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

Juniorzy przed startem 
w MŚ w Racicach
Kruszwica 

W ostatniej dekadzie lipca 
na torze regatowym 
w Kruszwicy o medale wio-
ślarskich mistrzostw Polski 
najpierw (20-22 lipca) walczyli 
najlepsi juniorzy kraju. 

Doskonale w Kruszwicy spisali 
się juniorzy poznańskich klu-
bów, którzy wywalczyli aż 11 
medali, w tym 6 złotych, 2 sreb-
rne i 3 brązowe. Pierwsze skrzy-
pce grali zawodnicy Posnanii 
RBW, których wielu pojedzie 
na mistrzostwa świata junio-
rów, które 8 sierpnia rozpoczną 
się w czeskich Racicach. 

W dwójkach bez sternika 
cztery pierwsze miejsca zajęli 
wioślarze Posnanii RBW: 1. 
Emil Jackowiak, Mikołaj Janu-
szewski, 2. Damian Józefowicz, 
Rafał Pietrasiak, 3. Łukasz 
Kasztelan, Jerzy Kaczmarek, 4. 
Maciej Kasprzyk, Julian Koś-
ciuk. Cała wymieniona ósemka 
wywalczyła także złoty medal 
w rywalizacji ósemek. 

A to nie wszystkie sukcesy. 
W czwórce podwójnej triumfo-
wała osada Posnanii RBW 
(Patryk Szymendera, Dominik 
Glonek, Aleksander Przeździe-
cki, Patryk Wojtalak) przed za-
wodnikami AZS AWF Poznań 
(Szymon Mikołajczak, Krzysz-

tof Jagodziński, Przemysław 
Wanat, Krzysztof Wojtyś). 

Dużego wyczynu dokonała 
Patrycja Adamczak (Posnania 
RBW), która okazała się najlep-
sza w dwóch konkurencjach – 
w jedynkach wagi lekkiej oraz 
jedynkach wagi normalnej. 
Złoto wywalczyły koleżanki 
klubowe Patrycji – Katarzyna 
Wieczorek i Julia Wasiela w  
dwójkach wagi lekkiej.  

Wielkopolski dorobek o ko-
lejne brązowe medale wzboga-
cili: Szymendera i Glonek (Pos-
nania RBW) w dwójce podwój-
nej oraz Szymon Mikołajczak, 
Krzysztof Wojtyś, Przemysław 
Wanat, Oskar Witczak (AZS 
AWF Poznań) w czwórce bez 
sternika. Z tą grupą zawodni-
ków Posnanii RBW od kilku lat 
pracuje Maciej Kurek, nato-
miast z wioślarzami AZS AWF – 
Błażej Kamola. Obecnie obaj 
współpracują ze swoimi za-
wodnikami w kadrze narodo-
wej, którzy wystąpią w rozpo-
czynających się mistrzostwach 
świata juniorów w Racicach. 

— Myślę że nasza wspólna 
praca w ostatnich miesiącach 
przyniesie oczekiwane rezul-
taty. Cała grupa chłopaków 
z Poznania już nie może się do-
czekać występu w mistrzo-
stwach świata —  powiedział 
Maciej Kurek, trener wioślarzy 
Posnanii RBW. ¹  JAC

Trener M. Kurek z najlepszymi osadami dwójek bez sternika
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Prawie 400 zawodniczek i za-
wodników z 34 klubów wzięło 
udział w młodzieżowych MP 
oraz młodzików. 

Na Malcie wioślarze z Poznania 
wywalczyli 8 medali: 3 złote, 2 
srebrne i 3 brązowe. W głów-
nych rolach wystąpili reprezen-
tanci Polski, którzy wzięli 
udział w MS U-23, jakie pod ko-
niec lipca odbyły się w Pozna-
niu. Brązowy medalista w  
dwójkach podwójnych Mate-
usz Świętek (KW-04 Poznań), 
tym razem w parze z innym 
uczestnikiem MŚ Damia-nem 
Rewersem, zostali mistrzami 
Polski w tej konkurencji. Tuż 
za nimi finiszowali klubowi ko-
ledzy: Jan Janasik (w ósemce 
podczas MŚ) i Karol Arczewski. 

Cała czwórka startowała 
wspólnie w konkurencji czwó-

rek podwójnych i wywalczyła 
złoty medal. Na trzecim stop-
niu podium stanęła osada 
Posnanii RBW: Jakub Niełacny, 
Michał Suszka, Gustaw Sta-
chowski i Bartosz Bednarek. 
Świetnie spisała się również 
inna uczestniczka lipcowych 
MŚ U-23 Magdalena Świętek 
(KW-04). Najpierw w swojej ko-
ronnej konkurencji jedynce 
wagi lekkiej wywalczyła złoty 
medal, a dwie godziny później 

zdobyła brąz w  wadze normal-
nej. Z kolei żeńska czwórka ze 
sterniczką KW-04: Aleksandra 
Manikowska, Martyna Rewers, 
Iga Janasik, Barbara Andrze-
jewska, Roksana Raczyńska, 
zajęła 2. miejsce, a Bartosz Bed-
narek i Michał Suszka 
(Posnania RBW) wywalczyli 
brązowy medal w dwójkach 
podwójnych wagi lekkiej. 

Cztery medale (2-1-1) zdobyli 
wielkopolscy młodzicy pod-

czas MP. Dziewczęta wywal-
czyły złote medale w dwójkach 
podwójnych: Gabriela Stefa-
niak, Daria Nolberczak (Posna-
nia RBW) oraz czwórkach po-
dwójnych: Magdalena Szeszu-
ła, Emilia Kalinowska, Laura 
Hełmińska, Zuzanna Kaczma-
rek (Polonia Poznań). Srebrny 
medal zdobyła natomiast 
ósemka dziewcząt Posnanii 
RBW, a brązowy – ósemka 
chłopców Posnanii RBW.  ¹ 

Młodzieżowi kadrowicze 
wystąpili w głównych rolach

MP juniorów młodszych 

Tydzień po juniorach, w  Kru-
szwicy o medale mistrzostw 
Polski walczyli juniorzy młod-
si podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (26-29 
lipca). Młodzi Wielkopolanie 
zaprezentowali się z dobrej 
strony, bo wywalczyli siedem 
medali: 3 złote, 2 srebrne i 2 
brązowe. 

Po dwa złote medale wywal-
czyli Maksymilian Ratajczak 
i Adam Januszewski (Posnania 

RBW), którzy wygrali rywaliza-
cję w dwójkach bez sternika 
oraz w czwórkach bez sternika 
ze swoimi kolegami Tomaszem 
Zawadą i Dawidem Pankow-
skim (zdobyli brązowy medal 
w dwójkach bez sternika). 
Trzeci złoty medal dla Wielko-
polski zdobyli Jakub Woźniak 
i Tomasz Lisek (KW-04 Poznań) 
w dwójkach podwójnych. 

Dwóch poznaniaków sta-
nęło na podium w rywalizacji 
jedynek. Srebro zdobył Cezary 
Litka (AZS AWF Poznań), któ-
remu do złota zabrakło 0,16 se-

kundy, natomiast brązowy me-
dal zdobył wspomniany wcześ-
niej, Jakub Woźniak (KW-04). 

Z  kolei w dwójkach bez ster-
niczki na drugim miejscu fini-
szowały Zuzanna Żołędziow-
ska i Aleksandra Szmaj (Posna-
nia RBW). W finałach A wystą-
piło jeszcze osiem kolejnych 
osad z wielkopolskich klubów: 
obok Posnanii RBW, KW-04, 
AZS AWF także Trytona Poznań 
i KTW Kalisz. Tuż za podium 
uplasowała się na czwartej po-
zycji m.in.: czwórka podwójna 
bez sterniczki Posnanii RBW 

oraz dwójka podwójna KW-04 
Poznań. 
— Cieszy przede wszystkim 
fakt, że z grupy młodzików, 
którzy rozpoczynali treningi, 
pozostało wiele zawodniczek 
i zawodników, którzy nadal 
chcą uprawiać wioślarstwo. To 
z pewnością nie jest łatwa dy-
scyplina, ale jak widać można 
ją polubić. Mam nadzieję, że 
w kolejnych latach, ci młodzi 
ludzie będą odnosili sportowe 
sukcesy — powiedział Maciej 
Hoffmann, trener koordynator 
Posnanii RBW.  ¹ JAC

Siedem medali Wielkopolan podczas OOM

Stoją od prawej: Mateusz Swiętek, Damian Rewers, Karol Arczewski i Jan Janasik
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