
Wewspółczesnymświecieorga-
nizacja sportu na najwyższym
poziomiewymaganietylkospo-
rychnakładówfinansowych,ale
też wsparcia organizacyjnego.
Wielkopolskie wioślarstwo od
wielu lat może liczyć na grono
przyjaciół-partnerów, którzy
współpracują z tą dyscypliną
w naszym regionie nie tylko od
święta,aleteżpodczascodzien-
nej,systematycznejdziałalności.

Przyjaciele-partnerzy wspo-
magali w Poznaniu organizację
praktyczniewszystkichnajważ-
niejszych imprez wioślarskich.
AnaMalcieodbyłysię:mistrzo-
stwa świata seniorów 2009, re-
gaty kwalifikacyjne do igrzysk
w Pekinie 2008, zawody o Pu-
char Świata 2004, 2006 i 2008,
światowe regaty masters 2011,
mistrzostwa Europy seniorów
2007, czy mistrzostwa świata
do lat 23 – 2004.

– Od wielu lat wspierają nas
przyjaciele-partnerzy. W tym
groniesąniezawodnie:Volkswa-
gen Poznań Samochody Użyt-
kowe, Aquanet Poznań, Przed-
siębiorstwo Motoryzacyjne
Auto-Centrum oraz Sheraton
Poznań. Z pomocą tych firm z
pewnościąłatwiejzorganizować
kolejne zawody – mówi Alek-
sander Daniel, prezes WZTW.

Nieulegażadnejwątpliwości,
że obie strony korzystają na tej
owocnej współpracy. – Malta to
nietylkojedenznajlepszychto-
rów regatowych na świecie, ale
też ważny punkt na mapie Po-
znania, który ma swoje miejsce
wsercachpoznaniaków.Funda-
cja Wielkopolskie Wioślarstwo
była organizatorem ważnych
wydarzeń w życiu miasta, więc
naturalną decyzją było zaanga-

żowanie się i wsparcie tych
przedsięwzięć – mówił w prze-
szłości Szymon Trzebiatowski,
członek zarządu Volkswagen
Poznań.–Niemożenaszabrak-
nąć nad Maltą podczas imprez
najwyższejrangi,botonajlepsza
promocja. To ma związek ze
strategią naszej firmy, która
wspiera pozytywne współza-
wodnictwo i dba o kulturę fi-
zyczną i zdrowotną – dodawał

EugeniuszTefelski,prezesAuto-
Centrum Poznań. – Może firmy
boją się współpracy ze sportem
z jednego powodu, bo wydają
pieniądze,ale potemnie jesttak
jaksięumawiały.Awprzypadku
naszej współpracy z wioślar-
stwem zawsze było tak, jak się
wcześniej umówiliśmy. I takiej
filozofii działania się trzymamy
– twierdzi Paweł Chudziński,
prezes spółki Aquanet Poznań.

PaulinaAdamska(rocznik1996),
jest zawodniczką PTW Tryton
Poznań.Jejklubowymtrenerem
jest Patryk Majewski.

Uprawia wioślarstwo od po-
nad dwóch lat. W tym sezonie
po raz pierwszy pływała w klu-
bowej osadzie czwórki bez ster-
niczki, wspólnie z Inez Goroń-
ską, Eweliną Borkowską i Darią
Letkiewicz. Przygotowania do
startu w Ogólnopolskiej Olim-
piadzieMłodzieży(mistrzostwa
Polskijuniorekmłodszych),oka-
zały się owocne. Czwórka Try-
tona w dobrym stylu wywal-
czyła brązowy medal w tej kon-
kurencji. Z kolei w czwórce ze
sterniczką poznanianki zajęły
szóste miejsce.

– Paulina jest perspekty-
wiczną zawodniczką, o bardzo
dobrych parametrach wydol-
nościowych.Mapoprostuzdro-
wie do uprawiania sportu. Przy
dobrychwarunkachfizycznych
i przy wzroście 176 cm jest bar-
dzo mocna. Chętnie pracuje

natreningach.Wzorowowspół-
pracujezkoleżankamiwosadzie
i to przyniosło dobre wyniki
w tym sezonie. Nie boi się no-
wych wyzwań w sportowej ry-
walizacji. Szybko akceptuje
zmiany podczas treningów, a
nowe ustalenia bez zarzutu
wdraża w życie – mówi o Pauli-
nieAdamskiej jejklubowyszko-
leniowiec Patryk Majewski. JAC

Paulina Adamska nie boi się
kolejnych wyzwań
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Wioślarze z Wielkopolski mogą liczyć na pomoc przyjaciół

Przyjaciele-partnerzy towarzyszą wielkopolskim wioślarzom podczas regat na Malcie
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JacekPałuba

Nieboisięwyzwań

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

Partnerzysąbardzo
potrzebnidyscyplinie

Tradycyjne regaty naMalcie
Tobyłyjużostatniewtymsezo-
nie lokalne regaty, jakie odbyły
się na Jeziorze Maltańskim. W
otwartych mistrzostwach mia-
sta Poznania oraz międzywoje-
wódzkich mistrzostwach mło-
dzików do rywalizacji stanęło
prawie 180 zawodniczek i za-
wodników.

W stolicy Wielkopolski takie
zawody toczą się regularnie od
kilkunastu lat i już na stałe wpi-
sują się w sportowy kalendarz
każdego sezonu.

– Dla najmłodszych adeptów
naszej dyscypliny te zawody
były pierwszymi, tak poważ-
nymiwsportowejkarierze.Była

to też możliwość sprawdzenia
sięmłodzieżywrywalizacjizró-
wieśnikami. Tym razem w
otwartych mistrzostwach mia-
staPoznaniazabrakłogrupyza-
wodniczek i zawodników, któ-
rzy startowali w Pucharze
PaństwBałtyckich, jakieodbyły
się w Kruszwicy – powiedział
Marek Kurek, wiceprezes Wiel-
kopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich, a jedno-
cześnie prezes KW-04 Poznań.

W jedynkach juniorów naj-
lepsiokazalisięzawodnicySMS
Poznań. Zwyciężył Łukasz Nie-
radka,którywyprzedziłPatryka
Gumnegoróżnicą1,09sek.Zko-

lei trzeci na mecie Jan Janasik
(KW-04)straciłdoGumnegoza-
ledwie 0,02 sek. W dwójkach
podwójnychtriumfowałyosady
poznańskiego SMS. Najlepsi
okazalisięBartłomiejSądeliŁu-
kasz Nieradka, a dwie następne
pozycje zajęli: Patryk Gumny i
Mateusz Ciepły oraz Wiktor
Walczak i Łukasz Przystawski.

Wjedynkachjuniorekpierw-
sze skrzypce grały wioślarki
KW-04 Poznań. Zwyciężyła
AnnaTwardowska,przedAnną
Majek, a trzecią pozycję zajęła
Karolina Zawada (Posnania
RBW).Wdwójkachpodwójnych
Majek z Twardowską po ładnej

walce pokonały duet Posnanii
RBW: Ewa Chudek, Zawada.

Wśród juniorek młodszych
czołowepostacito:EwelinaBor-
kowska(TrytonPoznań),Marta
Korzun (MOS Ełk) i Paulina
Piękna (KTW Kalisz). W jedyn-
kach zwyciężyła Korzun, przed
Borkowską i Piękną. W dwój-
kach podwójnych Borkowska z
Korzun były szybsze od Pięknej
i Justyny Raczyńskiej (KTW Ka-
lisz). U juniorów młodszych w
jedynkach najlepszy był Dawid
Kościółek (Tryton), który z ko-
legą klubowym Michałem
Pilarskimzwyciężyłteżwdwój-
kach podwójnych. Jacek Pałuba

Inez Gorońska (rocznik 1996),
jest zawodniczką PTW Tryton
Poznań. W barwach tego klubu
startuje od trzech lat. Jej trene-
rem jest Patryk Majewski.

Mijający sezon był pierw-
szym, podczas którego Inez
Gorońska była szlakową osady
czwórki podwójnej bez ster-
niczkiTrytonaiztejroliwywią-
zała się bardzo dobrze. Zklubo-
wymi koleżankami, wspom-
nianą wyżej Adamską oraz
Eweliną Borkowską i Darią Let-
kiewicz, wywalczyły brązowy
krążek Ogólnopolskiej Olim-
piadyMłodzieży,awczwórceze
sterniczką były szóste.

– Jako szlakowa naszej osady
klubowejspisałasięwtymsezo-
nie znakomicie. Potrafiła odpo-
wiednio pokierować koleżan-
kami podczas walki na wodzie.
Umiałapodjąćodpowiedniede-
cyzje w trudnych momentach.
Może nie imponuje warunkami
fizycznymi, ale za to jest bardzo
silna,niezwyklepracowitapod-

czastreningówinadzwyczajza-
angażowana w to, co robi. Nie
przejmuje się różnymi przeciw-
nościami, jakie napotyka pod-
czas treningów i zawodów. Na-
prawdęmasporytalentdoupra-
wiania wioślarstwa, a w przy-
szłości powinna się dobrze
sprawdzićwwadzelekkiej–tłu-
maczy Patryk Majewski, klu-
bowy trener Gorońskiej. JAC

Inez Gorońska sprawdza się
jako szlakowa w osadzie
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Ambitnaszlakowa


