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Wioślarstwo czy siatkówka – oto dylemat Kacpra
Wioślarstwo 
Jacek Pałuba 
sport@glos.com 
 
Za niespełna dwa miesiące (21-23 
czerwca) na jeziorze Maltańskim 
w Poznaniu odbędą się zawody 
Pucharu Świata seniorów. 

Poznań to jeden z najważniej-
szych ośrodków wioślarstwa 
w naszym kraju. To w Poznaniu 
trenowali najlepsi wioślarze – me-
daliści igrzysk olimpijskich, mi-
strzostw świata i Europy. To 
w Poznaniu wychowali się i wy-
rośli czołowi wioślarze naszego 
kraju. Opisaliśmy już dwie uspor-
towione rodziny, związane z wio-
ślarstwem – Wojciechowskich 
i Abrahamczyków. Dzisiaj w na-
szym cyklu młodsze pokolenie 
związane z poznańskim wioślar-
stwem. 

W październiku 2018 roku 
podczas pierwszej eliminacji, pią-
tej edycji wspólnego programu 
powiatu poznańskiego i Wielko-

polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich „Pierwszy krok 
wioślarski na terenie powiatu po-
znańskiego”, jaka odbyła się 
w Pobiedziskach, na ergometrze 
rywalizowali uczniowie szkół 
podstawowych. Wśród chłop-
ców najlepszy okazał się Kacper 
Konieczyński z Pobiedzisk, który 
awansował do wielkiego finału. 
W grudniowym finale w poznań-
skim hotelu Sheraton, Kacper po-
nownie zwyciężył wśród najlep-
szych z czterech gmin. Jak się 
okazało, to nie był przypadek. 

– To wyszło trochę naturalnie. 
Gram w siatkówkę, ale wioślar-
stwo od wielu lat było w kręgu 
moich zainteresowań. A to dzięki 
moim rodzicom, którzy 
w przeszłości uprawiali tę dyscy-
plinę. Z rodzicami często bywa-
łem na zawodach rozgrywanych 
nad Maltą, a z ojcem także odwie-
dzałem przystań Posnanii 
nad Wartą. Tata w tym klubie 
przez kilka lat trenował i starto-

wał w zawodach. Podobnie 
zresztą jak mama – mówi 15-letni 
Kacper Konieczyński. 

– Bardzo się ucieszyliśmy, 
kiedy Kacper powiedział nam, że 
startował w zawodach na ergo-
metrze i awansował do finału. 
Obserwowałam potem Kacpra 
w finale i sprawił mi wielką ra-
dość, kiedy wygrał. Trenowałam 
w przeszłości wioślarstwo 
w Posnanii pod okiem trenerów 
małżeństwa Abrahamczyków, 
pływałam w ósemce oraz 
czwórce. To była dobra szkoła ży-
cia, ale też przyjemności z upra-
wiania sportu – mówi Agnieszka 
Konieczyńska, mama Kacpra.  

– Ja z kolei trafiłem na przy-
stań Posnanii pod trenerską 
opiekę Ireneusza Pracharczyka 
do kanadyjek, które uprawiałem 
przez cztery lata. Ale dzięki do-
brym warunkom fizycznym roz-
począłem trenować wioślarstwo.  
Może nie było spektakularnych 
sukcesów, ale było cenne do-

świadczenie życiowe. No 
i na przystani poznaliśmy się 
z żoną – dodaje Robert Konie-
czyński, ojciec Kacpra. 

– Czy będę w kolejnych latach 
uprawiał wioślarstwo? Tego 
na razie nie wiem. Ale widzę jak 
fajna jest to zabawa. Trenerzy tej 
dyscypliny namawiają mnie, 
abym na dobre rozpoczął tre-
ningi, bo mam dobre warunki fi-
zyczne – mówi Kacper. 

– Gdyby Kacper naprawdę za-
jął się wioślarstwem, na pewno 
bardzo byśmy się cieszyli. Ale 
powtórzę, że najważniejsze jest, 
że uprawia sport. Z mężem nie 
naciskami, aby go nie zrazić, da-
jemy mu szansę, aby sam sobie 
wybrał dyscyplinę, którą będzie 
uprawiał – mówi Agnieszka 
Konieczyńska, mama Kacpra. 

Za kilka lat przekonamy się 
czy 15-latek z Pobiedzisk trafi 
do wielkiego sportu i będzie od-
nosił sukcesy w wioślarstwie, 
a  może w siatkówce.  ¹ 
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Koszykówka 
Radosław Patroniak 
sport@glos.com 

Nową siłą w młodzieżowej ko-
szykówce jest od dwóch lat 
Basket Team Suchy Las. Za-
wodnicy byłego gracza Poli-
techniki Poznańskiej, Jacka 
Łukomskiego w piątek roz-
poczną w roli gospodarza ba-
talię o półfinał MP do lat 14.  

Stowarzyszenie Basket Team 
Suchy Las to podmiot stwo-
rzony z koszykarskiej pasji. Jest 
to wspólna inicjatywa trenerów 
i rodziców dzieci zarażonych 
basketem.  

– Chcemy, by grupa dwu-
stu dziewczynek i chłopców 
z gminy Suchy Las  rozwijała się 
pod okiem doświadczonych 
trenerów. Stowarzyszenie nie 
ma misji zarobkowej. Skupiamy 
się wyłącznie na dzieciach oraz 
ich wspólnej pasji, jaką jest ko-
szykówka. Oprócz treningów 
organizujemy turnieje, obozy, 
półkolonie, a także bierzemy 
udział w rozgrywkach ligowych 
– podkreślił Piotr Drygas, prezes 
Stowarzyszenia Basket Team 
Suchy Las.  

Dyrektorem sportowym sto-
warzyszenia jest wielokrotna 
reprezentantka Polski, osoba 
mocno związana zarówno 
z wielkopolskim środowiskiem 
sportowym, jak i ze szkoleniem 
dzieci w Suchym Lesie, czyli 
Ilona Mądra. Poza nią kadrę 
szkoleniową  stanowią wykwa-
lifikowani oraz doświadczeni 
w pracy z dziećmi trenerzy.  

Najstarsza grupa chłopców 
z Basket Teamu w piątek rozpo-
czyna bój o awans do półfina-
łów MP do lat 14.  – Nasi chłopcy 
z rocznika 2005 zakwalifikowali 
się do ćwierćfinałów MP, wy-
grywając strefę wojewódzką 
i pokazując ogromny potencjał – 
dodała Joanna Mieloch, mama 
Piotra, jednego z zawodników 
Basketu Team.  

Potwierdzeniem jej słów jest 
powołanie pięciu zawodników 
z Suchego Lasu do wojewódz-
kiej kadry koszykarzy. 

– Brała ona udział w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Krakowie i zdobyła z komple-
tem zwycięstw złoty medal. 
W dodatku Igor Urban po tym 
turnieju otrzymał zaproszenie 
na konsultację kadry do lat 14. 
Mamy nadzieję, że pasmo suk-
cesów będzie kontynuowane 
w Suchym Lesie. Zapraszamy 
więc do kibicowania i do podzi-
wiania naszego głośnego fan 
clubu – zakończyła  Mieloch. 

Patronami i sponsorami tur-
nieju są: Powiat Poznański, Ho-
tel Ibis, Gościniec Sucholeski, 
euro.properties i jankovsky.  ¹   

 

Program spotkań w  turnieju MP  do lat 14 
w hali w Suchym Lesie (awans:  1 i 2 miejsce) 
piątek 
godz. 14.30 Hutnik Warszawa – Regis Wieliczka 
godz. 17 Basket Team Suchy Las – Ósemka 
AZS PWSZ Skierniewice 
sobota 
godz. 15.30 Ósemka – Regis 
godz. 18 Basket – Hutnik 
niedziela 
godz. 11 Hutnik – Ósemka 
godz. 13.30 Basket – Regis

Basket Team Suchy Las rusza 
na podbój krajowych parkietów

Drużyna Jacka Łukomskiego na razie chce awansować do turnieju 
półfinałowego MP, ale pułap jej możliwości sięga znacznie wyżej 
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Piłka nożna 
Porażka Napoli 
W spotkaniu kończącym 33. kolejkę 
Serie A zajmujące drugie miejsce 
w tabeli zespół Napoli przegrał 
u siebie z Atalantą Bergamo 1:2 
(1:0). Wicemistrzowie Włoch, któ-
rzy prowadzili 1:0 po golu Driesa 
Mertensa (28), mogli ten mecz wy-
grać wysoko, bo  zmarnowali wiele 
dogodnych sytuacji strzeleckich 
(przynajmniej dwie Arkadiusz Milik, 
jedną Piotr Zieliński), przez ponad 
godzinę dominowali na murawie,  
a w końcówce nieskuteczność się 
na nich zemściła. Wyrównał Duvan 
Zapata (69), który zdobył 21. 
bramkę w sezonie i w klasyfikacji 
strzelców zrównał się z Krzysztofem 
Piątkiem, a wygraną zapewnił dru-
żynie z Bergamo Mario Pasalić (80). 
W tabeli prowadzi pewny już tytułu 
Juventu – 87 punktów,  przed Napoli 
– 67 raz  Interem – 61.    (MAC) 

LOTTO 
PONIEDZIAŁEK 22.04 
MINILOTTO   
6, 11, 16, 23, 32 
MULTI MULTI  GODZ. 21.40 
5, 10, 11, 21, 22, 23, 35, 37, 40, 41, 42, 
53, 60, 61, 68, 69, 71, 73, 77, 78 (61 ) 
SUPER SZANSA GODZ. 21.40 
6, 2, 6, 7, 2, 1, 8 
EKSTRA PENSJA GODZ. 21.40  
2, 3, 28, 30, 31  (3) 
WTOREK 23.04 
MULTI MULTI  GODZ. 14 
2, 3, 7, 11, 14, 24, 30, 31, 38, 40, 42, 
47, 53, 54, 58, 60, 63, 66, 71, 75 (11)  
SUPER SZANSA  GODZ. 14 
7, 6, 4, 9, 3, 3, 2

Koszykówka 
Play-off w lidze NBA 
W lidze NBA najlepsi w sezonie za-
sadniczym Milwaukee Bucks (1) 
po raz czwarty pokonali  Detroit 
Pistons (8), tym razem na wyjeź-
dzie 127:104, i wygrywając rywaliza-
cję play-off do czterech zwycięstw 
4:0, awansowali do półfinału Kon-
ferencji Wschodniej, w którym 
zmierzą się z Boston Celtics  (4). 
W pozostałych parach na Wscho-
dzie Philadelphia 76ers (3)  prowa-
dzą 3:1 z Brooklyn Nets (6) , a To-
ronto Raptors (2) również 3:1 wy-
grywają  z Orlando Magic (7).  
W Konferencji Zachodniej szansy  
nie wykorzystali Houston Rockets 
(4), przegrywając czwarte spotka-
nie pierwszej rundy z Utah Jazz (5)  
na wyjeździe  91:107 i prowadzą  już 
tylko  3:1. W innych parach na Za-
chodzie  broniący tytułu Golden 
State Warriors (1) prowadzą z Los 
Angeles Clippers (8) 3:1, Portland 
Trail Blazers (3) wygrywają 
z Oklahoma City Thunder (6) 3:1, a  
San Antonio Spurs (7) remisują 2:2 
Denver  Nuggets (2).  (MAC) 

Piłka nożna 
Zmarł Alojzy Jarguz 
W wieku 85 lat zmarł w  Olsztynie 
Alojzy Jarguz, znany przed laty sę-
dzia piłkarski. Urodzony 19 marca  
1934 roku  w Rogoźnie Jarguz był 
pierwszym polskim sędzią, który 
jako główny prowadził spotkania w  
turniejach finałowych mistrzostw 
świata (Peru – Iran w 1978 r. w Ar-
gentynie, Francja – Irlandia Pół-
nocna w 1982 r. w Hiszpanii).  (MAC)


