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Monika i Wiktor – ich wspólnym celem są igrzyska
Wioślarstwo 
Jacek Pałuba 
sport@glos.com 
 
Za miesiąc na jeziorze Maltań-
skim w Poznaniu odbędą się, już 
po raz szósty w historii, zawody 
Pucharu Świata. Z pewnością 
w poznańskich zawodach wy-
startują Monika Chabel (z domu 
Ciaciuch) oraz Wiktor Chabel –  
reprezentanci Polski, którzy 
od października 2017 roku wspól-
nie idą przez życie. 

Mieszkają w Poznaniu, Wik-
tor reprezentuje barwy Posnanii 
RBW, a Monika – Lotto Bydgostii. 
Wiktor, pochodzący z Sandomie-
rza, zaczynał od pływania ale 
szybko rozpoczął treningi wio-
ślarskie. 

– Rzeczywiście zacząłem 
swoją sportową przygodę w pły-
waniu w Krakowie, ale trener Je-
rzy Zych, doceniając moje wa-
runki fizyczne nakłonił mnie 
na wiosła. Po krótkim, krakow-

skim epizodzie, trafiłem do po-
znańskiego AZS AWF pod opiekę 
trenera Hardzińskiego. Po kolej-
nych trzech latach przeniosłem 
się do Posnanii RBW – mówi Wik-
tor Chabel. 

Monika z kolei pochodzi ze 
Ślesina w powiecie nakielskim. 
Tam uczyła się w szkole podsta-
wowej, a potem w gimnazjum. 
A do wioseł trafiła przypadkowo. 
Podczas wieloboju rzecznego 
na Noteci w Nakle, wysoką 
dziewczynę ze Ślesina wypatrzył 
były wioślarz Karol Sitko. 

– Pan Sitko dał mi numer tele-
fonu do swojego kolegi z osady 
i trenera w Bydgostii Daniela 
Bernatajtysa. W tajemnicy 
przed rodzicami zadzwoniłam 
do trenera, który potem robił na-
bór do klasy wioślarskiej w LO 
w Bydgoszczy. I tak zaczęła się 
moja przygoda z tą dyscypliną – 
wspomina Monika Chabel. 

Po roku już startowała w kra-
jowych zawodach juniorów. Po-

tem były też zawody międzyna-
rodowe i to z sukcesami. Kłopoty 
zdrowotne sprawiły, że Monika 
musiała poddać się chemiotera-
pii. Nie poddała się jednak 
i po wielu miesiącach wróciła 
do wiosłowania. od 2012 roku re-
gularnie startowała w biało-czer-
wonych barwach i regularnie 
przywoziła medale z najważniej-
szych imprez międzynarodo-
wych w czwórce podwójnej, naj-
pierw w młodzieżówce, a potem 
w seniorkach. Po igrzyskach 
w Rio, gdzie Monika wraz z kole-
żankami wywalczyła brązowy 
medal, zmieniła wiosła krótkie 
na długie i do dzisiaj startuje 
w czwórce bez sterniczki. 

Wiktor Chabel natomiast 
od wielu lat reprezentuje biało-
czerwone barwy w czwórce po-
dwójnej, pod trenerską opieką 
Aleksandra Wojciechowskiego. 
W poprzednich dwóch sezonach 
wspólnie z kolegami przywoził 
medale mistrzostw Europy, 

a podczas igrzysk w Rio Polacy 
zajęli czwartą pozycję. 
W tym sezonie Wiktor ma już 
za sobą start w zawodach Pu-
charu Świata w Płowdiw, gdzie 
Polacy pewnie zwyciężyli. Z ko-
lei Monika w tym czasie treno-
wała z koleżankami w Wałczu. 
Dla obojga następne, tegoroczne 
starty będą bardzo ważne. 
Pod koniec maja mistrzostwa Eu-
ropy w Lucernie, w czerwcu Pu-
char Świata w Poznaniu, a w lipcu 
finałowe zawody PŚ w Rotterda-
mie. Wszystko jest podporządko-
wane startowi w mistrzostwach 
świata pod koniec sierpnia 
w Linz-Ottensheim.  

– Najważniejsze będzie wy-
walczenie olimpijskiej nomina-
cji. Jesteśmy przekonani, że obie 
nasze osady stać na świetnie re-
zultaty. Jeżeli udałoby się wywal-
czyć wyjazd do Tokio to byłoby 
wspaniale. A tam może być jesz-
cze piękniej…  mówią jednym 
głosem Monika i Wiktor.  ¹ 
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Radosław Patroniak 
sport@glos.com 

Po emocjach związanych  z pił-
ką ręczną plażową  na  Lotto 
Plaży Wolności w środę poja-
wią się gwiazdy siatkówki, 
a w kolejnych dniach na piasku 
w sercu miasta będą rządzić 
przedstawicie beach soccera, 
czyli piłki nożnej plażowej. 

Wicemistrz świata, mistrz Eu-
ropy, mistrzowie i mistrzynie 
Polski, Reprezentanci kraju 
w siatkówce i inni zawodowi 
siatkarze zaprezentują się kibi-
com w sercu Poznania. Swój 
przyjazd na plażę zapowiedzieli 
m.in. Daniel Pliński, Dominik 
Witczak czy Magdalena Saad. 

Po weekendzie pełnym emo-
cji z piłką ręczną plażową, Lotto 
Plaża Wolności przebudowana 
została na potrzeby siatkówki. 
W poniedziałek odbyły się tu 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Dziewcząt, Od godz. 16  kibice 
zgromadzeni na trybunach byli 
świadkami kapitalnego widowi-
ska. 24 zespoły z całej Polski 
zmierzyły się w inaugurującym 

sezon turnieju Chwiałka Volley: 
Plaża Wolności. Po siedmiu go-
dzinach sportowej rywalizacji 
status niepokonanych zacho-
wały Klaudia Prządka ze Środy  
i Weronika Antczak ze Słupcy.  

Kulminacyjnym punktem 
siatkarskiej części Lotto Plaży 
Wolności będzie środowy Turniej 
Gwiazd. – Faworytami wydawać 
się mogą wicemistrz świata 
i mistrz Europy – Daniel Pliński 

wraz z Marcinem Wiką – mi-
strzem Polski, mistrzem Szwaj-
carii i wielokrotnym reprezentan-
tem Polski. O zwycięstwie marzą 
także mistrz Polski w hali 
i na plaży – Dominik Witczak, 

który zagra z Marcinem 
Walińskim – zauważył Damian 
Lisiecki,  organizator i były mistrz 
Polski w siatkówce plażowej. 

Podziękował on również 
wszystkim partnerom projektu, 
który od kilku lat promuje 
wszystkie dyscypliny plażowe. – 
Szczególnie chciałbym podkre-
ślić rolę UM Poznania, bez któ-
rego na pewno nie byłoby Lotto 
Plaży Wolności – dodał Lisiecki. 

Równie interesująco zapo-
wiada się turniej kobiet. Wśród 
uczestniczek znajdują się Mag-
dalena Saad – mistrzyni Polski, 
która wystąpi w parze z Dorotą 
Strąg. Mocna będzie również 
para, Julia Gierczyńska 
z Szamotuł i Paulina Słonecka.  

Od czwartku Lotto Plażę 
Wolności opanuje beach soccer. 
– Dla nas to już druga edycja za-
wodów przed poznańską pub-
licznością. Zaczniemy od tur-
nieju szkół podstawowych 
i skrzatów, w piątek do akcji 
wkroczą firmy i instytucje, 
a wieczorem zobaczymy pierw-
sze ze spotkań międzypaństwo-
wych, czyli Polska kontra Cze-
chy do lat 21. Czterodniowy fe-
stiwal zakończy pojedynek 

o Superpuchar między Hemako 
Sztutowo a mistrzem Polski, KP 
Łódź – tłumaczył Paweł Wojtala, 
prezes Wielkopolskiego ZPN. 

 Partnerami imprezy są: To-
talizator Sportowy, Miasto Po-
znań, Veolia, Terlan, Lafarge, 
Suez, Browar Fortuna oraz Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki.  ¹ 

 

Program Lotto Plaży Wolności  
środa: godz. 17 Turniej gwiazd siatkówki  
czwartek   
godz. 10 mistrzostwa szkół w beach soccerze 
piątek 
godz. 10 mistrzostwa firm i instytucji  
godz. 19 Polska - Czechy do lat 21  
sobota: godz. 19  Francja – Czechy do lat 21  
niedziela: godz. 12 Polska – Francja do lat 21, 
godz. 14 Superpuchar Polski

Środa na Lotto Plaży Wolności dla mistrzów 
siatkówki, a od czwartku inwazja beach soccera

Turniej Chwiałka Volley był wstępem do największej atrakcji Lotto Plaży Wolności , czyli turnieju gwiazd
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Obsada turnieju gwiazd 
jest wyjątkowa. 
Na piasku zobaczymy 
prawie samych mistrzów. 
Cieszę się, że poznaniacy 
obejrzą tak atrakcyjne 
zawody siatkówki.   
Damian Lisiecki, organizator


