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Sezon daje nadzieję na przyszłość

Wielkopolscy wioślarze pod  
względem sportowym spełnili 
oczekiwania i zanotowali suk-
cesy na akwenach międzynaro-
dowych i krajowych. Nie brako-
wało także wyzwań organiza-
cyjnych. Po raz piąty w historii 
na jeziorze Maltańskim w Po-
znaniu odbyły się zawody Pu-
charu Świata seniorów. Trady-
cyjnie też w stolicy Wielkopol-
ski o medale mistrzostw kraju 
walczyli wioślarze w kilku ka-
tegoriach wiekowych 

Wśród seniorów niezły start 
w mistrzostwach świata 
w amerykańskiej Sarasocie za-
liczyli Wiktor Chabel (Posnania 
RBW) oraz Adam Wicenciak 
(KW-04 Poznań). Poznaniacy 
zajęli piąte miejsce w konku-
rencji czwórek podwójnych. 
W tej samej konkurencji obaj 
wywalczyli srebrny medal 
w mistrzostwach Europy 
w czeskich Racicach. Zdoby-
wali także medale w zawodach 
Pucharu Świata rozgrywanych 
w Belgradzie, Poznaniu i Lu-
cernie. Pod trenerską opieką 
poznańskiego szkoleniowca 
Aleksandra Wojciechowskie-
go, Chabel i Wicenciak przygo-
towują się do startu w igrzy-
skach olimpijskich w Tokio 
2020, choć z pewnością czeka 
ich jeszcze wiele pracy. 

W dobrym kierunku zmie-
rzają wielkopolscy młodzie-
żowcy. Zawodniczki i zawod-
nicy naszych klubów startowa-
li w minionym roku w mistrzo-
stwach świata i Europy do lat 
23. W czempionacie globu 
w Płowdiw co prawda medali 
nie było (najlepsze 6. miejsce 
zajął Mateusz Świętek (KW-04 
Poznań) czwórce podwójnej), 

to jednak w mistrzostwach 
Starego Kontynentu w  Krusz-
wicy, Świętek z klubowym ko-
legą Dawidem Pieniakiem wy-
walczyli złoty medal także 
w czwórce podwójnej. Pozo-
stali Wielkopolanie znaleźli się 
w finałach A imprezy w  Krusz-
wicy. 

W mistrzostwach Polski 
Wielkopolanie wywalczyli 40 
medali. Ich dorobek w posz-
czególnych kategoriach wieko-
wych był następujący: senio-
rzy sześć medali (1 złoty, 2 
srebrne, 3 brązowe), młodzie-
żowcy 12 medali (3 złote, 6 
srebrnych, 3 brązowe), junio-
rzy 11 medali (6 srebrnych, 5 
brązowych), juniorzy młodsi 8 
medali (4 złote, 1 srebrny, 3 
brązowe) oraz młodzicy 3 me-
dale (1 złoty, 2 srebrne). 

Podczas uroczystego pod-
sumowania minionego sezonu 
w hotelu Sheraton Poznań, 
najlepsze zawodniczki i naj-
lepsi zawodnicy w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych 
zostali nagrodzeni Wielkopol-
skimi Wiosłami oraz nagroda-
mi i upominkami (klasyfikacje 
w ramce).  

Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo przyznała po raz 
pierwszy nagrodę w ramach 
programu „Wioślarski Mistrz”. 
Otrzymali ją młodzieżowi mi-
strzowie Europy, wspomniani 
wyżej Mateusz Świętek i Da-
wid Pieniak (obaj KW-04). 
Z kolei klubowy szkoleniowiec 
obu zawodników Mirosław Re-
wers otrzymał tytuł trenera ro-
ku w Wielkopolsce. 

Ważnym aspektem podsu-
mowania sezonu było także 
wsparcie wielkopolskich klu-
bów. TW Polonia Poznań 
otrzymała łódkę wioślarską, 
natomiast sześć pozostałych 
klubów fundacja wsparła wio-
słami. 

Miniony sezon przyniósł 
też wiele wydarzeń sporto-
wych w naszym regionie. 

W czerwcu, już po raz piąty 
w Poznaniu, odbyły się zawo-
dy Pucharu Świata seniorów. 
W tegorocznej imprezie udział 
wzięło ponad 500 zawodni-
czek i zawodników z 39 kra-
jów. Biało-czerwoni wywal-
czyli osiem medali, w tym dwa 

złote. Tradycyjnie o medale 
mistrzostw Polski walczyli 
w stolicy Wielkopolski senio-
rzy, młodzieżowcy i młodzicy. 
Odbywały się także zawody re-
gionalne i makroregionalne 
(po raz pierwszy w lipcu dla 
najmłodszych adeptów dyscy-

pliny). Tymczasem Fundacja 
Wielkopolskie Wioślarstwo 
przygotowuje już następne 
imprezy. W dniach 24-29 lipca 
2018 roku na Malcie odbędą się 
mistrzostwa świata do lat 23. 
Nie zabraknie również krajo-
wych zawodów, z mistrzo-
stwami Polski na czele. a  
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RANKING WIELKOPOLSKIE WIOSŁA 2017 
młodziczki: 1. Hanna Śmigielska (UKS Dwójka 
Kórnik) – 91, 2. Laura Nolberczak (UKS Dwójka 
Kórnik) – 73, 3. Sandra Kajdanek (Tryton Poznań) 
i Aleksandra Pawłowicz (UKS Dwójka Kórnik) – 
po 71 
młodzicy: 1. Tomasz Zawada (Posnania RBW) – 
104, 2. Dawid Pankowski (Posnania RBW) – 85, 3. 
Krzysztof Buchnajzer (Posnania RBW) – 62. 
juniorki młodsze: 1. Julianna Gańska (Posnania 
RBW) – 139, 2. Julia Wasiela (Posnania RBW) – 68, 
3. Ewelina Janiak (KTW Kalisz) – 41. 
juniorzy młodsi: 1. Patryk Szymendera 
(Posnania RBW) – 142, 2. Jerzy Kaczmarek 
(Posnania RBW) – 113, 3. Łukasz Kasztelan 
(Posnania RBW) – 104.  
juniorki: 1. Wiktoria Majewska (Posnania RBW) – 
163, 2. Martyna Wasilewska (KW-04 Poznań) – 
140, 3. Magdalena Sochocka (KTW Kalisz) – 110.  
juniorzy: 1. Mikołaj Januszewski (Posnania RBW) 
– 211, 2. Emil Jackowiak (Posnania RBW) – 162, 3. 
Przemysław Wanat (AZS AWF Poznań) – 110.  
kobiety kat. młodzieżowa: 1. Karolina Zawa-
da (Posnania RBW) – 286, 2. Anna Majek 
(Posnania RBW) – 198, 3. Magdalena Świętek 
(KW-04 Poznań) – 196.  
młodzieżowcy: 1. Mateusz Świętek (KW-04 Po-
znań) – 304, 2. Dawid Pieniak (KW-04 Poznań) – 
241, 3. Damian Rewers (KW-04 Poznań) – 217.  
seniorki: 1. Joanna Szczuka (Tryton Poznań) – 
24, 2. Sylwia Kalet (KW-04 Poznań) – 12, 3. Kata-
rzyna Sammler (Posnania RBW) – 8.  
seniorzy: 1. Adam Wicenciak (KW-04 Poznań) – 
352, 2. Wiktor Chabel (Posnania RBW) – 336, 3. 
Adam Łodygowski i Michał Płotkowiak (obaj KW-
04 Poznań) – po 9.  
Wielkopolski ranking młodzików 
dziewczęta: 1. Adrianna Mermela (KW-04 Po-
znań) – 383, 2. Dominika Leszczyńska (KTW Ka-
lisz) – 365, 3. Hanna Śmigielska (UKS Dwójka Kór-
nik) – 365. 
chłopcy: 1. Dawid Pankowski (Posnania RBW) – 
405, 2. Tomasz Zawada (Posnania RBW) – 382, 3. 
Radosław Kmiecik (KW-04 Poznań) – 363.

b Wiktor Chabel (drugi z lewej) w osadzie czwórki podwójnej  wywalczył srebrny medal mistrzostw Europy i zajął 5. miejsce w MŚ
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Poolimpijski sezon w wielko-
polskim wioślarstwie był inte-
resujący pod względem spor-
towym i organizacyjnym. Były 
sukcesy i wyzwania.


