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Wioślarstwo 
Za nami wyjątkowy rok, w któ-
rym dzięki wysiłkowi organiza-
torów i partnerów rozegrano ko-
lejne zawody. Jakie były najważ-
niejsze punkty sezonu? Kto wy-
kazał się najlepszą formą? Zapra-
szamy na podsumowanie roku. 
 

 
4  lipca: Pierwsze zawody w se-
zonie 
Tegoroczny sezon wioślarski 
rozpoczął się Ogólnopolskimi 
Regatami Wioślarskimi na To-
rze Regatowym Malta. Trening 
w izolacji domowej był nowym 
wyzwaniem dla wszystkich za-
wodników, ale jak się okazuje… 
niektórym wyszedł na dobre. 

– Nie czuję spadków formy, 
nawet chyba nieco nadrobiłem. 
Klub udostępnił mi ergometr, 
więc z trenowałem dwa razy 
dziennie, ciężary, siłownia, 
później także na rowerze – sko-
mentował Marcin Szczepiński 
(Tryton, jedynka juniorów), 
który wygrał swój wyścig. 
W zawodach wzięło udział nie-
mal 150 młodych zawodników, 
a formą błysnął też Natan 
Węgrzycki-Szymczyk, który 
pobił 30-letni rekord Polski 
1xMA, uzyskując czas 6.44,67. 
To była zapowiedź jego świet-
nej formy podczas Mistrzostw 
Europy. 

 
10 lipca: KW 04 z nowym preze-
sem 
Po 24 latach z funkcji prezesa 
KW 04 zrezygnował Marek Ku-
rek, którego zastąpił Paweł 
Mermela. Nowy prezes to po-
stać związana nie tylko z wio-
ślarstwem, lecz też z klubem 
KW04. Jego ojciec był preze-
sem klubu, on sam trenował 
wioślarstwo, a na co dzień 
w klubie trenują jego córki. – To 

nasze główne zadanie, by za-
chęcić młodzież do treningów 
– skomentował nowy prezes. 
 
11 sierpnia: Data ME potwier-
dzona 
Przedstawiciele PZTW, Komi-
tetu Organizacyjnego oraz 
władz Miasta Poznania wspól-
nie informują o potwierdzeniu 
terminu rozegrania Mistrzostw 
Europy w Poznaniu w dniach 9-
11 października. To bardzo 
ważna informacja dla całego 
środowiska wioślarskiego. 

 
13-16 sierpnia: MP Juniorek i Ju-
niorów Młodszych 
Aż 17 razy zawodnicy wielko-
polskich klubów stawali na po-
dium jednej z ważniejszych 
krajowych imprez dla młodych 
wioślarzy - ENEA Mistrzostw 
Polski Juniorek i Juniorów 
Młodszych w Kruszwicy. Praw-
dziwą furorę zrobiła Posnania 
RBW, która w sumie mogła cie-
szyć się z aż 13 medali w 16 bie-
gach. Trzykrotnie z medali cie-
szyli się zawodnicy KTW Ka-
lisz, a raz KW 04 Poznań. 

 
5-6 września: Młodzieżowe ME 
w Duisburgu 
Aż 11 reprezentantów poznań-
skich klubów walczyło o me-
dale w Niemczech. Co prawda 
nasiwrócili do kraju bez medali, 

ale szczególnie zawodnicy z Po-
znania nie muszą wstydzić się 
swoich występów. Kobieca 
ósemka z Barbarą Jęchorek 
(SMS/Posnania) w składzie za-
jęła czwartą pozycję. Czwórka 
bez sternika złożona w całości 
z zawodników Posnanii (Janu-
szewski, Glonek, Wanat 
i Józefowicz) była szósta. 

 
18-20 września: MP seniorów 
Najlepiej podczas krajowych 
mistrzostw spisali się ponow-
nie zawodnicy Posnanii RBW, 
która wywalczyła aż sześć krąż-
ków. Brązowe medale zdobyli 
też zawodnicy KW04 w katego-
rii czwórek podwójnych lek-
kich kobiet i AZS AWF Poznań 
w kategorii czwórek podwój-
nych mężczyzn. 

Posnania okazała się najwy-
żej sklasyfikowanym w mi-
strzostwach poznańskim klu-
bem (4. pozycja, 186 punktów, 
za Lotto Bydgostią – 625 i AZS 
AWF Kraków – 268 oraz AZS 
AWF Warszawa – 251). 

26-27 września: ME juniorów 
w Belgradzie 
Reprezentująca barwy Posnanii 
Wiktoria Kalinowska świetnie 
spisała się w wyścigu jedynek, 
ciesząc się srebrnym medalem. 
Równie wysoką formę pokazali 
Jakub Woźniak (KW04 Poznań) 

i Cezary Litka (AZS AWF Po-
znań), zdobywając złoto w Bel-
gradzie. Ponadto w Serbii brąz 
zdobyła polska czwórka po-
dwójna bez sternika. 

8-10 października: ME senio-
rów w Poznaniu 
Jeden srebrny i trzy brązowe 
medale zdobyli reprezentanci 
Polski podczas Mistrzostw Eu-
ropy w wioślarstwie rozegra-
nych w Poznaniu. Świetną 
formę zaprezentował Natan 
Węgrzycki-Szymczyk, który 
zdobył jedyne srebro. 

Reprezentanci poznańskich 
klubów tym razem mogli mó-
wić o sporym pechu. Dwójka 
podwójna wagi lekkiej 
Stelmaszyk, Deresz (obie 
Posnania) pewnie awansowały 
do finału, w którym jednak 
były ostatnie. Czwórka po-
dwójna z Chablem (Posnania) 
i Wicenciakiem (KW04) rywa-
lizację zakończyła na piątej po-
zycji.  

Organizacja imprezy mi-
strzowskiej dla zawodników 
z całego kontynentu była nie 
lada wyzwaniem. Aby zapew-
nić wszystkim bezpieczeństwo 
zakupiono 5000 maseczek (w 
tym część dla zawodników), 
ponad 1000 przyłbic i dodat-
kowo wiele par jednorazowych 
rękawiczek oraz 400 litrów 

płynu dezynfekującego, który 
rozstawiono w 100 dozowni-
kach. 

24-25 października: Zamknię-
cie sezonu nad Maltą 
Centralne Kontrolne Regaty Je-
sienne były ostatnią imprezą 
wioślarską w sezonie 2020. 
Na tle zawodników z całego 
kraju dobrze spisali się repre-
zentanci wielkopolskich klu-
bów. Zwycięstwa na swoim 
koncie zanotowali: J. Woźniak 
(KW 04, jedynka juniorów, 
dwukrotnie na podium), M. 
Dudek (Polonia, jedynka junio-
rów młodszych), W. 
Kalinowska (Posnania, jedynka 
kobiet kategorii lekkiej, dwu-
krotnie na podium), D. Glonek, 
M. Januszewski (Posnania, 
dwójka bez sternika), J. Kacz-
marek, D. Józefowicz 
(Posnania, dwójka bez ster-
nika). Reprezentanci wielko-
polskich klubów wielokrotnie 
stawali na podium podczas 
dwudniowych zawodów. 

– Nietypowy przebieg rywa-
lizacji, zmiany w kalendarzu re-
gat łącznie z przesunięciem 
Igrzysk Olimpijskich oraz nowe 
wyzwania organizacyjne, 
przed jakimi stanęliśmy spra-
wiły, że ten sezon na długo za-

padnie w pamięci całego środo-
wiska. Jesteśmy dumni z tego, 
że wspólnie z partnerami podo-
łaliśmy wyzwaniom i mogli-
śmy zadbać o ciągłość szkole-
nia i rywalizacji na różnym po-
ziomie wiekowym.  Wyniki, ja-
kie osiągali nasi młodzi zawod-
nicy pokazują, że wykonana 
praca poszła w dobrym kie-
runku. Wielkie podziękowania 
i gratulacje dla zawodników, 
trenerów i działaczy za uzy-
skane wyniki oraz partnerów 
za pomoc i wsparcie w tak trud-
nym okresie – podsumował 
Aleksander Daniel, prezes Fun-
dacji Wielkopolskie Wioślar-
stwo. ¹ 

 
Ranking Wielkopolskie Wiosła 2020: 
KOBIETY 
Młodziczki: Aleksandra Starosta (Posnania)-21 
Juniorki mł.: Gabriela Stefaniak (Posnania)- 58 
Juniorki: Wiktoria Kalinowska (Posnania)- 100 
Młodzieżówka: Barbara Jęchorek (Posnania) - 151 
Seniorki:  Weronika Deresz (Posnania) -128 
MĘŻCZYŹNI 
Młodzik: Wojciech Buchnat, Bartosz Piontek, Ma-
riusz Mikołajczak (wszyscy KW 04, po 18) 
Junior młodszy: Maksym Dudek (TW Polonia)- 52 
Junior: Cezary Litka (AZS AWF), Jakub Woźniak 
(KW 04, po 130)  
Młodzieżówka: Dominik Glonek (Posnania) - 206 
Senior: Wiktor Chabel (Posnania)- 129 
Trener Roku: Błażej Kamola (AZS AWF Poznań)

P A R T N E R Z Y  K R A J O W I

Poznan Hotel

Najważniejsze akcenty minionego sezonu

Mistrzostwa Europy w Poznaniu to zdecydowanie najważniejszy moment sezonu 2020
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