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Magda z wiosłami tak jak brat
Wioślarstwo 
Jacek Pałuba 
sport@glos.com 

Trzy miesiące pozostały 
do rozpoczęcia mistrzostw 
świata U-23 w wioślarstwie, 
które odbędą się w dniach 25-
29 lipca na jeziorze Maltań-
skim w Poznaniu. 

Ze sporymi nadziejami  przystą-
pią do tych zawodów reprezen-
tanci Polski, wśród których nie 
powinno zabraknąć wioślarzy 
z Wielkopolski. 

Jedną z kandydatek do wy-
stępu w tych zawodach jest 
Magdalena Świętek (rocznik 
1996), zawodniczka KW-04 Po-
znań, startująca w wadze lek-
kiej. Od początku wioślarskiej 
przygody Magda trenuje 
pod szkoleniową opieką Miro-
sława Rewersa. Kiedy jeszcze 
była uczennicą szkoły podsta-
wowej w Suchym Lesie, trafiła 
do klubu z przystanią 
nad Wartą. 

– Początkowo nie byłam 
przekonana, czy trenować wio-
ślarstwo. Namawiał nas, mnie 
i mojego brata bliźniaka Mate-
usza, trener Mirosław Rewers. 
Pierwszy na zajęcia poszedł 
brat, a ja dołączyłam do niego 
po dwóch tygodniach. Nie 
chciałam bowiem być sama 
w tym gronie, ale Mateusz, 
który był na treningach z kolegą 
Damianem Rewersem, stwier-
dził że jest bardzo ciekawie, 
więc i ja się zdecydowałam. No 
i tak już jest od dziewięciu lat, 
bo tyle czasu trenujemy w klu-
bie – mówi Magdalena Świętek. 

Magda jest drobnej budowy 
i właściwie od początku pły-
wała w wadze lekkiej, poczyna-
jąc od młodzików i kończąc 
na kategorii młodzieżowej. Naj-
pierw pływała z klubowymi ko-
leżankami w dwójkach i czwór-
kach. Potem jednak koleżanek 
w klubie ubywało i musiała 
przesiąść się do jedynki. Z każ-
dym rokiem robiła postępy 
i w kolejnych kategoriach wie-

kowych była w ścisłej krajowej 
czołówce, zdobywając medale 
mistrzostw Polski. W 2017 roku 
wzięła udział w mistrzostwach 
świata U-23 w Płowdiw, gdzie 
wspólnie z Anną Majek 
(Posnania RBW) zajęła 12. miej-
sce w dwójkach podwójnych 
wagi lekkiej.  

Potem jeszcze wystartowała 
w mistrzostwach Europy U-23 
w Kruszwicy z inną partnerką 
w tej samej konkurencji i zajęła 
szóstą lokatę. Magda Świętek 
jest obecnie studentką dru-
giego roku wychowania fizycz-
nego poznańskiej AWF. Zresztą 
przez cały okres treningów nie 
miała problemów z odpowied-
nim łączeniem wioseł ze 
szkołą. 

– To kwestia organizacji 
czasu. Jest czas na treningi, 
musi być też czas na naukę. 
Nigdy nie miałam z tym żad-
nych problemów i potrafiłam to 
zgodnie łączyć. Teraz czekają 
mnie praktyki w szkole podsta-
wowej i jestem bardzo ciekawa 

swoich nowych doświadczeń – 
uważa Magda Świętek. 

Teraz z niecierpliwością 
czeka na centralne wiosenne 
regaty kontrolne w Poznaniu. 
To będzie bardzo ważna im-
preza dla wszystkich zawodni-
czek i zawodników, którzy kan-
dydują do kadry narodowej 
na MŚ U-23. Osiągnięte wyniki 
w Poznaniu pozwolą szkole-
niowcom wybrać najlepszych, 
którzy będą reprezentowali 
nasz kraj. 

– Mam nadzieję, że moje 
wyniki przekonają trenerów, że 
warto na mnie stawiać. Chcia-
łabym już pojechać na zgrupo-
wanie i ciężko popracować 
nad formą. Taki start w impre-
zie organizowanej w Poznaniu, 
to byłoby ukoronowanie do-
tychczasowej pracy, a jedno-
cześnie zachęta do  kontynua-
cji wioślarskiej zabawy. Dla każ-
dego sportowca najważniejszą 
imprezą są igrzyska olimpijskie 
i ja o takim starcie też myślę – 
kończy Magda Świętek.  ¹

Hokej na lodzie 
Play-off w NHL 
W lidze NHL  Washington 
Capitals w szóstym spotkaniu 
pierwszej rundy play-off pokonu-
jąc na wyjeździe Columbus Blue 
Jackets 6:3 (1:0, 2:1, 3:2), wygrali 
rywalizację do czterech zwy-
cięstw 4:2   i  w półfinale Konfe-
rencji Wschodniej zmierzą się, 
jako zespół wyżej rozstawiony,  
z broniącymi  Pucharu Stanley’a  
Pittsburgh Penguins.   
Na Wschodzie na półfinałowego 
rywala poczekać natomiast jesz-
cze muszą Tampa Bay Lightning, 
ponieważ w szóstym meczu 
pierwszej rundy play-off Toronto 
Maple Leafs wygrali u siebie z Bo-
ston Bruins 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)  i do-
prowadzili do remisu 3:3.   
W Konferencji Zachodniej w pół-
finałach zestaw par przedstawia 
się następująco: Vegas Golden 
Knights – San Jose Sharks, 
Nashville Predators – Winnipeg 
Jests. (MAC) 

Koszykówka 
Play-off w NBA 
W lidze NBA w środę odbyły się 
dwa mecze pierwszej rundy play-
off w Konferencji Zachodniej. 
Houston Rockets, najlepszy ze-
spół sezonu zasadniczego w lidze, 
pokonał  na wyjeździe Minnesota 
Timberwolves 119:100 i w rywali-
zacji do czterech zwycięstw pro-
wadzi 3:1. Z kolei  Utah Jazz  wy-
grali we własnej hali z  Oklahoma 
City Thunder 113:96 i  w play-off  
prowadzą 3:1. (MAC)

Lekka atletyka 
SP 51 zaprasza dziś 
na Memoriał im. 
Bronisława Szwarca 
Uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 51 w Poznaniu za-
praszają dzisiaj na Memoriał im. 
Bronisława Szwarca w biegach 
przełajowych, w których wystartuje 
blisko 2000 młodych zawodniczek 
i zawodników z całej Wielkopolski.  
Początek zmagań na Polanie Harce-
rzy nad Maltą godzinie 11. W progra-
mie zawodów biegi na 1000,1500, 
2000 i 3000 metrów.  
Memoriał im. Bronisława Szwarca 
(patrona SP 51) od 1945 roku aż 
do lat osiemdziesiątych był organi-
zowany przez Wartę Poznań. 
Po rozwiązaniu sekcji lekkoatletycz-
nej w klubie Memoriał zawieszono. 
Decyzją rady pedagogicznej SP 51 
w roku 2002 szkoła reaktywowała 
imprezę, biorąc na siebie rolę orga-
nizatora, w tym roku rywalizacja na  
Polanie Harcerzy odbędzie się już 
po raz 17. Dla najlepszych przewi-
dziano puchary, medale i nagrody, 
ciepły poczęstunek, ale główny cel 
to popularyzacja biegania i aktyw-
nego wypoczynku. 
Bronisław Szwarc (14.08 1905 –  
23.05.1942) – lekkoatleta (średnie 
dystanse), działacz sportowy, w cza-
sie okupacji działacz niepodległoś-
ciowy.  W 1919 r. założył klub piłkarski 
Sława Poznań, a od 1922 był zawod-
nikiem Warty Poznań, początkowo 
jako piłkarz, a później lekkoatleta. 
W latach 1936-1939 był prezesem 
Poznańskiego Okręgowego 
Związku Lekkiej Atletyki. (LUMAR)

Piłka nożna 
Krzysztof Maciejewski 
sport@glos.com 

W środę poznamy czterech 
z pięciu triumfatorów Pucha-
ru Polski w okręgach Wielko-
polskiego Związku Piłki Noż-
nej. Rozegrane zostaną spot-
kania finałowe  na szczeblu 
OZPN Kalisz, OZPN Konin, 
OZPN Leszno oraz w strefie 
poznańskiej. 

W strefie poznańskiej w decydu-
jącym  spotkaniu na stadionie 
w Gnieźnie zdecydowany lider 
grupy północnej IV ligi, niepoko-
nany w obecnym sezonie 
Mieszko Gniezno podejmować 
będzie  Polonię Środa Wielkopol-
ska, która broni pucharowego 
trofeum na szczeblu całego Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Noż-
nej. Mecz, który rozpocznie się 
o godzinie 17.30 zapowiada się 
bardzo interesująco.  

Na wyższym szczeblu 
rozgrywkowym występują pił-
karze Polonii, ale Mieszko 
w obecnym składzie piłkarsko 
niewiele ustępuje rywalom, 
a mieć będzie atut własnego sta-
dionu i doping własnej publicz-

ności. Gnieźnianie zapowiadają 
sprawienie kolejnej niespo-
dzianki. 

Także o 17.30 rozpocznie się 
finał  w OZPN Leszno. W Koś-
cianie czwartoligowa Obra 1912 
Kościan zmierzy się z Heliosem 
Czempiń, liderem grupy II  lesz-
czyńskiej klasy A. Nic nie um-
niejszając piłkarzom Heliosa, 
zdecydowanym faworytem wy-

daje się być Obr, która broni okrę-
gowego Pucharu. 

W finale w okręgu konińskim 
na o godz. 17 Stadionie im. Złotej 
Jedenastki Kazimierza Gór-
skiego w Koninie spotkają się  
trzecioligowe zespoły Górnika 
Konin oraz Sokoła Kleczew. W li-
dze lepiej radzą sobie kle-
czewianie, ale w ostatnich me-
czach bezpośrednich lepsi byli 

piłkarze Górnika. Będzie to pow-
tórka okręgowego finału PP, 
w którym też wygrał Górnik. 

Wreszcie w finale na szczeblu 
OZPN Kalisz  czwartoligowy LKS 
Gołuchów o godzinie 17 na włas-
nym stadionie zmierzy się z trze-
cioligowcem Jarotą Jarocin. Na-
szym zdaniem większe szanse 
na sukces mają jarocinianie. 

Triumfatora Pucharu Polski 
na szczeblu OZPN Piła poznamy 
9 maja, kiedy w Pile zagrają 
czwartoligowe zespoły Pogoni 
Łobżenica oraz Lubuszanina 
Trzcianka (godz. 17). Rozegranie 
pilskiego finału w terminie póź-
niejszym  było możliwe, ponie-
waż właśnie  triumfator PP 
w OZPN Piła trafił wolny los 
w I rundzie pucharowych roz-
grywek już na szczeblu WZPN. 

9 maja zwycięzca w strefie 
poznańskiej  zmierzy się z trium-
fatorem w okręgu konińskim 
i zwycięzca tej rywalizacji 
od razu  awansuje do wielkopol-
skiego  finału. W innym meczu 
I rundy zwycięzca PP w OZPN 
Leszno zmierzy się 9 maja ze 
zwycięzcą PP w OZPN Kalisz, a  
lepszego z tej pary czekać jeszcze 
będzie w II rundzie spotkanie ze 
zdobywcą PP w OZPN Piła. ¹ 

Dziś cztery okręgowe finały 
Pucharu Polski. Będą emocje...

Polonia Środa w półfinale Pucharu Polski po dramatycznym 
meczu pokonała Tarnovię w Tarnowie Podgórnym
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