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Od kilku lat piszemy o sukce-
sach wychowanków MKS Juvenia 
Puszczykowo w lekkiej atletyce. Co 
roku cieszymy się z ich coraz lep-
szych wyników. Nie inaczej będzie 
i tym razem. Powodów do zado-
wolenia jest co najmniej kilka.

Sezon rozpoczął się z począt-
kiem maja i przez ostatnie kilka 
weekendów można było podzi-
wiać, nie tylko na stadionie Olimpii 
w Poznaniu, wyczyny puszczykow-
skich sportowców. W nadchodzą-
cym roku odbędą się, jak co roku, 
Mistrzostwa Polski Juniorów (czer-
wiec) i Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży (lipiec). Do tych imprez 
należy uzyskać minima, o któ-
re walczą lekkoatleci. Imprezami 
wyższej rangi, które od niedawna 
również znajdują się w kręgu za-
interesowań naszych lekkoatletów, 
będą Mistrzostwa Świata Juniorów 
Młodszych w Ostrawie, Mistrzo-
stwa Europy Juniorów w Hengelo 
oraz Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy w Debreczynie. Minimum 
uprawniające do udziału w Mistrzo-
stwach Świata Juniorów Młodszych 
uzyskała już Anna Jagaciak w sko-
ku w dal (6,03 m) oraz w trójsko-
ku (12,62 m). Z takimi wynikami 
jest liderką list krajowych w swojej 
kategorii wiekowej. Z dużymi na-
dziejami czekamy na dalekie rzuty 
Kingi Łuczak w rzucie oszczepem. 
Ustanowiony przez nią rekord ży-
ciowy 45,10 m jest bliski minimum 

na MŚJM (47 m). Równie blisko 
minimum jest Zachariasz Dereziń-
ski w skoku w dal. Jego najlepszy 
wynik 7,23 m jest zaledwie o 7 cm 
słabszy niż wymagane minimum. 
Spore szanse na wyjazd na Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Europy ma 
także Cezary Tomczak, wielokrotny 
Mistrz Polski w trójskoku.

Minima uprawniające do startu 
na Mistrzostwach Polski Juniorów 
uzyskali: Łukasz Wejerowski na 
400 m ppł, Michał Andrzejak na 
3000 m i 2000 m z przeszkodami, 
Urszula Wróblewska w siedmio-
boju, Piotr Głowacz w rzucie dys-
kiem. Ubiegłorocznego miejsca na 
podium będzie bronić Karol Janicki 
w biegu na 5000 m, który po kon-
tuzji powraca 
do pełnej dys-
pozycji. O mi-
nima walczą 
jeszcze: Piotr 
Odzimek na 
100 m, Hubert 
Prabucki na 
400 m, Artur 
Forszpaniak na 
800 m oraz Na-
talia Wojtyniak 
i Milena Ko-
walska w rzu-
cie oszczepem.

M i e j s c e 
w Ogólnopol-
skiej Olimpia-
dzie Młodzie-
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ży mają zapewnione 
Anna Jagaciak i Kin-
ga Łuczak. Pozostałe 
osoby, które będą 
walczyć podczas 
Mistrzostw Strefo-
wych to: Mateusz 
Dach (w dal), Mate-
usz Olejniczak (dysk), 
Dawid Urbaniak 
(100 m), Marta Da-
jewska (3000 m), Ja-
kub Różański (wzwyż)  

  oraz Weronika Bryza (dysk).
Świetnie zapowiada się tego-

roczny sezon dla młodzika Michała 
Idziaka, który z biegu na bieg po-
prawia swoje rekordy życiowe i jest 
liderem krajowych tabel na 600 m 
i 1000 m. Michał wygrał Gimnazja-
dę oraz zawody Samsung Cup i bę-
dzie reprezentować Wielkopolskę 
w ogólnopolskim finale. Poza tym 
jego wynik na 1000 m jest bliski re-
kordowi Polski młodzików. Być może 
Michał Idziak niebawem wpisze się 
w tabele jako rekordzista Polski.

Z wielkimi nadziejami będziemy 
śledzić losy lekkoatletów z Puszczy-
kowa, o których mówi się już nie 
tylko w Wielkopolsce. Może w gro-
nie obecnych zawodników MKS 
Juvenia znajduje się przyszły Mistrz 
Olimpijski.  Joanna Ziółkowska 

Z Puszczykowa na międzynarodowe areny

Anna Jagaciak i jej najlepszy wynik.

Kinga Łuczak na podium.

Zachariasz Dereziński w trójskoku.
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