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95-lecie WZTW 

Ta historia wcale nie zaczęła 
się w 1924 roku, kiedy w Po-
znaniu samorzutnie powstał 
miejski Komitet Towarzystw 
Wioślarskich.  

W tym czasie na terenie stolicy 
Wielkopolski działały już bo-
wiem wioślarskie kluby: KW-
04, PTW Tryton, AZS, TW Polo-
nia i to przedstawiciele tych 
klubów stworzyli wspomniany 
komitet. Dzisiaj Wielkopolski 
Związek Towarzystw Wioślar-
skich, spadkobierca i kontynu-
ator działań PKTW, szczyci się 
jubileuszem 95-lecia. 

Same kluby wioślarskie w  
Wielkopolsce są zdecydowanie 
starsze. Już w 1894 roku w ro-
syjskim zaborze powołano Ka-
liskie Towarzystwo Wioślarskie 
(wtedy było filią Towarzystwa 
Ratowania Tonących), a jego 
pierwszym prezesem został Jó-
zef Radwan. Dziesięć lat póź-
niej, dzięki literatowi Maciejowi 
Wierzbińskiemu, powstał w  
Poznaniu Klub z  Roku 1904. 
Maciej hrabia Mielżyński, zo-
stał pierwszym prezesem tego 
klubu. Już w  1909 roku doszło 
do przyjacielskiego spływu 
Prosną i Wartą wioślarzy KTW 
i KW-04. Z kolei wiosną 1912 
roku powołano do życia Po-
znańskie Towarzystwo Wiośla-
rzy Tryton, a  pierwszym preze-
sem został Franciszek Budzyń-
ski, który wcześniej aktywnie 
działał w KW-04. Po odzyska-
niu niepodległości, aktywnie 
wszyscy stanęli do odbudowy 
kraju oraz samego wioślarstwa. 
8 grudnia 1919 roku w Pozna-
niu, 13 klubów (w tym KTW Ka-
lisz, KW-04 Poznań i PTW Try-
ton) powołało Polski Związek 
Towarzystw Wioślarskich, a  

jego pierwszym prezesem zo-
stał (do 1932 roku) Józef 
Radwan. 

W stolicy Wielkopolski pow-
stały kolejne kluby: sekcja 
w AZS (1920) oraz TW Polonia 
(1921). Wioślarze mogli wresz-
cie zająć się normalną pracą, 
treningami i spełniać swoje nie 
tylko sportowe marzenia. Wiel-
kopolanie rozpoczęli od rywa-
lizacji na krajowych arenach, 
potem były mistrzostwa Eu-
ropy i igrzyska olimpijskie. Bar-
dzo popularna była także tury-
styka wioślarska. W 1927 roku 
miała miejsce największa w hi-
storii TW Polonia, a być może 
także wioślarstwa polskiego, 
wyprawa braci Adama i Bog-
dana Czamańskich oraz Wi-
tolda Klarowicza z Poznania 
do Morza Czarnego i z powro-
tem. Eskapada trwała 105 dni, 
a długość trasy wyniosła 6 ty-
sięcy kilometrów.  

W okresie prawie 100 lat 
wielkopolscy wioślarze wywal-
czyli trzy brązowe medale olim-
pijskie. Pierwszy w 1932 roku 
w Los Angeles zdobyła klu-
bowa osada KW-04: Henryk 
Budziński i Jan Krenz-
Mikołajczak w dwójkach bez 
sternika. Na drugi medal trzeba 
było poczekać 48 lat. W Mos-
kwie w 1980 roku Grzegorz No-
wak i Adam Tomasiak (obaj TW 

Polonia) sięgnęli po medal w  
czwórkach ze sternikiem. Po  
następnych 32 latach trzeci me-
dal olimpijski wywalczyła w  
Londynie Julia Michalska (PTW 
Tryton) w dwójkach podwój-
nych. Lista wielkopolskich 
olimpijczyków liczy 20 osób. To 
wspomniana już wyżej piątka 
oraz: Stanisław Kuryłłowicz 
i Witalis Leporowski (obaj KW-
04 Poznań), Eugeniusz Kubiak 
(Tryton), Bogusław Kozłow-
ska-Tomasiak, Mariola Abra-
hamczyk, Ilona Mokronowska, 
Elżbieta Kuncewicz, Magda-
lena Kemnitz, Natalia Madaj, 
Wiktor Chabel (wszyscy Pos-
nania), Piotr Tobolski, Jarosław 
Janowski, Michał Wojciechow-
ski, Adam Wojciechowski 
i Patryk Brzeziński (wszyscy 
AZS AWF Poznań). Do tego 
grona należy też zaliczyć zna-
komitych szkoleniowców, pra-
cujących z olimpijczykami: 
Aleksandra Wojciechowskiego, 
Przemysława Abrahamczyka 
oraz Marcina Witkowskiego. 

Wielkopolanie z sukcesami 
startowali w mistrzostwach Eu-
ropy. Po raz pierwszy w 1928 
roku w Bydgoszczy, gdzie wy-
walczyli srebrny i brązowy me-
dal. Do dzisiaj reprezentanci 
naszych klubów wywalczyli 22 
medale mistrzostw Starego 
Kontynentu. 

Nieco krótsza jest historia 
mistrzostw świata seniorów, 
która trwa od 1962 roku. W tej 
imprezie pierwszy, brązowy 
medal wywalczyli Grzegorz 
Nowak i Grzegorz Tomasiak 
(TW Polonia) w dwójce ze ster-
nikiem w 1978 roku w nowoze-
landzkim Karapiro. Podczas te-
gorocznych MŚ w Linzu sreb-
rny medal wywalczył Wiktor 
Chabel (Posnania RBW) w  
czwórce podwójnej. W mistrzo-
stwach globu Wielkopolanie 
zdobyli 7 medali: 1 złoty, 4 sreb-
rne i 2 brązowe. 

Nieodmiennie, od lat, histo-
ria wielkopolskich wioseł zwią-
zana jest z jeziorem Maltań-
skim w Poznaniu. Ale jeszcze 
przed drugą wojną światową, 
w latach 1938 i 1939, na jeziorze 
Witobelskim koło Stęszewa, 
krajowi wioślarze walczyli o  
medale mistrzostw Polski. 
Tymczasem druga wojna świa-
towa dokonała ogromnego 
spustoszenia w całym środowi-
sku wioślarskim. Klubowe 
przystanie na Wartą zostały 
zniszczone. A po zakończeniu 
działań wojennych, przez dłu-
gie lata wielkopolscy wioślarze 
odbudowywali infrastrukturę 
i siłę tej dyscypliny. W 1952 roku 
w wyniku spiętrzenia rzeki 
Cybiny, powstał sztuczny 
zbiornik zwany Jeziorem Mal-

tańskim (w 1953 roku odbyły się 
tutaj po raz pierwszy MP senio-
rów). W 1958 roku na Malcie 
zorganizowano mistrzostwa 
Europy seniorów. W latach 
1980-1990 jezioro Maltańskie 
oraz teren wokół niego, zostały 
przebudowane według pro-
jektu Klemensa Mikuły, wiośla-
rza „z krwi i kości”. Wioślarze 
otrzymali tor regatowy i  
obiekty na najwyższym świato-
wym poziomie. W 1992 roku 
na Malcie odbyły się akademi-
ckie mistrzostwa świata. 
Wreszcie dzięki współpracy 
m.in. nieżyjącego już Macieja 
Frankiewicza – wiceprezydenta 
Poznania oraz szefa WZTW 

Aleksandra Daniela, w Pozna-
niu w XXI wieku odbyło się 16 
wioślarskich zawodów najwyż-
szej rangi, m.in.: mistrzostwa 
świata i Europy seniorów, Pu-
chary Świata, kwalifikacje olim-
pijskie, czy MS do lat 23. 

Dziś WZTW to kluby: KTW 
Kalisz, KW-04 Poznań, PTW 
Tryton, TW Polonia Poznań, 
Posnania RBW (sekcja od 1956 
roku), AZS AWF Poznań (sekcja 
od 1976 roku) i UKS Dwójka 
Kórnik (2004 rok). Następne 
pokolenia wioślarzy i szkole-
niowców pracują na dobrą opi-
nię wielkopolskiego wioślar-
stwa, mającego przecież bardzo 
długą historię…  ¹ 

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

Poznan Hotel

Adam Tomasiak i Grzegorz Nowak – medaliści z Moskwy 1980
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To bardzo długa, interesująca historia...

Jan Krenz-Mikołajczak i Henryk Budziński – brązowi medaliści igrzysk w Los Angeles 1932
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Magda Fularczyk i Julia Michalska – radość w Londynie 2012
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