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Od ponad stu lat wielkopolskie kluby stanowią o sile całego polskiego wioślarstwa

Piękna historia i wiele sukcesów
nych wagi lekkiej z 2009 roku
z Poznania. Posnania dzisiaj to
takżesukcesywioślarskiejmłodzieży.

Jacek Pałuba

KTW Kalisz
Od początku istnienia Kaliskie
TowarzystwoWioślarskiegoodgrywałoważnąrolęwżyciumiastaijegomieszkańców.Wlatach
1910–1914 czwórka KTW zwyciężała w regatach o Pierwsze
WiosłoKrólestwaPolskiego,rozgrywanych w: Warszawie, Krakowie,Płocku,Włocławkui Kaliszu,zdobywająctytuł„BrylantowejOsady”.Natomiastmiędzy
innymi z inicjatywy kaliszan
powstałw1919rokuPolskiZwiązek Towarzystw Wioślarskich,
a prezes i założyciel KTW Józef
Radwan został pierwszym długoletnim prezesem PZTW. Dzisiaj KTW to przede wszystkim
znakomita praca z wioślarską
młodzieżą.
KW-04 Poznań
NapoczątkuXXwiekuwPoznaniu zaczęły powstawać wioślarskie kluby. 28 kwietnia 1904
rokuodbyłosięformalnezebranie inauguracyjne, na którym
powołano klub pod nazwą Klub
Wioślarski w Poznaniu. Jeszcze
jesienią tego samego roku
wzniesiononadWartązaBramą
Dębińską przy ulicy Rzecznej 4
skromny„szałas”,będącypierwszą siedzibą KW-04.
Zawodnicy tego klubu, Jan
Mikołajczak-KrenzorazHenryk
Budziński w dwójce bez sternika,zdobylipierwszywhistorii
wielkopolskiego wioślarstwa
srebrny medal mistrzostw Europy, które odbywały się w Bydgoszczy. Obaj panowie cztery
latapóźniejzdobyliteżpierwszy
w historii Wielkopolski medal
olimpijski (brązowy) podczas
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Wielkopolska to dzisiaj jeden z
najsilniejszych ośrodków wioślarskich w Polsce. Historia tej
dyscypliny w naszym regionie
sięga końca XIX wieku. W 1894
roku w Kaliszu powstało Kaliskie Towarzystwo Pomocy Tonącym (dzisiaj Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie). To był
piąty klub wioślarski, jaki powstał na ziemiach polskich. Dzisiaj historię wielkopolskiego
wioślarstwa, obok KTW Kalisz,
tworzy także pięć klubów z Poznania: KW-04, PTW Tryton,
Posnania, Polonia oraz AZS
AWF.

Zawodniczki Trytona Poznań – Julia Michalska i Magdalena Fularczyk (dzisiaj już w Bydgoszczy) – mają w swoim dorobku mistrzostwo świata, brązowy medal MŚ i srebro ME

igrzysk w Los Angeles. Dzisiaj
KW-04toklub,mogącysięposzczycić sukcesami wioślarskiej
młodzieży.
PTWTryton Poznań
Osiem lat później powstało Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy Tryton. Pierwszym prezesem był Franciszek Budzyński,
budowniczymiejski,podróżnik,
a potem też powstaniec wielkopolski. W 1917 roku Tryton uzyskałgruntnadWartą,gdziezbudowano własną drewnianą
przystań.PoodzyskaniuniepodległościTrytondynamiczniesię
rozwijał, a jego zawodnicy zdobywali laury podczas kolejnych
mistrzostw Polski. Startowali
także w biało-czerwonych barwach w mistrzostwach Europy.
Podczas II wojny światowej
obiekty sportowe uległy spaleniu. Ale członkowie Trytona
przezwieledziesiątekpowojennych lat wspólnym wysiłkiem
odbudowali przystań i siedzibę
klubu. Dzisiaj Tryton i KW-04
sąsiadują z sobą nad brzegiem
Warty. Mimo zagrożeń powodziowych oba kluby potrafią
zgodniewspółdziałaćdlawspólnego dobra.

Tak jak KW-04 miał swoich
słynnych wioślarzy w okresie
międzywojennym, tak Tryton
miał i ma swoich najlepszych
zawodników po II wojnie światowej. Eugeniusz Kubiak startował w igrzyskach olimpijskich
w Tokio (1964) oraz w mistrzostwach świata i Europy. Był wielokrotnym mistrzem Polski
w tym okresie. W ostatniej dekadzie „twarzą” Trytona jest Julia Michalska – szósta zawodniczka igrzysk wPekinie (2008),
mistrzyni świata seniorek
w dwójkach podwójnych (z
Magdaleną Fularczyk) z 2009
roku w Poznaniu oraz brązowa
medalistka MŚ z 2010 i srebrna
medalistka mistrzostw Europy
z 2010 (też z Magdą Fularczyk).
Za rok Tryton będzie obchodził
piękny jubileusz 100-lecia istnienia.
Posnania Poznań
Jedną z najsilniejszych sekcji
wioślarskich w kraju może się
pochwalić Posnania (klub powstał w 1907 roku), mająca swoją
przystań nad Wartą, na przeciwko Trytona i KW-04. To
wPosnaniiwychowałasięwicemistrzyni świata w dwójkach

podwójnych wagi lekkiej Ilona
Mokronowska, która dwukrotnie startowała w igrzyskach
olimpijskich – ósme miejsce
w Sydney (2000) oraz szósta lokatawAtenach(2004),wspólnie
z klubową koleżanką Magdaleną Kemnitz. Z kolei Magda
Kemnitz jest wicemistrzynią
świata też w dwójkach podwójREKLAMA

AZS AWF Poznań
Sekcja wioślarska AZS AWF Poznań jest kontynuatorem działalności klubu AZS Poznań
od połowy lat 70. XX wieku.
Wśródwychowankówmawielu
olimpijczyków: Piotr Tobolski,
Jarosław Janowski, Michał Wojciechowski,AdamWojciechowski, Patryk Brzeziński, którzy
zpowodzeniemstartowalirównież w mistrzostwach świata
i Europy oraz w akademickich
mistrzostwachświata.Niestety,
sekcja od lat funkcjonuje bez
własnej przystani, która spłonęła na początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie w sekcji
jesttrzechtrenerów,którzyprowadzą pracę szkoleniową z
grupą dzieci i młodzieży. Z sekcją AZS AWF współpracuje wybitnytrenerAleksanderWojciechowski,twórcasukcesówwioślarskiej czwórki podwójnej,
czterokrotnychmistrzówświata
orazmistrzówolimpijskichzPekinu.
KW Polonia Poznań
TowarzystwoWioślarzyPolonia
Poznań powstało w 1921 roku
ijestjednymznajbardziejzasłużonych nie tylko w historii wioślarstwa, ale też w całej historii
polskiego sportu. Polonia może
siępochwalićbrązowymimeda-

listamimistrzostwświataz1978
roku Grzegorzem Nowakiem
iAdamemTomasiakiem,którzy
wywalczyli także brąz w igrzyskach olimpijskich w Moskwie
(1980) w czwórkach ze sternikiem. Dzisiaj Polonia stara się
odbudować swoją pozycję
na wioślarskiej mapie.
Jest się czym pochwalić
AWielkopolskatotakżejedenz
najlepszych i najpiękniejszych
torówregatowychnaświecie.Na
Jeziorze Maltańskim w Poznaniu właśnie rozpoczynają się
światowe regaty wioślarskie
masters. Do stolicy Wielkopolski przyjechało ponad 2200
uczestników z 37 krajów. To już
kolejna,wielkaimprezamiędzynarodowa, jaką gości Poznań.
To nie przypadek, że najlepsi
wioślarzeodwielulatrywalizują
naMalcie.Niewielujużpamięta,
że mistrzostwa Europy odbyły
się w Poznaniu już w 1958 roku.
Ale szczególnie w ostatnich latach Malta dała się poznać jako
doskonałemiejscedorywalizacji. Trzykrotnie organizowano
tutaj zawody Pucharu Świata
(2004,2006,2008),byłyteżmistrzostwaEuropy(2007)czymistrzostwaświatadolat23(2004).
Doskonałaorganizacjatychimprez sprawiła, że w 2008 roku
naMalcieodbyłyregatykwalifikacyjne do igrzysk w Pekinie, a
w2009rokuodbyłysięmistrzostwa świata seniorów. A teraz
na starcie mastersi...
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