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W połowie drogi do Tokio

Jezioro Maltańskie to jeden 
z najlepszych i najbardziej roz-
poznawalnych obiektów do  
uprawiania wioślarstwa. To też 
regularne miejsce, w którym 
trenują i startują zawodniczki 
i zawodnicy wielkopolskich 
klubów: KTW Kalisz, UKS 
Dwójka Kórnik oraz poznań-
skich — Posnanii RBW, AZS 
AWF, Polonii, Trytona i KW-04. 

W poprzednim 2017 roku na-
si wioślarze wywalczyli 40 me-
dali mistrzostw Polski, w tym 9 
złotych, 17 srebrnych i 14 brązo-
wych, we wszystkich katego-
riach wiekowych. Wielkopolscy 
wioślarze startowali również 
w biało-czerwonych barwach 
w najważniejszych imprezach 
międzynarodowych, skąd tak-
że przywozili medale. 

— Wioślarstwo to jedna z klu-
czowych dyscyplin w naszym 
kraju, regularnie przynosząca 
medale igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata czy Europy. 
Potwierdziły to ostatnie lata, 
dlatego w tym roku oczekuję, że 

wioślarze systematycznie będą 
budowali kadrę na kolejne 
igrzyska w Tokio — powiedział 
Andrzej Kraśnicki, prezes Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. 

— Poznańskim wioślarzom 
życzę jak najlepszych startów 
w tym sezonie. Pewnie wielu z  
nich trafi do kadr narodowych 
w różnych kategoriach wieko-
wych. Cieszę się, że Poznań 
po raz kolejny będzie gościł wio-
ślarzy z całego świata podczas 
młodzieżowego czempionatu 
do lat 23. To z  pewnością oka-
zja dla wielu naszych zawodni-
ków, aby powalczyć o najwyż-
sze trofea — powiedziała Ewa 

Bąk, dyrektor wydziału sportu 
urzędu miasta Poznania. 

— W tym roku życzę przede 
wszystkim dobrego startu na-
szym młodzieżowcom w mi-
strzostwach świata jakie odbę-
dą się w Poznaniu. Dobre wyni-
ki mogą bowiem sprawić, że na-
wet w ciągu najbliższych dwóch 
lat ci młodzi ludzie mogą na-
prawdę trafić do kadry senio-
rów, a potem powalczyć w  
igrzyskach w Tokio — mówił 
Mariusz Kubiak, zastępca dy-
rektora departamentu sportu 
i turystyki urzędu marszałkow-
skiego województwa wielko-
polskiego. 

— Poznańska Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego od wielu już 
lat wzorowo współpracuje 
z Polskim jak i Wielkopolskim 
Związkiem Towarzystw Wio-
ślarskich. W naszej szkole uczy-
ło się wielu znakomitych za-
wodników, którzy osiągali pięk-
ne sukcesy. W tym roku kibicu-
jemy młodzieżowcom, którzy 
co prawda już ukończyli u nas 
edukację, ale na torze Malta 
w Poznaniu niech zdobędą jak 
najwięcej medali — powiedzia-
ła Ewa Andrzejewska, dyrektor 
Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Poznaniu. 

 a JAC

b Po ubiegłorocznym Pucharze Swiata, tym razem na Malcie odbędą się młodzieżowe MS do lat 23
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Stolica Wielkopolski od wielu 
lat jest miejscem najważniej-
szych imprez krajowych 
w wioślarstwie, ale też mię-
dzynarodowych.

Koniec starego roku oraz począ-
tek nowego, to okres podsumo-
wań sportowych dokonań. 
W minionym 2017 roku wielko-
polscy wioślarze potwierdzili 
swoją wysoką pozycję nie tylko 
w krajowej rywalizacji, ale tak-
że na arenie międzynarodowej. 

Poprzedni rok był szczegól-
nie udany dla wioślarzy dwóch 
poznańskich klubów: KW-04 
oraz Posnanii RBW. Seniorzy 
Wiktor Chabel (Posnania RBW) 
i Adam Wicenciak (KW-04) star-
tujący w czwórce podwójnej 
wywalczyli srebrny medal mi-
strzostw Europy w czeskich Ra-
cicach. Zdobyli także srebrne 
i brązowe medale podczas 
trzech zawodów Pucharu Świa-
ta, a na zakończenie sezonu za-
jęli piąte miejsce w mistrzo-
stwach świata w amerykańskiej 
Sarasocie. 

Z kolei Mateusz Świętek i Da-
wid Pieniak (obaj KW-04) w ka-
tegorii młodzieżowej, zostali mi-
strzami Europy podczas zawo-
dów w Kruszwicy, także w  
czwórce podwójnej. Nieco 
wcześniej, Mateusz Świętek w  
tej konkurencji zajął szóste miej-
sce w mistrzostwach świata, na-
tomiast Dawid Pieniak wraz z  
klubowym kolegą Janem Jana-
sikiem zajęli dziewiąte miejsce 
w mistrzostwach świata w kon-
kurencji ósemki. Za te dokona-

nia cała czwórka medalistów zo-
stała wyróżniona, najpierw 
przez marszałka województwa 
wielkopolskiego podczas spot-
kania 14 grudnia 2017 roku (upo-
minki i nagrody dla młodzie-
żowców oraz nagrody pienięż-
ne dla seniorów), a kilka dni te-
mu, 3 stycznia przez prezyden-
ta miasta Poznania (nagrody 
i upominki dla młodzieży i sym-
boliczne czeki dla stypendystów 
seniorów). 

— Ten mijający rok możemy 
uznać za udany dla wielkopol-
skich sportowców. Gratuluję 
wszystkim tym, którzy odnieśli 
sukcesy i cieszę się, że dołożyli-
śmy do nich swoją cegiełkę. Sa-
morząd Województwa Wielko-
polskiego konsekwentnie 
wspiera środowisko sportowe i, 
co ważne, stara się sukcesywnie 
zwiększać środki finansowe je-
mu dedykowane — podkreślił 
Marek Woźniak, marszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

 — Sporo sukcesów zanoto-
wali w minionym roku sportow-
cy z Poznania. Z tego bardzo się 
cieszymy, a jednocześnie stara-
my się wspierać tych najlep-
szych nie tylko finansowo. Wie-
rzę że podczas letnich igrzysk 
olimpijskich nasi sportowcy po-
walczą o medale — mówił Jacek 
Jaśkowiak, prezydent miasta Po-
znania. a JAC  

Wioślarze nagrodzeni 
za ubiegłoroczne starty

b Dawid Pieniak (drugi od lewej) i Mateusz Swiętek (pierwszy 
z prawej) zostali nagrodzeni za swoje ubiegłoroczne dokonania
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Młodzieżowe MŚ, regaty krajowe  i regionalne
Rozpoczynający się wioślarski 
sezon 2018, będzie interesujący 
dla wielkopolskich zawodniczek 
i zawodników. Tak jak w po-
przednich latach, nie zabraknie 
imprez międzynarodowych, 
w których wystartują Wielkopo-
lanie, ale też zawodów na jezio-
rze Maltańskim. 

W tym roku największą i naj-
bardziej prestiżową imprezą  bę-
dą młodzieżowe mistrzostwa 
świata do lat 23. W dniach 25-29 
lipca w stolicy Wielkopolski wy-
startują najlepsi młodzieżowcy 

globu, z których wielu może się 
pokusić o start w igrzyskach 
olimpijskich, jakie w 2020 roku 
odbędą się w Tokio. W tej gru-
pie powinni być Wielkopolanie. 

Wszyscy polscy wioślarze 
wystartują w  centralnych wio-
sennych regatach kontrolnych 
w dniach 28-29 kwietnia. Z ko-
lei w dniach 9-10 czerwca w Po-
znaniu odbędą się mistrzostwa 
Polski seniorów. O tytuły mi-
strzów kraju powalczą też na  
Malcie młodzieżowcy i  mło-
dzicy w dniach 4-5 sierpnia. Se-

zon zakończy się centralnymi 
regatami jesiennymi w dniach 
27-28 października. 

W tym roku nie zabraknie 
zawodów regionalnych. Sezon 
rozpocznie się 10 marca mi-
strzostwami miasta Poznania 
na ergometrze, natomiast za-
kończy mistrzostwami Wielko-
polski na ergometrze w Kaliszu 
(16-17 listopada). Od lat sezon 
na wodzie rozpoczyna się rega-
tami dwójek na rzece Warcie. 
W tym sezonie zaplanowano je 
na 7 kwietnia. Z kolei w dniach 

14-15 lipca na jeziorze Maltań-
skim odbędą się ogólnopolskie 
regaty młodzików oraz masters. 
6 października międzywoje-
wódzkie mistrzostwa młodzi-
ków oraz mistrzostwa miasta 
Poznania. W poprzednim roku 
nie udało się zakończyć sezonu 
podczas regat czwórek na War-
cie, ze względu na wysoki po-
ziom rzeki. Miejmy nadzieje, że 
tym razem 3 listopada wielko-
polskim wioślarzom nic nie 
przeszkodzi w oficjalnym za-
kończeniu sezonu.  a JAC  


