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Kaliski jubileusz 120-lecia

Kaliskie Towarzystwo Wioślar-
skie 27 września 2014 roku uro-
czyście obchodziło 120-lecie ist-
nienia. KTW to najstarsze sto-
warzyszenie sportowe tego
miasta, najstarszy klub wioślar-
ski wWielkopolsce i jeden z naj-
starszych w kraju. Powstanie
KTW wiąże się nierozerwalnie
z nazwiskiem Józefa Radwana,
postaci ważnej nie tylko dla
klubu, ale też samego Kalisza
na przełomie XIX i XX wieku.
To Józef Radwan był też pierw-
szym prezesem Polskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich, który powstał w 1919 ro-
ku. Była więc świetna okazja
do świętowania jubileuszu. Ju-
bileusz odbywał się po patrona-
tem Marka Woźniaka, marszał-
ka województwa wielkopol-
skiego oraz Janusz Pęcherza –
prezydenta miasta Kalisza.

Uroczystości rozpoczęła
msza święta w kaliskiej kate-
drze, celebrowana przez
Edwarda Janiaka, biskupa ka-
liskiego. Do Kalisza przyjecha-
li przedstawiciele klubów wio-
ślarskich z całej Polski. Wielu
z nich dopłynęło rzeką Prosną
w łodziach wiosłowych
pod Teatr im. Wojciecha Bogu-
sławskiego, gdzie można było
obejrzeć paradę wspaniałych
jednostek pływających repre-
zentujących różne okresy
w rozwoju wioślarstwa. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbu-
dzała zabytkowa łódź św. Woj-
ciecha.

Potem w teatrze odbyła się
uroczysta akademia, połączo-
na z wręczeniem statuetek dla
zasłużonych dla kaliskiego klu-
bu i wioślarstwa. Goście obej-
rzeli również kilkunastominu-
towy film o historii KTW,
a na koniec koleżeński wieczór

wspomnień w restauracji Szałe
– Przystań KTW.

– W takim dniu chciałoby
się wymienić i przypomnieć
wszystkich, którzy budowali
fundamenty najstarszego sto-
warzyszenia sportowego w Ka-
liszu, tych, którzy później z
ogromnym zaangażowaniem
działali w kolejnych latach, tre-
nerów i zawodników, a także
przyjaciół KTW. Od ponad pół
wieku w KTW funkcjonują
dwie sekcje, których zawodni-
cy odnosili i odnoszą spektaku-
larne sukcesy. W gronie pierw-
szych olimpijczyków znaleźli
się wioślarze Kazimierz Nas-
kręcki oraz Ryszard Rasztar, a
także kajakarz Robert Chwiał-
kowski. Od kilku lat śledzimy
występy Marty Walczykiewicz,
wychowanki trenera Zbignie-
wa Walczykiewicza, reprezen-
tantki Polski oraz olimpijki
z Londynu. Po wielu medalach
ME i MŚ, Marta w tym roku
zdobyła w Moskwie swój
pierwszy złoty medal wśród
najlepszych kajakarek globu.
Sukcesy Marty są największy-
mi jak dotąd w historii KTW,
sprawiając, że stała się ona zna-
komitym ambasadorem kali-
skiego oraz polskiego sportu –
mówił Lech Burchard, prezes
KTW Kalisz.

– Wślady utytułowanej Mar-
ty podąża jej młodsza koleżan-
ka Katarzyna Kołodziejczyk.
Coraz lepsze wyniki uzyskują
wioślarze KTW, wracając do
sportowych tradycji, a przykła-
dem tego mogą być występy
na torach wioślarskich Mateu-
sza Trzmiela, Adama Witczaka
i Michała Gryndy oraz nowego
talentu Aleksandry
Manikowskiej. Cieszymy się
z sukcesów naszych wycho-
wanków, występujących obec-
nie w innych klubach. Nie tak
dawno w Amsterdamie pierw-
szy whistorii polskiego wioślar-

stwa medal mistrzostw świata
wywalczyła ósemka ze sterni-
kiem, a w brązowej osadzie po-
płynął Piotr Juszczak, który
podstaw sportowego rzemiosła
uczył się na przystaniach KTW.
Nie byłoby tych sukcesów, gdy-
by nie praca wykwalifikowa-
nych szkoleniowców – opowia-
dał prezes Burchard.

– Niewiele klubów może po-
chwalić się tak długą historią!
KTW przez wiele lat łączyło nie
tylko zadania sportowe, czy te
z zakresu ratownictwa wodne-
go, ale również kulturalne ispo-
łeczne. Do historii przeszły bo-

wiem uroczystości z okazji
otwarcia i zamknięcia sezonu
oraz słynne czerwcowe wianki
podczas nocy świętojańskiej,
które gromadziły setki, a nawet
tysiące zachwyconych miesz-
kańców. Życzę działaczom, tre-
nerom i zawodnikom KTW, aby
rozsławiali kaliskie wioślarstwo
oraz kajakarstwo poza granica-
mi kraju – powiedział Janusz
Pęcherz, prezydent miasta Ka-
lisza.

– Mamy w Kaliszu napraw-
dę bardzo dobre warunki do
treningu. Mam nadzieję, że bę-
dą jeszcze lepsze, gdy należy-
cie zadbamy o naszą rzekę. To
sprzyja realizacji marzeń spor-
towych na najwyższym pozio-
mie. Dla mnie takim marze-
niem jest medal olimpijski —
mówiła Marta Walczykiewicz,
mistrzyni świata w kajakar-
stwie z 2014 roku.

– Nie byłoby moich dzisiej-
szych sukcesów, gdyby nie cięż-
ka praca na treningach w KTW,
w którym nauczyłem się tego
wszystkiego, co dzisiaj mogę
wykorzystać na torach regato-
wych całego świata. Celuję w
medal olimpijski i chciałbym go
zdobyć dla Polski i dla Kalisza —
powiedział Piotr Juszczak, wy-
chowanek KTW, dzisiaj zawod-
nik Zawiszy Bydgoszcz.

– Kaliskie Towarzystwo
Wioślarskie nie mogłoby tak
funkcjonować, jak funkcjonu-
je obecnie, gdyby nie nasi przy-
jaciele, patroni i sponsorzy.
Ogromną pomoc okazały nam
podczas jubileuszu takie firmy
jak: Multimedia, Eko sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji z Kalisza, hotel Eu-
ropa, Stefan Dziamara – bur-
mistrz miasta i gminy Rychwał
oraz orkiestra dęta Quantum
z tej miejscowości, która towa-
rzyszyła nam podczas całego
jubileuszu. Oczywiście wielkie
podziękowania także dla władz
miasta Kalisza – powiedział
Lech Burchard, prezes KTW Ka-
lisz. (JAC)

b Parada jednostek pływających po rzece Prośnie wzbudziła ogromne zainteresowanie
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To jest historia od kółka wio-
ślarskiego, przez Cesarskie To-
warzystwo Ratowania Toną-
cych, do Kaliskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego

W latach 60. XX wieku coraz
więcej wielkopolskich wiośla-
rzy trafiało doreprezentacji Pol-
ski i z coraz lepszym skutkiem
rywalizowali oni w najważniej-
szych imprezach międzynaro-
dowych.

W 1961 roku w mistrzo-
stwach Europy w Pradze wzię-
ła udział Aleksandra Kaszub-
kiewicz (AZS Poznań), startują-
ca w żeńskiej ósemce. Biało-
-czerwone zajęły w tej impre-
zie wysoką piątą lokatę. W tej
dekadzie czołowym polskim
jedynkarzem był z kolei Euge-
niusz Kubiak (Tryton Poznań),
który w 1963 roku podczas ME
w Kopenhadze wywalczył pią-
tą pozycję. Kubiak powtórzył
ten rezultat w 1964 roku w Am-
sterdamie, natomiast w1965 ro-
ku w Duisburgu uplasował się
na czwartej pozycji. W 1964 ro-
ku wystąpił także w igrzyskach
olimpijskich w Tokio.

Do kadry regularnie trafiały
panie. Danuta Pribe (KW-04 Po-
znań) i Mirosława Strugała
(Tryton Poznań) w ME w
Duisburgu 1965 startowały w
czwórce podwójnej ze sternicz-
ką (repesaże). W 1967 roku w
Vichy Danuta Pribe startowała
w jedynce (odpadła w repesa-
żu). Pribe oraz Strugała-Sieja
ponownie płynęły w czwórce
podwójnej ze sterniczką w ME
w 1968 roku w Berlinie (repe-
saż). W 1973 roku w Moskwie
odbyły się ME, w których brą-
zowy medal wywalczyła Bogu-
sława Kozłowska (Posnania),
startująca w czwórkach ze ster-
niczką. Potem na długie lata za-
niechano organizacji czempio-
natu Starego Kontynentu. Aż
do 2007 roku, kiedy mistrzo-
stwa Europy zorganizowano
w Poznaniu na Jeziorze Maltań-
skim.

W 1962 roku rozpoczęła się
także nowa era w światowym
wioślarstwie. W tym roku
po raz pierwszy odbyły sie mi-
strzostwa świata w Lucernie,
ale akurat w tej imprezie zabra-
kło Wielkopolan. (JAC)

90-lecie
WZTW (7)

b Orkiestra dęta Quantum z Rychwała towarzyszyła wszystkim
imprezom podczas jubileuszu 120-lecia KTW
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