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GALERIA
Karolina Monarszyńska

ANNA ŁBIK

Tylko Tryton

Karolina Monarszyńska.

K

arolina po raz pierwszy
chwyciła za wiosła w wieku
12 lat w poznańskim Trytonie,
w którym trenuje do dzisiaj. Jej
ulubionym typem łodzi jest
dwójka podwójna. Pierwsze zawody w jakich brała udział to
długodystansowy wyścig na
Warcie, gdzie startowała z koleżankami z czwórki podwójnej
ze sternikiem. Pierwszy medal
zdobyła w rankingu młodzików
zajmując trzecie miejsce.
Do największych sukcesów
zalicza, wywalczone na czwórce podwójnej, złoty i srebrny
medal mistrzostw Europy Środkowo-Wschodniej w 2003 roku,
pierwsze i drugie miejsce na zawodach wyszehradzkich w 2004
roku oraz brązowy medal Pucharu Bałtyku w 2005 roku
w Trokach na Litwie.
Do niedawna trening stawiała na pierwszym miejscu, teraz
hierarchia nieco się zmieniła
i prym wiodą studia.
Karolina jest studentką
pierwszego roku Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku finanse i bankowość. Jednocześnie
ał
pracuje, uczy się, trenuje.

Biznesmeni z wody
Z Eugeniuszem Tefelskim, o sportowym sponsoringu, rozmawia Leszek Gracz
Jakie Auto-Centrum S.A. ma
korzyści ze sponsorowania wioślarstwa?
– Sponsoring wioślarstwa to
dla nas doskonały sposób
na promowanie firmy. Regaty
wioślarskie odbywające się
w Poznaniu są barwnym widowiskiem, które zapewnia nam
dotarcie do nowej grupy nabywców – fanów sportów wodnych.
Możemy potencjalnym klientom nie tylko przybliżyć nasze
produkty i usługi, ale także zakomunikować, że jesteśmy firmą która wspiera pozytywne
współzawodnictwo, dba o kulturę fizyczną i o zdrowie.
n A dlaczego nie chciał posta wić pan na przykład na piłkę
nożną?
– Dlatego, że imponują mi ludzie uprawiający właśnie wioślarstwo. Dbają nie tylko o rozwój fizyczny, ale również intelektualny. Przecież nie od dzisiaj ta dyscyplina traktowana
jest jako sport akademików.
Dość popatrzeć, kim są dzisiaj
ludzie uprawiający dawniej wioślarstwo, jaki jest ich status spo-

sy wioślarskie. Czekamy z niecierpliwością na reaktywowane
po wielu latach przerwy mistrzostwa Europy w 2007 roku,
które – jak już wiemy – zostaną
rozegrane w naszym mieście.
n Czy kiedykolwiek uprawiał
pan zawodowo lub amatorsko
jakąś dyscyplinę sportu?
– W czasach szkolnych uprawiałem „półzawodowo” lekkoatletykę, a dokładniej biegi.
Uważam, że oprócz pracy musi
być czas na czynny wypoczynek. Obecnie amatorsko gram
w tenisa.

n

AUTO-CENTRUM S.A.

KLUBY / Treningi

Eugeniusz Tefelski, prezes Auto-Centrum S.A. – jednego ze sponsorów wielkopolskiego wioślarstwa.

łeczny. To biznesmeni, naukowcy...
n Kto dzisiaj rokuje największe
nadzieje w Wielkopolsce?

– Niewątpliwie poznanianka
Julia Michalska z Trytona, której gorąco kibicujemy i trzymamy kciuki za jej następne sukce-

Polskie wioślarstwo od lat jest
jedną z dyscyplin sportu, w której
nasi zawodnicy zdobywają najcenniejsze nagrody na torach regatowych całego świata. Auto-Centrum S.A. od lat angażuje się
w sponsoring sportów wodnych,
gdyż jest to związane ze strategią
marketingową naszej firmy.
Cechy wioślarstwa tj: zespołowość, jakość, współpraca to także
cechy, które realizuje w swojej
pracy AUTO-CENTRUM S. A, aby
umacniać swoją pozycję na rynku
wielkopolskim.

ÓSEMKI / Wyścig na Warcie

MALTA / Rozegrano 17 wyścigów

Dwa razy Posnania

Mistrzostwa Poznania

W

W

połowie września w Poznaniu na Warcie rozegrany został po raz ósmy wyścig ósemek o Puchar Prezydenta Miasta Poznania. W zawodach brały udział trzy osady
żeńskie, dwie męskie i jedna weteranów. W rywalizacji kobiet
zwyciężyła ósemka Posnanii/RBW w składzie: Magdalena Kemnitz, Iwona Kwiatkowska, Karolina Widun, Michalina
Połczyńska, Teresa Neugebauer, Iwona Buda, Aniela Skrzypczak, Agnieszka Rozmiarek ze
sternikiem Tomaszem Rachwałem, uzyskując czas 09:22,8.
Na drugim miejscu uplasowała
się osada, w skład której wchodziły zawodniczki trzech poznańskich klubów – AZS AWF
Poznań, Trytona oraz KW 04
z czasem 09:35,4 a zaraz za nimi druga osada Posnanii/RBW
z czasem 10:16,3.
Wśród mężczyzn pierwsze
miejsce zajęła ósemka Posnanii/RBW w składzie: Radosław

Klimkowski, Dominik Kubiak,
Michał Rydz, Rafał Abrahamczyk, Paweł Durka, Rafał Marciniak, Piotr Abrahamczyk,
Krystian Bartkowiak ze sternikiem Tomaszem Rachwał, uzyskując na mecie czas 07:39,5.
Drugie miejsce zajęła reprezentacja AZS AWF Poznań z czasem 07:49,9.
Weterani, startujący na krótszym dystansie jako osada Klubu Wioślarskiego 1904, płynęli
w składzie: Krzysztof Dziurla,
Tomasz Majchrzak, Maciej Kurek, Mariusz Kałek, Maciej Trojanowski, Piotr Tobolski, Sebastian Ryś, Tomasz Ratajak ze
sternikiem Ewą Śliwicką i przekroczyli linię mety uzyskując
czas 03:09,7.
Zawody zostały rozegrane w
bardzo przyjaznej atmosferze a
po
ukończonych
biegach
zawodnicy i zaproszeni goście
mogli spróbować kiełbasek z
grilla i orzeźwiających napojów.
Anna Łbik

międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików
połączonych z mistrzostwami
Poznania rozegrano 17 biegów
finałowych na dystansie 1000
metrów. Jedynki chłopców wygrał Konrad Raczyński (KW
04), a dziewcząt Monika Szurlej
(Tryton).
W czwórkach podwójnych
bez sternika dziewcząt zwyciężyły: Marta Maciejewska, Wiktoria Kolecka, Dagmara Tarasek, Angelika Ziemska (Posnania/RBW) a wśród chłopców
wygrali ich koledzy klubowi:
Adam Marzec, Adam Łączka,
Bartosz Flisikowski, Mateusz
Wierzański, którzy triumfowali
również w czwórkach podwójnych ze sternikiem. W czwórce
podwójnej ze sterniczką dziewcząt pierwsze miejsce zajął Tryton (Adrianna Borkowska, Monika Szurlej, Agata Styperek,
Karolina Brandyk, sternik Dominik Wiczyński). Czwórkę podwójną juniorów wygrał AZS
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AWF (Artur Szulc, Tomasz Sokołowski, Mateusz Sierżant, Tomasz Nowak).
Bieg dwójek podwójnych
dziewcząt wygrała osada Trytona (Izabela Mielcarek, Monika
Werner), a wśród chłopców najszybsi byli Konrad Raczyński
i Piotr Majek (KW 04).
Sylwia Kalet (KW 04) zwyciężyła w jedynce juniorek i z koleżanką klubową Sandrą Madajczyk wygrały rywalizację dwójek podwójnych. Dwójkę podwójną juniorów wygrali ich
klubowi koledzy – Kamil Matuszewski, Krzysztof Niegowski.
W pojedynkę zwyciężył Łukasz
Kaczmarek z AZS AWF,
a wśród seniorów Patryk Majewski z tego samego klubu.
Jedynkę weteranów wygrał
reprezentujący Posnanię/RBW
Paweł Szczepaniak a w osadzie
dwójki podwójnej najszybsi byli
Tomasz Majchrzak z Piotrem
Tobolskim z KW 04.
ał

