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Po zawirowaniach w sezonie 
2020, środowisko wioślar-
skie chce wrócić do regular-
nych zawodów i treningów 
na wodzie w rozpoczętym 
właśnie roku.  

Rok 2021 obfitować będzie 
w wiele wioślarskich wyda-
rzeń, spośród których najważ-
niejszą będą Igrzyska Olimpij-
skie w Tokio (23.07-8.08). Co 
bardzo ważne, po raz kolejny 
areną zmagań zawodów lokal-
nych i krajowych będzie Tor 
Regatowy Malta w Poznaniu. 

 W tym roku znów z inicja-
tywy Fundacji Wielkopolskie 
Wioślarstwo realizowany bę-
dzie program Akademia Mło-
dego Wioślarza, mający 
na celu stworzenie spójnego 
projektu edukacji wioślarskiej 
dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, który zakłada 
ogólnopolską edukację wio-
ślarską skierowaną do ucz-
niów z klas II-VIII.  

Ponadto, sezon 2021 obfito-
wać ma również w zawody lo-
kalne oraz zawody w ergome-
trze wioślarskim. Prowadzone 
będzie też szkolenie młodych 
wioślarzy i inne działania 
zmierzające do zwiększenia 

zainteresowania dyscypliną, 
a jednocześnie pozyskania 
środków finansowych 
na funkcjonowanie bieżące. 

Organizacja kolejnych za-
wodów oraz prowadzenie 
szkolenia młodzieży w tym 
wymagającym okresie moż-
liwe jest dzięki wsparciu part-
nerów, sponsorów oraz władz 
lokalnych i rządowych.  

 
Ważne wydarzenia wioślarskie w Wielkopolsce 
w 2021 r.: 
3.03 – Mistrzostwa Miasta Poznania w Ergome-
trze Wioślarskim (Poznań) 
27.03 - Regaty Otwarcia Sezonu WZTW 
(Poznań) 
1-2.05 – Centralne Wiosenne Regaty (Poznań) 
10-11.07 - Otwarte Regaty Wioślarskie (Poznań) 
23.07-8.08 – Igrzyska Olimpijskie (Tokio) 
31.07-1.08 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski / 
MP Młodzików (Poznań) 
7-8.08 – Mistrzostwa Polski Seniorów (Poznań) 
18.09 – Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Wlkp. (Poznań) 
2.10 - MM Młodzików / MM Poznania 
(Poznań) 
16.10 - Regaty Czwórek o Puchar Prezydenta MP 
(Poznań) 
23-24.10 - Centralne Kontrolne Regaty Jesienne 
(Poznań) 
Maj-październik - I Krok Wioślarski (5-wydarzeń) 
Listopad - I Krok Wioślarski – podsumowanie 
(Sheraton, Poznań) 
Listopad - Podsumowanie WZTW (Sheraton, 
Poznań) 
Listopad - Mistrzostwa Województwa Wielko-
polskiego w Ergometrze Wioślarskim (Kalisz)

Sezon 2021 na Torze Regatowym Malta zapowiada się ciekawie
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Wioślarstwo 

Przed naszymi klubami rok, 
w którym jak wszyscy zgodnie 
wierzą, będą w stanie wrócić 
do funkcjonowania na pełnych 
obrotach. O noworocznych pla-
nach rozmawiamy z przedsta-
wicielami poznańskich klubów. 

Rok 2021 będzie czasem 100-le-
cia funkcjonowania Polonii Po-
znań. 

– Chcielibyśmy wyróż-
nić osoby zasłużone dla klubu. 
Liczymy, że będziemy mogli 
wszyscy się spotkać i świętować. 
W planach mamy też wydanie 
książki podsumowującej dzia-
łalność klubu na przestrzeni 100 
lat – mówi Szymon Rakowski, 
wiceprezes Polonii Poznań. Po-
nadto, trwa już modernizacja 
klubowego budynku – wymie-
niany jest dach. 

– W tym roku celujemy 
w zdobycze medalowe w mini-
mum trzech kategoriach wieko-
wych podczas MP, na zawodach 
rangi Mistrzostw Europy i Mi-
strzostw Świata również li-
czymy na zdobycz medalową. 
Organizacyjnie rok 2021 zapo-
wiada się obiecująco: planu-
jemy w dalszym ciągu rozwijać 
i modernizować bazę trenin-
gową, chcemy zakupić nowe 
łodzie wyścigowe – mówi Pa-
weł Mermela, prezes KW04 Po-
znań. Koniec roku przyniósł 
smutną informację dla całego 
środowiska  i klubu KW04 Po-
znań. Otóż 25 grudnia odszedł 
nagle Zbigniew Mermela, Czło-
nek Honorowy KW04, od 60 lat 
związany z klubem jako za-
wodnik, działacz, członek za-

rządu, a w latach 70-tych i 90-
tych prezes zarządu KW04.  

W KW04 liczą na powrót 
dzieci do szkół, co pozwoli sku-
tecznie zachęcić 12- i 13- latków 
do rozpoczęcia przygody z wio-
ślarstwem a tym samym stwo-
rzenie nowej minimum 20-oso-
bowej grupy w kat. młodzika. 

Również w sekcji wioślar-
skiej AZS AWF Poznań wierzą, 
że w tym roku wreszcie uda się 
zawitać do szkół i zwiększyć 
do 30 liczbę regularnie trenują-
cych zawodników, ale… 

– Głównymi naszymi celami 
są imprezy rangi mistrzowskiej 
naszej młodzieży i juniorów, 
a tym samym dostarczanie za-
wodników do kadr narodo-
wych. Zdolnych zawodników 
nie brakuje, jako przykład mo-
żemy wskazywać Cezarego 
Litkę, który wchodzi w wiek 
młodzieżowca i wszyscy wiążą 
z nim ogromne nadzieje. Co 
do konkretnych szans medalo-
wych, nie chciałbym zapeszać – 
mówi Błażej Kamola, trener ko-
ordynator w AZS AWF Poznań. 

– To był dziwny sezon dla 
wszystkich, dlatego nie narze-
kamy. W juniorach podczas 
pierwszych w 2020 regat spisa-

liśmy się bardzo dobrze, nato-
miast na MP juniorów zdobyli-
śmy jeden medal, liczyliśmy 
na nieco więcej. Cieszymy się, 
że udało się utrzymać aktualnie 
trenującą grupę. Mamy ciekawą 
grupę zawodników, ale chcieli-
byśmy ją powiększyć o 10 osób. 
Naszym celem jest też stałe 
zwiększanie ilości punktów 
zdobywanych przez dzieci 
i młodzież, medale MP, a ma-
rzeniami celowanie w reprezen-
tację – dodaje trener Artur 
Filipek z Trytonu. 

Dla zawodniczki Posnanii, 
Weroniki Deresz przyszły rok 
pełen będzie wyzwań.  

– Dla nas jako osady najważ-
niejszym celem sportowym są 
majowe kwalifikacje olimpij-
skie, a następnie start w Igrzy-
skach Olimpijskich, gdzie na-
szym planem minimum będzie 
zameldowanie się w finale – ale 
oczywiście jak każdy sporto-
wiec- mierzymy w jak najwyż-
szy wynik  – mówi zawodniczka 
poznańskiego klubu, która już 
w kwietniu wystartuje w Mi-
strzostwach Europy. – Będą one 
świetnym sprawdzianem 
przed startami olimpijskimi, 
również tam chciałybyśmy po-

kazać się z jak najmocniejszej 
strony i poprawić wynik z tego-
rocznych ME, gdzie zajęłyśmy 
6. miejsce – dodaje. 

Zawodniczka Posnanii jako 
jeden z celów na Nowy Rok po-
stawiła sobie rozwój zawo-
dowy. – Zależy mi na doszlifo-
waniu mojego angielskiego bi-
znesowego oraz rozwijaniu 
i wzmacnianiu kompetencji za-
wodowych, które będą klu-
czowe po zakończeniu kariery 
sportowej – podsumowuje. 

Z kolei Magda Świętek ma 
przed sobą obronę pracy magi-
sterskiej z wychowanie fizycz-
nego oraz licencjatu z dietetyki. 
Co do celów sportowych, 
Magda Świętek chce rozwijać 
kondycję nie tylko z uwagi 
na mistrzostwa Polski, ale też 
zaplanowane na czerwiec testy 
sprawnościowe do wojska. 

– Planuję kontynuować 
swoją przygodę z wojskiem, 
którą w zeszłym roku zakoń-
czyłam stopniem kaprala (mo-
duł podoficerski).  W lipcu 
chciałabym się ubiegać o moż-
liwość realizacji modułu oficer-
skiego– dodaje zawodniczka, 
która jak podkreśla chciałaby 
też... wyjechać na wakacje. ¹ 

Ambitne plany zawodników 
i klubów wioślarskich na 2021

Jednym z celów Weroniki Deresz (z lewej), obok tych sportowych, jest szlifowanie angielskiego
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Artykuł promocyjny partnera


