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CHOSZCZNO. W minioną sobotę i niedzielę na jeziorze Klukom rozegrane zostały Mistrzostwa Polski
Seniorów w Kajak Polo. Wśród mężczyzn złoty i srebrny medal zdobyły drużyny MOSW Choszczno.
Reprezentantki tego klubu wywalczyły również drugie miejsce w kategorii kobiet. Najlepszym
zawodnikiem mistrzostw uznany został JAKUB MAŚLAK.
Tu znajdziecie też składy medalowych drużyn, bogaty fotoreportaż, a także podziękowania za pomoc w
organizacji mistrzostw.

Zakończone w niedzielne popołudnie Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo miały dwa
zdecydowane akcenty. Kibice twierdzą, że na pierwszym miejscu wypadałoby postawić ten sportowy, czyli
medale zdobyte przez choszczeńskie drużyny, ale działacze z klubów LUKS Wodniak i MOSW Choszczno
równie wysoko cenią sobie także całą oprawę tego wydarzenia. Tuż po imprezie, znany choszczeński
trener i wychowawca kilku wodniackich pokoleń LECH &bdquo;KAROL&rdquo; MACIERZYŃSKI stwierdził,
że była to najlepsza w historii miasta impreza, zorganizowana na bazie jeziora Klukom. Wspomniani
kibice, tym razem bardzo licznie przebywali na przenośnych trybunach, ustawionych wzdłuż boiska
oznaczonego jedynką. Podkreślamy to, bo po raz pierwszy w historii było ich a trzy, a to oznacza
(pomijając Poznań), że to właśnie nasze miasto ma najlepszy kompleks do rozgrywania turniejów,
właśnie w tej dyscyplinie sportu.
Podobnie ma się strona sportowa. Nasze żeńskie i męskie drużyny potwierdzały swoją dominację nad
resztą kraju, często wygrywając z rywalami nawet dwucyfrową różnicą bramek. Tutaj dotrzymywały im
kroku tylko ekipy Kaniowa i na puentę warto podkreślić, że na sześć możliwych do zdobycia medali, trzy
wzięli choszcznianie, a dwa pojechały do Kaniowa.

W kategorii męskiej o tytuł drużynowego mistrza Polski rywalizowało 10 drużyn. Tu niewątpliwą
ciekawostką było ekipa MOSW Choszczno II, w której występowali zawodnicy (PAWEŁ KALINOWSKI,
JAKUB MAŚLAK, HUBERT MIGDALSKI, BARTOSZ OKRASIŃSKI, DANIEL JARMARKIEWICZ, KRZYSZTOF
SCHILLER, MICHAŁ MALUSZCZAK, PIOTR KOWALSKI i MARCIN MACIERZYŃSKI), którzy powyjeżdżali z
Choszczna, obecnie nie trenują lub grają, ale w klubach zagranicznych. Choć większość z nich ma dopiero
około 30 lat, to tu bardzo szybko przywarło do nich miano &bdquo;choszczeńskich emerytów&rdquo;. Ci
tą ksywką w ogóle się nie przejęli, a sięgając po złoty medal udowodnili, że gdyby w nich chociaż trochę
zainwestowano, to pewnie jeszcze nie raz byśmy o nich dużo dobrego usłyszeli. Jako ciekawostkę
możemy podać, że grający w tym składzie Maślak i Migdalski, występują również w składzie aktualnego
mistrza Niemiec i klubowego mistrza Europy KSV - Rothe Mühle e.V. Essen. W niedzielę nikogo nie
zdziwił fakt, że miano najlepszego zawodnika turnieju przyznano właśnie Maślakowi.

Srebrny medal zdobyli następcy &bdquo;emerytów&rdquo;, którzy tu występowali jako MOSW I
(KACPER KOWALSKI, DAWID JAŁOSZYŃSKI, ALEKSY KUJAWA, BARTOSZ BARAŃSKI, PATRYK
WLAZŁOWSKI, BARTOSZ DIAKOWSKI, FILIP JASIUKIEWICZ, JAKUB DIAKOWSKI i KACPER BAJBUŁA, na
zdjęciu powyżej), a podium uzupełniła ekipa UKS Set Kaniów I.
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Wśród kobiet o tytuł mistrza rywalizowało tylko sześć drużyn. Tu nasze panie, czyli MOSW Choszczno,
kibice przyjmowali owacjami, gdy ze słabszymi rywalkami wygrywały różnicą nawet kilkunastu bramek.
Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, że obecnie są drugą drużyną w Polsce i takie też miejsce zajęły,
przegrywając z finale z drużyną UKS Set Kaniów. Choszcznianki wystąpiły w składzie: MARTYNA
NIECZYSTA, KATARZYNA STANKIEWICZ, KATARZYNA KALINA, MARTA BOKUN, MARTYNA WOJDAK,
MONIKA KULAS, WERONIKA JASIUKIEWICZ i OLIWIA WATKOWSKA (na zdjęciu powyżej).
***

I na koniec warto zaznaczyć, że w Choszcznie nie brakuje następców wymienionych wyżej medalistów. W
towarzyszącym mistrzostwom Polski ogólnopolskim turnieju młodzików wygrała drużyna MOSW I, w
składzie której wystąpili: NADIA WATKOWSKA, WIKTOR MIKOŁAJCZAK, MATEUSZ GAPIŃSKI, SAMUEL
GOŁĘBIEWSKI, ANDRZEJ JOKSCH, DANIEL KALUPA i DAMIAN TALUC.

DARIUSZ BAJBUŁA, prezes LUKS Wodniak Choszczno (na zdjęciu)
- Nie tylko ja uważam, że XXI Mistrzostwa Polski w Kajak Polo stały na bardzo wysokim, zarówno
sportowym jak i organizacyjnym poziomie. Wyjątkowo pozytywnie oceniali je zarówno kibice, jak i
zaproszeni przez nas goście. Skoro mam okazję, to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym,
którzy w różny sposób przyczynili się do stworzenia tego spektaklu. To oczywiste, że na pierwszym
miejscu chciałbym wymienić naszych sportowców, bo bez nich to wydarzenie miałoby zupełnie inny
wymiar. Za pomoc i wsparcie dziękuję też włodarzom gminy i powiatu, a także pracownikom podległych
im instytucji. Szczególne ukłony kieruję do kierownika MOSW LUCYNY ŁAKOS, dyrektora CRS
ZDZISŁAWA KLIŃSKIEGO, a także dyrektora ZS nr 1 w Choszcznie dr. GRZEGORZA JACKA
BRZUSTOWICZA. Oczywiście nie mogę pominąć wolontariuszy, pracowników MOSW, a przede wszystkim
rodziców naszych zawodników. Bez was nie zdążylibyśmy przygotować tej imprezy, więc wszędzie
podkreślam, że jesteście niezastąpieni. Mam też nadzieję, że jeśli uda nam się pozyskać organizację
Pucharu Europy w 2020 roku, to również nas wesprzecie. I na koniec największe brawa i ukłony należą
się NORBERTOWI WATKOWSKIEMU, tu za setki godzin spędzonych, najpierw przy planowaniu, a potem
przy organizacji mistrzostw.

Tadeusz Krawiec
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