistrzami Europy. 

Biało-czerwoni wywalczyli 
na Florydzie trzy srebrne meda-
le. Świetnie spisały się żeńskie 
czwórki: bez sterniczki oraz po-
dwójna. W tej pierwszej konku-
rencji: Maria Wierzbowska, Mo-
nika Ciaciuch, Joanna Dittmann 
(wszystkie Lotto Bydgostia) 
oraz Olga Michałkiewicz (AZS 
AWF Gorzów), w finale A prze-
grały jedynie z Australijkami 
różnicą 0,67 sek. Czwórka bez 
sterniczki jest w programie zbli-
żających się igrzysk w Tokio 
2020. 

Z kolei czwórka podwójna 
w składzie: Katarzyna Zillmann 
(AZS UMK Toruń), Marta Wie-
liczko (Wisła Grudziądz), Maria 
Springwald (AZS AWF Kraków) 
i Agnieszka Kobus (AZS AWF 
Warszawa), uległa osadzie Ho-
landii różnicą 0,99 sek. Polskie 
zawodniczki z obu osad dały 
z siebie wszystko podczas fina-
łowej rywalizacji, którą kończy-
ły skrajnie wyczerpane. 

Szczęśliwi na mecie byli tak-
że Mateusz Biskup (AZS AWFiS 
Gdańsk) i Mirosław Ziętarski 
(AZS UMK Toruń), którzy wy-
walczyli srebrny medal w dwój-
kach podwójnych, a przegrali je-
dynie z osadą Nowej Zelandii 
(różnicą 0,57 sek.). Obaj zawod-
nicy pracują w kadrze z Alek-
sandrem Wojciechowskim. 

Trochę szczęścia zabrakło in-
nym polskim osadom. Szcze-
gólnie dwójkom podwójnym 
wagi lekkiej kobiet i mężczyzn, 
które zakończyły rywalizację 
na 4. pozycji. Joanna Dorociak 
i Weronika Deresz (obie WTW 
Warszawa) przegrały z Rumun-
kami, Nowozelandkami i Ame-
rykankami, a Miłosza Jankow-
skiego (AZS AWFiS Gdańsk) i Je-
rzego Kowalskiego (Gopło 
Kruszwica) wyprzedziły osady 
Francji, Włoch i Chin. Do meda-
lu zabrakło 0,54 sek.a  
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Udany start biało-czerwonych 
w MŚ w Sarasocie na Florydzie

bW Sarasocie srebrny medal mistrzostw świata wywalczyły trzy 
polskie osady, a wśród nich żeńska czwórka bez sterniczki
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Przez MCS do znaczących sukcesów w świecie
Ten program działa w Poznaniu 
od 2002 roku. Młodzieżowe Cen-
tra Sportu na terenie stolicy Wiel-
kopolski funkcjonują w wielu 
dyscyplinach sportu, a jedną 
z nich jest wioślarstwo. W na-
szym mieście jest pięć klubów 
i wszystkie korzystają z dobro-
dziejstw programu. A jednym 
z nich jest Klub Wioślarski z ro-
ku 1904 w Poznaniu. 

— W ramach programu szko-
limy wioślarzy we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych, od  mło-
dzików, przez juniorów do mło-

dzieżowców. Pieniądze jakie 
otrzymujemy z budżetu miasta 
Poznania, przeznaczone są prze-
de wszystkim na wynajem obiek-
tów, zakup sprzętu wioślarskie-
go, płace trenerów oraz dofinan-
sowanie szkolenia podczas spor-
towych zgrupowań naszej mło-
dzieży. W tym roku nasi wiośla-
rze trenowali m.in. podczas zgru-
powań w Bystrzycy koło 
Trzemeszna oraz zgrupowania 
zimowego w Szklarskiej Porębie. 
Przez wiele lat funkcjonowania 
programu MCS w naszym klubie 

wychowaliśmy wielu dobrych 
wioślarzy — powiedział Marek 
Kurek, prezes KW-04 Poznań. 

Nie ulega wątpliwości, że 
obecnie w KW-04 najlepiej spisu-
ją się młodzieżowcy, co jest owo-
cem wieloletnich treningów. 
W tym roku Mateusz Świętek 
i Dawid Pieniak zostali młodzie-
żowymi mistrzami Europy. W tej 
imprezie z dobrej strony pokaza-
li się również: Jan Janasik, 
Damian Rewers i Magdalena 
Świętek. Cała grupa startowała 
także w młodzieżowych mistrzo-

stwach świata w Płowdiw. Mło-
dzieżowcy KW-04 Poznań stawa-
li też na podium seniorskich mi-
strzostw kraju. Z kolei bardzo do-
bry sezon miał Adam Wicenciak, 
który zajął piąte miejsce w mi-
strzostwach świata seniorów 
w Sarasocie, zdobył srebrny me-
dal mistrzostwa Europy w Raci-
cach i stawał na podium w tego-
rocznych zawodach Pucharu 
Świata. Jest mocnym punktem 
w kadrze na igrzyskach olimpij-
skie w Tokio 2020.a  
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