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Mamy srebrne medalistki mistrzostw Europy
14.09.2011.

CHOSZCZNO W ubiegły weekend w Madrycie rozegrano mistrzostwa Europy w kajak polo. Srebrny medal
w kategorii U-21 wywalczyła kobieca reprezentacja Polski, w której grało aż pięć zawodniczek MOSW
Choszczno: PAULINA KWIATKOWSKA, MARTA BOKUN, KATARZYNA STANKIEWICZ, ANNA DUKINDORF I
MAŁGORZATA CZEKAN. Ciekawostką tej imprezy był fakt, że na trybunach polskim zawodniczkom
kibicował JERZY DUDEK, reprezentacyjny bramkarz, który grał także w Realu Madryt.

- W zasadzie osiągnęliśmy takie wyniki na które było nas stać, jedynie w kobiecym finale zabrakło nam
trochę szczęścia &ndash; relacjonuje NORBERT WATKOWSKI, trener męskiej reprezentacji Polski w kajak
polo. To właśnie od niego poznaliśmy szczegóły rywalizacji z Madrytu, gdzie Polskę reprezentowały ekipy
kobiece i męskie w kategorii seniorów i U-21. &ndash; Ten medal to nasze największe osiągnięcie
&ndash; N. Watkowski podkreśla, że w pierwszym składzie grało aż pięć zawodniczek z Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych: PAULINA KWIATKOWSKA, MARTA BOKUN, KATARZYNA STANKIEWICZ, ANNA
DUKINDORF i MAŁGORZATA CZEKAN, a my dodajmy, że całość uzupełniały: KATARZYNA SELWA,
PATRYCJA KURKOWSKA I KATARZYNA MADEJ. Tu należy podkreślić, że nasze zawodniczki w finale uległy
Niemkom 3:4. &ndash; Reprezentacja Niemiec od wielu lat należy do czołówki światowej i w zasadzie
nigdy nie wróciły do domu bez medalu &ndash; trener Watkowski podkreśla, że do ostatniej sekundy
decydowały się losy tego spotkania. Przytacza też fakt, że w wcześniej Polki spotkały się z nimi w grupie
eliminacyjnej i zremisowały 4:4. Jego zdaniem obecny skład tej drużyny pozwala przewidywać, że Polki
za kilka lat będą &bdquo;rządzić&rdquo; w kategorii seniorek. Dodajmy też, że reprezentacyjnym
trenerem srebrnych medalistek jest DARIUSZ PILARZ.

Sukcesów było więcej
Reprezentacja seniorek, w której występowała KATARZYNA JARMARKIEWICZ zajęła szóste miejsce. W
męskiej reprezentacji U-21, która wywalczyła czwarte miejsce grali: HUBERT MIGDALSKI, PIOTR
KOWALSKI i DANIEL JARMARKIEWICZ (MOSW). &ndash; Tu zdobyliśmy to co było do zdobycia &ndash;
N. Watkowski podkreśla, że tym razem ekipy Francji, Niemiec i Włoch były poza zasięgiem. Dodaje też,
że trenowana przez niego drużyna seniorów (GRZEGORZ TURALSKI, JAKUB MAŚLAK, PAWEŁ
KALINOWSKI z MOSW) zajęła 10 miejsce. &ndash; Tu zdecydowanie nie mieliśmy szczęścia już w
losowaniu, bo w grupie eliminacyjnej spotkaliśmy się z drużynami, które ostatecznie zajęły pierwsze,
drugie i szóste miejsce &ndash; podsumowuje wyjazd do Madrytu. Przypomina też, że w przyszłym roku
mistrzostwa świata zostaną rozegrane na poznańskiej Malcie i już zaprasza wszystkich do kibicowania.
Dodajmy również, że podczas opisywanych mistrzostw choszcznianin MARCIN MACIERZYŃSKI zdał
egzamin na sędziego klasy międzynarodowej. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, na trybunach w
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Madrycie polskich zawodników kajak polo wspierał nasz były reprezentacyjny bramkarz JERZY DUDEK.

Tadeusz Krawiec
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