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Wioślarstwo 

Rok 2021 był dla sportowców 
bardziej łaskawy niż poprzed-
ni. Przede wszystkim rozegra-
no wszystkie kluczowe zawo-
dy wioślarskie, mogliśmy cie-
szyć się ze srebra olimpijskie-
go i wielu sukcesów młodzieży 
z regionu. 

Mistrzostwa Europy w Varese 
(9-11.04) 
Polacy we włoskim Varese 
zdobyli dwa brązowe me-
dale. Na najniższym stopniu 
podium stanęli Natan Wę-
grzycki-Szymczyk w jedynce 
oraz Artur Mikołajczewski 
w jedynce wagi lekkiej. 

 
PŚ w Zagrzebiu (30.04-2.05) 
Były to zawody udane dla 
czwórki podwójnej w skła-
dzie Czaja, Barański, Cha-
bel, Pośnik, która zdobyła 
srebro. Jak się później oka-
zało, był to największy suk-
ces Wiktora w tym sezonie, 
który wybrany został najlep-
szym seniorem w Rankingu 
Wielkopolskie Wiosło 2021. 
W sumie Polacy w Zagrzebiu 
zdobyli trzy srebrne medale. 
Z kolei w Sabaudii męska 
czwórka znalazła się tuż 
za podium. 

 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata do lat 23 (7-11.07) 
Rozgrywane w czeskich Ra-
cicach w tym roku mistrzo-
stwa okazały się bardzo 
udane dla Wiktorii Kalinow-
skiej z Posnanii, która zdo-
była srebro w dwójce po-
dwójnej wagi lekkiej. Nieca-
łych czterech sekund do me-
dalu zabrakło ósemce kobiet 
z Jessiką Sobocińską (również 
Posnania) w składzie. 

ENEA Mistrzostwa Polski Ju-
niorów (16-18.07) 
Zawody rozgrywane w Kru-
szwicy były szczególnie 
szczęśliwe dla Jakuba Woź-
niaka z KW04, który został 
mistrzem Polski juniorów 
w jedynce, ale też zdobył sre-
bro w dwójce podwójnej. 
Również złotem mogła cie-
szyć się Gabriela Stefaniak 
(Posnania), która w dwójce 
podwójnej sięgnęła po brąz 
wraz z Darią Nolberczak. Za-
wodnicy i zawodniczki ci na-
leżą do grupy najbardziej 
uzdolnionych w Poznaniu, 
stąd ich obecność w rankingu. 

 
ENEA Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych (22-25.07) 
Dosłownie tydzień po MPJ 
do Kruszwicy zagościły 
osady juniorów młodszych. 
Złotem cieszyła się dwójka 
podwójna chłopców z Polo-
nii Poznań (Dudek, Śliwa), 
a ten pierwszy zgarnął jesz-
cze złoto w wyścigu jedynek. 
Srebrem cieszyła się czwórka 
bez sternika z KTW Kalisz 
(ten klub może pochwalić się 
też złotem w dwójce bez 
sternika chłopców). Z kolei 
czwórka bez sterniczki junio-
rek młodszych zakończyła 
rywalizację na drugiej pozy-
cji. 

ENEA Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski i Mistrzostwa Polski 
Młodzików (31.07-1.08) 
Poznańska młodzież świet-
nie spisywała się również 
podczas mistrzostw Polski: 
młodzieżowych oraz mi-
strzostw młodzików. Wice-
mistrzem Polski młodzików 
w jedynce został Kacper 
Wódka z KTW Kalisz, a naj-
lepsza w Rankingu Wielko-
polskie Wiosło Lena Frykow-
ska (Posnania) cieszyła się ze 
srebra w czwórce podwójnej. 

Swoje momenty chwały 
mieli również młodzieżowcy 
z Posnanii: Wiktoria Kalinow-
ska została mistrzynią w je-
dynce, a dwójka podwójna 
Wojtalak- Kasperek cieszyła 
się ze złota. 

 
Igrzyska olimpijskie 
Przełożone o rok Igrzyska  
w Tokio okazały się szczę-
śliwe dla  zawodniczek 
z czwórki podwójnej: Kobus-
Zawojska, Sajdak, Wieliczko 
i  Zillmann. – Sama jestem 
w szoku. Wyszłyśmy daleko, 
ale dopłynęłyśmy drugie. 
Było w nas w Zrobiłyśmy 
wszystko, na co nas stać. Je-
steśmy bardzo szczęśliwe – 
mówiła Maria Sajdak. O włos 
od medalu była czwórka po-
dwójna (Czaja, Barański, Cha-

bel, Pośnik). – Taki jest sport. 
Mam jednak nadzieję, że karta 
się odwróci i czwórka po-
dwójna wróci na właściwe 
miejsce - stwierdził Wiktor 
Chabel.  

 
Mistrzostwa Świata Juniorów 
(11-15.08) 
Na torze regatowym w Płow-
diw nie zobaczyliśmy wiel-
kich sukcesów polskich za-
wodników, ale o udanym wy-
stępie może mówić Jakub 
Woźniak, który w półfinale 
był czwarty, ale już w finale B 
zajął dobrą drugą pozycję. 

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Eu-
ropy (5-9.09) 
Polacy w Kruszwicy wywal-
czyli sześć medali: trzy 
srebrne i trzy brązowe. Srebro 
stało się udziałem pań: Zu-
zanny Jasińskiej i Wiktorii Ka-
linowskiej (BLW2x), ale też 
panów: Patryk Wojtalak, Emil 
Jackowiak, Przemysław Wa-
nat i Oskar Streich (BM4-) 
z lokalnych klubów. 

- Za nami rok niepewno-
ści, w którym dzięki stara-
niom organizatorów udało 
się rozegrać większość waż-
nych imprez o charakterze 
zarówno międzynarodo-
wym, jak i lokalnym. To był 
ważny czas pod kątem szko-

leniowym, cieszymy się, że 
nasza utalentowana mło-
dzież z regionu Wielkopolski 
mogła trenować w pełnym 
wymiarze, czego efekty wi-
dzieliśmy na imprezach rangi 
mistrzowskiej. Przed nami te-
raz ważny sezon zimowy, 
kiedy zawodnicy pod okiem 
trenerów będą pracować 
nad siłą, wytrzymałością oraz 
kondycją. Wierzymy, że przy-
szły sezon również będzie na-
leżał do naszej młodzieży  - 
podsumowuje Aleksander 
Daniel, prezes Fundacji Wiel-
kopolskie Wioślarstwo, która 
promuje wioślarstwo wśród 
młodzieży i współorganizuje 
imprezy wioślarskie na róż-
nym szczeblu. 

Warto podkreślić, że dla naj-
lepszych zawodników w ran-
kingu Fundacja, jak co roku 
funduje stypendia, doceniając 
osiągnięte wyniki. ą   
 
Ranking Wielkopolskie Wiosło 2021 
Młodziczki: Lena Frykowska, Posnania 
Młodzicy: Kacper Wódka, KTW Kalisz 
Juniorki Młodsze: Gabriela Stefaniak, Po-
snania 
Juniorzy młodsi: Maksym Dudek, Polonia 
Juniorki: Daria Nolberczak, Posnania 
Juniorzy: Jakub Wożniak, KW 04 
Młodzieżowcy Kobiety: Jessica Sobociń-
ska, Posnania 
Młodzieżowcy Mężczyźni: Patryk Wojtalak, 
Posnania 
Seniorki: Anna Majek, Posnania 
Seniorzy: Wiktor Chabel, Posnania 
Najlepszy trener: Maciej Kurek 
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Poznan Hotel

Młodzież z regionu w tym roku pokazała się ze świetnej strony
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Rok igrzysk i zdolnej młodzieży z regionu

Tor Regatowy Malta był w po raz kolejny w tym roku areną wielu ważnych imprez
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