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P R O M O C J A

Anna Łbik

Jesienią 1921 roku powstało
Towarzystwo Wioślarzy Polo-
nia. Inicjatorem był Mieczy-
sław Grzybowski, który wraz
z ponad 20 druhami opuścił
PTW Tryton, zakładając TW
Polonia. Nazwa nie była przy-
padkowa, gdyż miała być prze-
ciwieństwem dla istniejącego
wówczas wPoznaniu niemiec-
kiego klubu wioślarskiego
Germania.

O aktywności i entuzjazmie
członków TW Polonia najlepiej
świadczy zapał, zjakim wpierw-
szych latach działalności rozpo-
częli budowę własnej przystani.
W1922 roku kupiono grunty po-
łożone na prawym brzegu War-
ty, a w maju następnego roku
nastąpiło uroczyste poświęcenie
kamienia węgielnego pod po-
wstający szałas. W błyskawicz-
nym tempie, bo w ciągu kilku
miesięcy, oryginalnaarchitekto-
nicznie przystań Polonii była go-
towa. Jej uroczyste otwarcie od-
było się 14 października 1923 ro-
ku. Przystań powstała wyłącznie
z funduszów zebranych przez
członków towarzystwa. Wielu
z nich oprócz pieniędzy poświę-
ciło jej dużo godzin własnej pra-
cy. W ten sposób po dwóch la-
tach od momentu założenia
po okresie, gdy sprzęt towarzy-
stwa przechowywany był w ła-

zienkach rzecznych „Zeidlera”,
miała Polonia własną, do dnia
dzisiejszego istniejącą, nowocze-
sną przystań.

Lata rozkwitu
W dwudziestoleciu międzywo-
jennym siedziba towarzystwa
była stopniowo modernizowa-
na. W 1929 roku założono in-
stalację elektryczną, a także
rozpoczęto budowę basenu zi-
mowego. Jego otwarcie nastą-
piło w lutym 1939 roku.
W1964 roku TW Polonia uzyska-
ło odrodziny Czapczyńskich pra-
wo przeniesienia własności par-
celi, na której znajduje się przy-
stań, a w roku następnym była
ona już natyle odnowiona, że od-
były się na jej terenie uroczysto-
ści 25-lecia istnienia klubu.
W1964 roku rozpoczęto budowę
nowego, dwustronnego basenu
treningowego, którą ukończono
w 1969 roku. Dwa lata później
przystań wzbogaciła się oinstala-
cję centralnego ogrzewania, a w
1977 rozpoczęto kapitalny re-
mont, po zakończeniu którego
podjęto budowę siłowni.

Lata rozkwitu
Lata 60. to okres rozkwitu Polo-
nii, która w roku 1972 liczyła
156 członków zwyczajnych
i nadzwyczajnych oraz 14
członków honorowych, w tym
3 założycieli. Ten stan utrzymy-
wał się w latach 70. i na począt-
ku lat 80. Od połowy lat 80., kie-

dy kariery zaczęli kończyć naj-
bardziej utytułowani zawodni-
cy, liczebność członków towa-
rzystwa zaczęła gwałtownie
spadać, osiągając obecnie licz-
bę 15 zawodników i kilkunastu
działaczy.

Dzięki składkom
W latach 40., podobnie jak
w okresie przedwojennym,
klub opierał swoje dochody
na składkach i ofiarności człon-
ków. W kolejnych latach, aż
do roku 1990 podstawę finanso-

wą stanowiły najróżniejsze do-
tacje. Obecnie Polonia zmuszo-
na jest wynajmować pomiesz-
czenia przystani różnym fir-
mom prywatnym i tym sposo-
bem zarabiać na swoje utrzy-
manie. Dochody własne i otrzy-
mywane dotacje były w więk-
szości przeznaczane na prace
związane z remontami, rozbu-
dową i modernizacją przystani.

Sprzęt
Łodzie wioślarskie zostały
w 1945 roku prawie całkowi-

cie zniszczone. W latach po-
wojennych stopniowo uzupeł-
niano braki sprzętowe. W la-
tach 70. Polonia otrzymała 5
czwórek, 5 dwójek, 2 dwójki
ze sternikiem i 4 skify. W na-
stępnej dekadzie, głównie
dzięki sukcesom sportowym
odnoszonym pod kierunkiem
trenera Witkowskiego, klub
wzbogacił się o ósemkę,
czwórkę długą i 2 dwójki bez
sternika oraz dużą liczbę bar-
dzo dobrych wioseł. Obecnie
Polonia posiada 26 łodzi. •
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Zawsze w tym miejscu
TW POLONIA | Przystań powstała w rekordowym tempie

Poświęcenie łodzi na przystani TW Polonia podczas obchodów 25-lecia klubu

OXFORD > Osiem miesięcy
bardzo intensywnych przy-
gotowań i wyrzeczeń
– wszystko dla jednego star-
tu, wszystko by pokonać
Cambridge. Pierwsze dni
po Boat Race są dziwnie pu-
ste. Wrażenia i emocje towa-
rzyszące nam szczególnie
przez minione dwa tygodnie
zgrupowania w Londynie na-
gle znikają. Uświadamiamy
sobie, że już nigdy nie spo-
tkamy się w ósemce w takim
samym składzie.

Olimpijczycy i mistrzowie

Drogi wioślarzy startujących
w tych najpopularniejszych
uniwersyteckich regatach wio-
ślarskich na świecie są bardzo
różne. Część zawodników trak-
tuje ten wyścig jako kolejny sto-
pień w karierze sportowej.
Kluby Cambridge i Oxford

od lat stanowiły kuźnie talen-
tów. Nie sięgając daleko
wstecz, to właśnie w Oxfor-
dzie, w 2005 roku startowali
Andy Hodge oraz Peter Reed.
Obaj zawodnicy pod okiem tre-
nera Seana Bowdena rozpoczę-
li treningi w peruarze, wygry-
wając regaty kwalifikacyjne
do kadry angielskiej. W tym sa-
mym roku zdobyli oni tytuł
mistrzów świata w czwórce
bez sternika (który obronili
w 2006 roku). 

Część wioślarzy to „starzy
wyjadacze”– olimpijczycy i mi-
strzowie świata. W latach 1991-
1993 w barwach Oxfordu starto-
wał Matthew Pinsent, a Tim Fo-
ster w 1997. W latach 2005-2006
w barwach Oxfordu występo-
wał Barney Williams, szlakowy
złotej czwórki kanadyjskiej
z 2003 roku, która w Atenach
minimalnie przegrała z angiel-
ską czwórką złoto. W barwach

Cambridge przez minione dwa
lata startują Niemcy – Thorsten
Engelmann oraz Sebastian
Schulte, zeszłoroczni złoci me-
daliści mistrzostw świata
w ósemkach.

Najwyższy poziom
Poziom sportowy obu ścigają-
cych się ósemek jest bardzo
wysoki. W ciągu ośmiu mie-
sięcy, praktycznie od podstaw
tworzone są osady pływające
na poziomie finału A mi-
strzostw świata (najszybszych
sześć ósemek na świecie). Po-
twierdzeniem poziomu są wy-
niki osiągane podczas wyści-
gów nazywanych private fi-
xture, odbywających się
w miesiącu poprzedzającym
Boat Race. W zeszłym roku
ósemka Oxfordu pokonała re-
prezentacyjną włoską ósem-
kę, a w tym roku wygrała
z ósemką amerykańską. 

Różne drogi 
Po zakończeniu wyścigu, każ-
dy zawodnik podąża własną
drogą. Wszyscy pozostają
w Oxfordzie do końca roku
akademickiego – uczęszczają
na wykłady, zdają egzaminy
i odrabiają zaległości. Zawod-
nicy z aspiracjami do narodo-
wych reprezentacji utrzymują
formę sportową na wysokim
poziomie, przygotowując się
do mistrzostw świata. Inni
zwalniają tempo, ale już myślą
o kolejnym sezonie przygoto-
wań do Boat Race. Kto dyspo-
nuje czasem może brać udział
w różnych towarzyskich rega-
tach, odwiedzając przy okazji
nowe kraje. Tak na przykład
dwa lata temu zawodnicy
Oxfordu gościli na regatach
w Bydgoszczy, a w tym roku
wybiorą się prawdopodobnie
do Chorwacji i Nowej Zelandii.

Ewa Majchrzak
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Co dalej po wielkim wyścigu na Tamizie?

Jedyny Polak, który płynął
w osadzie Oxfordu – Michał
Płotkowiak

KLUBY > Wiosna już w peł-
ni, więc wielkopolskie kluby
wioślarskie zapraszają mło-
dzież na swoje przystanie. Za-
jęcia na wodzie dostarczą
na pewno wielu wrażeń.
> AZS AWF Poznań

tel. 061-877-1557
061-877-1390
www.awf.poznan.pl/sport

> Posnania Poznań
tel. 061-827-8000,
tel./fax 061-820-6101
www.posnania.pl

> Klub Wioślarski 1904
tel. 061-833-0293
www.kw04.com

> Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-833-3665
061-833-4287 
www.tryton.najlepsi.net 

> Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia Poznań
tel. 061-877-3630

> Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich
tel. 061-865-4351
www.wioslarstwo.poznan.pl

Zadzwoń,
przyjdź, potrenuj

JACEK KNOPIK > Do TW
Polonia trafił dzięki namowie
kolegów, rozpoczynając tre-
ning w wieku 14 lat. Nigdy nie
zmieniał barw klubowych.
Przed wioślarstwem był zwią-
zany z takimi dyscyplinami
jak tenis ziemny i hokej na tra-
wie. Ulubionym typem łodzi
Jacka jest skiff. Pierwszymi re-
gatami, w jakich wziął udział
były mistrzostwa Wielkopol-
ski w 2005 roku, kiedy to wy-
startował wczwórce, zajmując
ostatnie miejsce. Porażka jed-
nak nie odbiła się negatywnie
na psychice młodego zawod-
nika, mobilizując go dodalszej
pracy. Pierwszy medal zdobył
rok później w czerwcu, biorąc
udział w tych samych rega-
tach. Tym razem jego czwórka
podwójna, zajęła pierwsze
miejsce. Kolejnym sukcesem
2006 roku było zajęcie drugie-
go miejsca na mistrzostwach
Poznania w dwójce podwój-
nej. Na wyniki 2007 roku nale-
ży zaczekać, sezon dopiero się
zaczyna,aJacek ma już zasobą
pierwsze starty.

Zawodnik TW Polonia
poukończeniu szkoły średniej
planuje studiować stosunki
międzynarodowe. Nie ma pro-
blemów z pogodzeniem na-
uki ze sportem. Twierdzi, że
trenując łatwiej przychodzi
mu nauka ze względu na ko-
nieczność lepszej organizacji
czasu. Jacek nie ma sprecyzo-
wanych planów naprzyszłość,
jednak jedno jest pewne, nie
zabraknie w nich miejsca
na wioślarstwo. AŁ

Galeria nadziei


