
szczêœliwy przypadek, a w³aœciwie kontakty 
i refleks naszego kolegi Waldka Lipiñskiego. 
Dowiedzia³ siê on, ¿e  firma Drëger postano-
wi³a opuœciæ posesjê z niewielkim budyn-
kiem na ulicy ¯upy 2. Gdy piêæ lat temu 
wychodziliœmy z uroczystoœci obchodów 
80-lecia BTW to czêœæ naszych goœci 
pojecha³a zobaczyæ t¹ nasz¹ nadziejê. Nie 
by³o to wiele: kilka pokoi biurowych, parê 
gara¿y i kawa³ek ziemi. W³aœnie ten kawa³ek 
ziemi by³ najwa¿niejszy bo le¿a³ nad sam¹ 
Brd¹. Tego samego roku nasze miasto 
odkupi³o od firmy Drëger t¹ nieruchomoœæ
i odda³o w u¿ytkowanie naszemu klubowi.

Stan zabudowañ, ich wczeœniejsze 
przeznaczenie nie nadawa³y siê do celów 
szkolenia dzieci i m³odzie¿y i do uprawiania 

I to jest w³aœciwy moment aby zacz¹æ 
opowieœæ o pierwszej, samodzielnie zbu-
dowanej przystani. Aby to mog³o siê staæ 
najpierw musia³ odrodziæ siê duch BTW
i aktywnoœæ cz³onków klubu. Sprawc¹ tego 
renesansu sta³ siê wybrany w roku 1997 
na stanowisko Prezesa Antoni Roso³owicz.  
Pierwsze cztery lata swojej kadencji 
poœwiêci³ on na zmobilizowanie tych starych, 
ale i nowych cz³onków BTW do dzia³ania
i co najwa¿niejsze postanowi³ znaleŸæ now¹ 
siedzibê.  Teraz to mo¿e wydaæ siê ma³o 
znacz¹cym epizodem, ale wówczas by³o 
œwiate³kiem w tunelu gdy otrzymaliœmy 
propozycjê od w³adz miasta lokalizacji nowej 
przystani na Babiej Wsi. Stanê³y tam nawet 
barakowozy. Zabrak³o jednak najwa¿-
niejszego - œrodków finansowych.

O tej dzisiejszej lokalizacji zadecydowa³ 

Wielu z nas nie uœwiadamia sobie jednego 
zadziwiaj¹cego faktu. Otó¿ po 85-u latach 
nasz klub po raz pierwszy wybudowa³ swoj¹ 
siedzibê. Jak to mo¿liwe? Ano mo¿liwe, 
mimo ¿e nie byliœmy przez te wszystkie lata 
bezdomni. 

Wróæmy zatem na chwilê do historii. 
W tym roku jest du¿o ³atwiej  skojarzyæ fakty 
bo w styczniu Prezydent naszego miasta 
rozda³ zas³u¿onym jego mieszkañcom 
medale opatrzone nazwiskiem pierwszego po 
odzyskaniu niepodleg³oœci Prezydenta 
Bydgoszczy. W³aœnie te medale Prezydenta 
Maciaszka rozdane w styczniu tego roku w 85 
rocznicê przejêcia w³adzy przez ludnoœæ 
Polsk¹ przypominaj¹ ten czas gdy odradza³a 
siê narodowa aktywnoœæ, na fali której ju¿ 
w marcu tego roku zosta³o powo³ane nasze 
Towarzystwo. Przejêliœmy wówczas przy-
stañ po klubie uczniowskim, le¿¹c¹ na pra-
wym brzegu Brdy i od roku 1921 BTW by³o 
kojarzone z drewnianym sza³asem przy 
moœcie Bernardyñskim.

Po wyzwoleniu Bydgoszczy w 1945 roku 
okaza³o siê, ¿e ze starej przystani zosta³y 
ruiny. Wówczas to Klub nasz znalaz³ schro-
nienie w nazywanym do dzisiaj "Pa³acykiem 
BTW" budynku przystani niemieckiego 
klubu Frithjof. W tej drugiej siedzibie klub 
prowadzi³ dzia³alnoœæ a¿ do pocz¹tku lat 
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. 
Niestety pocz¹tek III Rzeczpospolitej zbieg³ 
siê z najgorszym w dziejach klubu okresem 
dzia³alnoœci .  Nowe w³adze miasta  
przewiduj¹c rych³y upadek BTW, bez 
sentymentów sprzeda³y nasz¹ siedzibê spó³ce 
Polsko-Chiñskiej. 

Mogliœmy wprawdzie jeszcze przez kilka 
lat korzystaæ z hangarów, ale ju¿ nie byliœmy 
u siebie, a stan techniczny naszej bazy tre-
ningowej by³ coraz gorszy.
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Na prawym brzegu Brdy
Nowa przystañ ju¿ jest!

czytaj dalej na str. 2

Dzieñ 
M³odego 
Wioœlarza
Zabawa nie tylko dla m³odych

Teren dzia³ania to przystañ i jej najbli¿sze 
s¹siedztwo. 

Niezawodni sponsorzy klubu przygoto-
wuj¹ na ten dzieñ drobne upominki dla 
naszych najm³odszych zawodników. Gry i 
konkursy dla dzieciaków prowadz¹ dh Jacek 
Goszczyñski i Miros³aw Zajdenc oraz sam 
Prezes. S¹ to zabaway zrêcznoœciowe jak bieg 

z piórem czyli z wios³em na którym jest 
pi³eczka pingpongowa, nabieranie wody z 
Brdy, rzucanie lotkami do tarczy ale równie¿ 
wysi³kowe takie jak próby na ergometrach, 
przeci¹ganie liny, wyœcigi w workach czy 
regaty na ‘b¹czkach”. Po rozgrywkach 
zawodnicy otrzymuj¹ dyplomy i nagrody 
ufundowane przez naszych sponsorów.

Franciszek Brzeziñski - wioœlarski „TATA”
Niezapomniane postacie

Franciszek Brzeziñski, którego bêdê nazy-
wa³ "TAT¥" by³ wychowawc¹ wielu pokoleñ 
wioœlarzy. By³ cz³owiekiem, który poœwiêci³ 
wiêksz¹ czêœæ swego ¿ycia wioœlarstwu, by³ 
wymagaj¹cy, czasami mo¿na okreœliæ 
mianem uci¹¿liwy, ale zawsze zmierza³ do 
osi¹gniêcia mistrzostwa w ukochanej przez 
siebie dyscyplinie - wioœlarstwie. Dla poko-
lenia przedwojennych wioœlarzy by³ 
Frankiem, dla m³odszych Tat¹. Interesowa³ 
siê zawodnikiem nie tylko pod wzglêdem 
sportowym, lecz równie¿ cz³owiekiem, który 
wed³ug Jego wzorca winien byæ humanist¹, 
bo uprawia³ wioœlarstwo. Na temat Taty by³o 
wiele opowieœci przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie. By³y zdarzenia powa¿ne 
i satyryczne, które stale po ka¿dym sezonie 
wioœlarskim rozrasta³y siê po to by w nastê-
pnym roku tworzyæ dalsz¹ legendê dotycz¹c¹ 
ukochanego Taty. Uczestnikiem kilku zda-
rzeñ z udzia³em Taty by³em ja sam.

czytaj dalej na str. 2
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Jankowski, Brikholc, siedzi Brzeziñski
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Nie samym sportem wioœlarz ¿yje. Zatem 
oprócz dzia³alnoœci szkoleniowej i udzia³ów 
w startach klub nasz oferuje swojej 
m³odzie¿y programy rekreacyjne. Wœród 
nich wyró¿nia siê doroczna impreza pod 
nazw¹ Dzieñ M³odego Wioœlarza. Jak ³atwo 
siê domyœliæ odbywa siê ona w okolicach 
Dnia Dziecka. Zawsze wybieramy dzieñ 
wolny godziny popo³udniowe.
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Na prawym brzegu Brdy
Dokoñczenie ze strony 1

wyczynowo wioœlarstwa.  By³o tam 
w³aœciwie miejsce na szatnie i biuro. 
O pomieszczeniach treningowych, sani-
tariatach czy hangarach na sprzêt mo¿na by³o 
jedynie pomarzyæ. Aby zrobiæ kolejny krok 
trzeba by³o szukaæ œrodków finansowych. 
I choæ ruszyliœmy do tego z zapa³em wszyscy,  
to bez skutecznoœci Prezesa Roso³owicza 

firma Kontbud i jej Prezes Pan Zbigniew 
Jasiecki udzielili nam wsparcia i czêœæ prac 
budowlanych wykonali nieodp³atnie. 

Kolejne dwa lata okaza³y siê kluczowe dla 
powodzenia naszych zamiarów. Dziêki 
naszym staraniom i dodatkowemu wsparciu 
ze strony Pana Kazimierza Drozda 
Przewodnicz¹cego Komisji  Kultury 
Fizycznej i Sportu Rady Miasta Bydgosczy 
Wicemarsza³ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Pana Jana Szopiñskiego dosz³o 
do podpisania umowy pomiêdzy w³adzami 
naszego Miasta i Ministerstwem Edukacji 
i Sportu o wspó³finansowaniu budowy naszej 
przystani. Tej okazji nie zmarnowaliœmy. 

W roku 2003 wybudowaliœmy now¹, 
wspania³¹ salê treningow¹ i now¹ klatkê 
schodow¹. W kolejnym roku powsta³a 
si³ownia, czêœæ administracyjna, szatnie i sa-
nitariaty z prawdziwego zdarzenia. Ostatnim 
akordem by³o postawienie w IV kwartale 
2004 roku hangaru na ³odzie d³ugie i upo-
rz¹dkowanie ca³ego terenu

Ten kronikarski skrót pokazuje zakres 
dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ nowej 
przystani, lecz nie oddaje starañ i zabiegów 
jakie by³y udzia³em cz³onków Zarz¹du. 
Nasza radoœæ z tego obiektu jest ogromna
i doœwiadczamy tego uczucia codziennie 
patrz¹c jak s³u¿y dobrze naszym zawo-
dnikom. Zamkniêcie inwestycji przed 
koñcem kadencji Zarz¹du sprawia, ¿e z tego 
zadania uda³o siê nam wywi¹zaæ co pozwoli 
nowym w³adzom klubu skupiæ siê na 
statutowym celu jakim jest szkolenie dzieci 
i m³odzie¿y. 

Pozostaje tylko podziêkowaæ wszystkim, 
którzy przyczynili siê do powstania naszej 
nowej przystani. Najwa¿niejsi s¹ wymienieni 
powy¿ej, ale nie mo¿na zapomnieæ o ogro-
mnym zaanga¿owaniu Kierownika budowy 
Pana Krzysztofa O¿gi, Inspektora nadzoru 
Pana Tadeusza Kmiecika, wykonawcy 
instalacji elektrycznych Panu Marianie 
Brzezickim, konstruktorze Panu Bogus³a-
wowi Langnerowi, i wielu innych, których 
nie sposób tu wymieniæ. Wszystkim im 
w imieniu Zarz¹du BTW jeszcze raz 
serdecznie dziêkujemy.

Do tych podziêkowañ chcia³bym dodaæ 
moje w³asne wyrazy wdziêcznoœci za dobre 
rady, wyrozumia³oœæ i solidn¹ wspó³pracê, 
której zazna³em od wy¿ej wymienionych 
jako prowadz¹cy t¹ inwestycjê przedsta-
wiciel klubu.

Krzysztof Cadelski

Pierwsza siedziba “Sza³as BTW”

Nowa sala treningowa

Niezapomniany “Pa³acyk BTW”

wiele byœmy nie zdzia³ali.  Równolegle do 
starañ o finanse badaliœmy grunt na którym 
mieliœmy postawiæ budynki. Wnioski z tych 
badañ by³y niezbêdne do projektowania 
i niestety znacznie podwy¿sza³y koszty 
przysz³ej inwestycji. Brzeg rzeki nie jest 
³atwym terenem pod budowê. Potem by³ 
projekt. Dzia³ka nie jest wielka, a nasze 
aspiracje i potrzeby s¹ niema³e. Jak uda³o siê 
to wszystko w projekcie pogodziæ widaæ 
dzisiaj, gdy przystañ ju¿ stoi. Pierwsze 
pieni¹dze jakie otrzymaliœmy od W³adz 
miasta przeznaczyliœmy w 2001 roku na 

Stare budynki przed zburzeniem.

budowê hangaru na ³odzie krótkie. £atwo 
powiedzieæ, ¿e je otrzymaliœmy. My je 
wywalczyliœmy. A by³o by to niemo¿liwe bez 
pomocy Przewodnicz¹cej Rady Miasta Pani 
Felicji Gwinciñskiej, która od kilku ju¿ lat 

wspiera³a nasze odrodzeniowe starania, a w 
najwa¿niejszej chwili, gdy zapada³y decyzje 
finansowe, silnie nas popar³a.

Po tym dobrym starcie rok 2002 by³ 
rokiem spowolnienia inwestycji. Jak zwykle 
brakowa³o pieniêdzy. Nasza inwestycja 
zniknê³a z planów miejskich.  Nie 
zaczynaliœmy jej zupe³nie tylko dlatego, ¿e 

Dzieñ 
M³odego 
Wioœlarza
Dokoñczenie ze strony 1

Zmêczonych i rozbawionych zawodników 
zaprasza na kie³baskê Grill-majster - Horst 
Waliszewski, który wraz z ¿on¹ i córk¹ 
pilnuj¹ aby dla nikogo nie zabrak³o 
smakowitej porcji. Kie³baskê i coœ do niej 
funduje zawsze firma Nagata Agency. Do 
porcji kie³abaski serwowany jest bigos a to za 
spraw¹ dh Józefa Wróblewskiego, który te¿ 
organizuje na deser lody. 

Niezawodny, najlepszy bydgoski cukier-
nik Adam Sowa dostarcza na koniec imprezy 
wspania³ych doznañ smakowych za spraw¹ 
swoich wyrobów.

Dzieñ M³odego Wioœlarza to kilka godzin 
udanej zabawy i bardzo fajna tradycja, do 
utrzymania której nikogo nie trzeba 
namawiaæ. Aby siê o tym przekonaæ wy-
starczy spróbowaæ. najbli¿szy Dzieñ M³ode-
go Wioœlarza ju¿ niebawem bo 4 czerwca 
2005 roku .

Ogóln¹ weso³oœæ i o¿ywienie jakie panuje 
tego dnia mo¿na obejrzeæ na za³¹czonych 
zdjêciach.

Waldemar Lipiñski

Franciszek Brzeziñski 
-wioœlarski „TATA”
Dokoñczenie ze strony 1

Pamiêtam jak zosta³em cz³onkiem ósemki 
juniorów po kilku treningach w korycie. 
Koryto to drewniany fragment jednoosobowy 
basenu wioœlarskiego przymocowany do 
brzegu w którym adept wioœlarski "miesza³ 
kijem Brdê", Po takiej zaprawie zosta³em 
dokooptowany do osady, której cz³onkowie 
wios³owali co najmniej drugi sezon. Moja 
technika podczas ka¿dego treningu by³a 
dominuj¹ca w iloœci ³apanych "raków" i to 
z tego powodu s³ychaæ by³o: "numer trzy! co 
ty robisz, jak ty wios³ujesz", a ja ze strachu 
i z bólu spowodowanego zdartym naskór-
kiem na obu d³oniach przyrzeka³em, i¿ ju¿ 
nigdy wiêcej nikt mnie nie ujrzy w ³odzi. 
Wystarczy³o dobiæ do pomostu, a Tata 
stwierdza³: Ty na pewno nie zdajesz sobie 
sprawy jaki poczyni³eœ postêp na dzisiejszym 
treningu. Je¿eli takie postêpy bêdziesz czyni³ 
przez nastêpne trzy, a mo¿e cztery dni, to 
bêdziesz pe³nowartoœciowym zawodnikiem. 
Z tak¹ rekomendacj¹ Taty przystêpowa³em 
do nastêpnego treningu, którego scenariusz 
powtarza³ siê. Najtrudniej by³o w niedzielê 
(wioœlarze w okresie letnim trenowali siedem 
razy w tygodniu), ka¿da osada p³ynê³a do 
£êgnowa, gdzie odbywa³y siê spontaniczne 
spotkania z zawodnikami innych klubów, 
lecz gwoŸdziem programu podopiecznych 
Taty by³a zagadka, który z nas bêdzie 
indywidualnie "pieszczochem niedzieli". 
Pieszczoty polega³y na tym, ¿e jeden 
nieszczêœnik obraca³ osadê na torze a po-
zostali opalali siê, nastêpnie po odpoczynku 
nastêpowa³ powrót do Bydgoszczy i ci¹g 
dalszy wed³ug scenariusza opisanego wy¿ej .
Podczas jednego z treningów Tata na swego 
asystenta do motorówki zabra³ zawodnika, 
który mia³ jemu pomagaæ byæ moto-
rówkarzem. Ten nie potrafi³ uruchomiæ 
silnika. Fakt ten zdenerwowa³ impulsywnego 
Tatê, który zwróci³ siê do pomocnika: 
"Janusz, zaraz poka¿ê tobie jak nale¿y 
uruchomiæ silnik". W trakcie zamiany miejsc 
Tata z zamachem poci¹gn¹³ linkê, silnik 
odpali³ a obaj za³oganci znaleŸli siê 
w wodzie, a wokó³ nich kr¹¿y³a motorówka 
bez za³ogi. Sytuacja dla nas siedz¹cych 
w ³odzi by³a ma³o ciekawa, bo w ka¿dej 
chwili motorówka mog³a uderzyæ w nasz¹ 
³ódŸ. Musieliœmy w poœpiechu oddaliæ siê od 
miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy 
niefortunnym motorówkarzom. Po pewnym 

czasie motorówka zatrzyma³a siê, po 
wp³yniêciu w wodorosty. Ca³e zdarzenie 
oprócz w¹tku tragicznego by³o komiczne 
z powodu szczêœliwego zakoñczenia.
Pamiêtam równie¿ egzamin z zasad 
zachowania siê przy stole przed wyjazdem na 
regaty zagraniczne. Podczas obozu w Krusz-
wicy by³ indywidualny trening - sprawdzian 
z zasad zachowywania siê przy stole. To ¿e 
takie szkolenie odbywa³o siê indywidualnie, 
œwiadczy o du¿ej odpowiedzialnoœci Taty za 
podopiecznych, ale równie¿ jest potwier-
dzeniem Jego wysokiej kultury. Chcia³ aby 
jego podopieczni wiedzieli jak nale¿y 
zachowaæ siê w ró¿nych sytuacjach i ¿eby 
nikt z nas nie czu³ siê poni¿any, to instrukta¿ 
prowadzony by³ indywidualnie. Po pierwszej 
lekcji wiedzieliœmy kto zaliczy³ pozytywnie 
sprawdzian, a kto musia³ przyst¹piæ do 
poprawki.

Mo¿na wiele opowiadaæ o cz³owieku, 
który by³ pasjonatem wioœlarstwa i mi³oœ-
nikiem BTW. Bêd¹c trenerem KKW, AZS-u 
czy Zawiszy wspomina³ swoje prze¿ycia 
zwi¹zane z BTW kiedy by³ sternikiem lub 
trenerem amatorem. Nale¿y wyjaœniæ co 
oznacza okreœlenie trener amator - to taki 
trener, który za swoj¹ pracê nie otrzymywa³ 
zap³aty. Koronn¹ konkurencj¹, której 
poœwiêca³ najwiêcej uwagi by³a zawsze 
ósemka, choæ jako trener odnosi³ sukcesy 
w mniejszych typach ³odzi. Wystarczy 
przypomnieæ Lucernê i Mistrzostwa Europy 
w 1926 roku, gdzie jako trener i sternik 
zdoby³ br¹zowy medal, czy sukcesy Teodora 
Kocerki, w których mia³ równie¿ udzia³. 
Trenerem BTW by³ w latach 1924-1948 
oczywiœcie z przerw¹ podczas okupacji. Do 
koñca swego ¿ycia pasjonowa³ siê rodzin¹ 
i wioœlarstwem. Jego poœwiêcenie siê wio-
œlarstwu udzieli³o siê wielu ludziom, którzy 
mieli okazjê poznaæ Tatê i dlatego do dnia 
dzisiejszego ma swoich naœladowców. Taki 
Tata pozosta³ w mojej pamiêci.

Antoni Roso³owicz

Na turystycznych 
szlakach
Zawsze na wodzie

O tym, ¿e BTW nie samym wioœlarstwem 
stoi nikogo nie trzeba przekonywaæ. 
Wystarczy tylko przypomnieæ przedwojenny 
okres dzia³alnoœci klubu, kiedy w 1926 r. 
Betewiacy jako pierwsi wprowadzili do 
Bydgoszczy  now¹ wówczas dyscyplinê 
sportów zimowych - hokej, czy p³ywanie 
z zapa³em uprawiane latem w ramach 
oddzielnie dzia³aj¹cej sekcji. Wioœlarze 
parali siê tak¿e szermierk¹, a nie obce im 
by³y æwiczenia gimnastyczne, które 
traktowano jako element harmonijnego 
rozwoju organizmu sportowca. Jednak 
szczególnie silne by³y tradycje spêdzania 
czasu wolnego od treningów i startów w za-
wodach na turystycznych wyjazdach ³odzia-
mi wioœlarskimi i kajakami. Urz¹dzano 
majowe wypady nad Wis³ê oraz w górê Brdy. 
W starych klubowych albumach zachowa³y 
siê zdjêcia wypoczywaj¹cych nad brzegami 
naszych rzek wioœlarzy i ich towarzyszek 
ubranych w zwiewne suknie i obowi¹zkowe 
kapelusze. Z nostalgi¹ ogl¹da siê kajaki 
z rozeœmianymi za³ogami przep³ywaj¹ce pod 
drewnianymi mostami nad Brd¹, gdzieœ na 
letniej "wyrypie" w Borach Tucholskich.
Tradycje turystyki wodnej z powodzeniem 
kontynuowano w latach 60. Po trudach 
wioœlarskich regat zawodnicy przesiadali siê 
na kajaki wypo¿yczane z klubu "£¹cznoœæ" 
i sp³ywali z Charzykowych do Bydgoszczy 
krêtym szlakiem Brdy. 

Po latach zastoju, nie tylko w sportowych 
osi¹gniêciach, banderka klubowa ponownie 
pojawi³a siê na wodnym szlaku za spraw¹ 
druha Roso³owicza, który wspólnie z cz³on-
kami BTW przemierzy³ w wioœlarskiej eska-
padzie nurt Drwêcy. Niespo¿yty w pomys³y 
olimpijczyk z Rzymu w kolejnym roku 
zebra³ grupê m³odzie¿y z któr¹ na szkolnej 
³odzi wioœlarskiej ruszy³ drog¹ Noteci, 
jeziora Gop³o i Wart¹ do Poznania. Przyk³ad 
zdopingowa³ ni¿ej podpisanego do or-
ganizacji kolejnej wyprawy, co prawda 
w skromnej - 3 osobowej obsadzie. Tym 
razem celem by³y s³one wody Ba³tyku, do 
którego w 1998 roku wspólnie z Micha³em 
Stawowskim, niedawnym uczestnikiem 
olimpiady w Atenach, i moim synem 
Wojtkiem, dotarliœmy poprzez Martw¹ Wis³ê 
i Wis³ê Œmia³¹ na wyczynowych ³odziach 
wypo¿yczonych z gdañskiego klubu 
"Stoczniowiec". W czasie tej wycieczki 
kunsztem wykaza³ siê Micha³, który p³yn¹c 
na wywrotnym skiffie za nic mia³ morsk¹ falê 
towarzysz¹c¹ nam przez znaczny odcinek 
drogi. Zabawnie wygl¹da³y nasze ³upinki na 

tle pe³nomorskich statków zacumowanych 
do stoczniowych nabrze¿y. 

Ostatnie piêciolecie w turystycznej dzia-
³alnoœci BTW zwi¹zane jest przede 
wszystkim z tradycj¹ œwiêtojañskich 
"wianków". Poniewa¿ od zawsze zwi¹zani 
jesteœmy z Brd¹, kajakowe wypady z tej 
okazji postanowiliœmy rozpocz¹æ w³aœnie 
nad ni¹. W 1999 roku w cztery osady 
zawiezieni przez naszego kolegê z "Zawi-
szy" Wojtka Neumanna wodowaliœmy sprzêt 
na polu biwakowym w Go³¹bku. W sk³adzie 
ekipy byli m.in. stra¿nik tradycji klubowej 
druh Wróblewski z ma³¿onk¹. I t¹ parê ju¿ na 
pierwszym, wydawa³oby siê relaksowym 
odcinku, spotka³a przygoda. Ich kajak jak 
magnes przyci¹gn¹³ konar drzewa samotnie 
tkwi¹cy w œrodku nurtu. Wystarcza³a chwila 
nieuwagi i pani Jola kurczowo czepiaj¹c siê 
przeszkody walczy³a o prze¿ycie, podczas 
gdy ma³¿onek dzielnie ratowa³ sprzêt. Na 
szczêœcie jedyn¹ stratê jak¹ ponieœli to 
pogubione czêœci odzie¿y, b³yskawicznie 
uzupe³nione przez pozosta³ych sp³ywo-
wiczów na najbli¿szym popasie. A ¿e zapasy 
pana doktora nie zosta³y uszczuplone, 
humory szybko wróci³y. Wieœæ o barwnej 
przygodzie wesz³a do klubowego krwio-
biegu i nasza m³odzie¿ te¿ chcia³a zastrzyku 
adrenaliny. W dwa miesi¹ce póŸniej wró-
ciliœmy, tym razem w odm³odzonym sk³a-
dzie, nad bystry nurt Brdy. Ch³opcy jak 
charty rwali w dó³ rzeki, ale nic dziwnego 
zwa¿ywszy, ¿e byli w szczycie formy zdoby-
tej na regatowych torach. Jednak przy 
rozbijaniu biwaku górê wziê³o doœwiad-
czenie turystycznych wyg, którym nie myli³y 
siê maszty namiotów i kolejnoœæ napinania 
odci¹gów. Drobny zgrzyt wywo³any zosta³ 
najazdem na nasze iddyliczne  obozowisko 
"turystów" nastawionych g³ównie na 
biesiadê przy ognisku. Po nie przespanej 
nocy nawet najwiêksze klubowe chwaty 
mia³y nietêgie miny, a moje pedagogiczne 
starania o wpojenie m³odzie¿y zasad 
obcowania z przyrod¹ zosta³y mocno 
podkopane. Jednak najwa¿niejsze, ¿e z³apali 
bakcyla i w nastêpnym roku kontynu-
owaliœmy poznawanie uroków rzeki. Tym 
razem zdobywaliœmy Zalew Koronowski, 
docieraj¹c wod¹ a¿ do klubowej przystani.  
Œwiêtego Jana A.D. 2002 obchodziliœmy 
w wyj¹tkowo licznej obsadzie. 

czytaj dalej na str. 5

Teodor Kocerka -Tojo
Idol, partner, trener.

Tojo rodowity bydgoszczanin, wychowa-
ny w pobli¿u Brdy, rozpocz¹³ wios³owanie 
w BTW, w klubie o którym g³oœno by³o 
w Bydgoszczy. 
Pierwszy start i zwyciêstwo zaliczy³ w 1946 
roku na presti¿owych zawodach w £êgnowie 
pt "Pierwszy Krok Wioœlarski ". Pierwsze 
swoje zwyciêstwo Tojo odniós³ w pó³-
wyœcigowej czwórce ze sternikiem nowicju-
szy (obecnie typ "C" - m³odzie¿owców). 
Widocznie to pierwsze zwyciêstwo mocno 
utkwi³o w pamiêci przysz³ego mistrza, bo bez 
wzglêdu na to czy by³ Mistrzem Europy, czy 
zdobywc¹ Diamentowych Wiose³, czy 
br¹zowym medalist¹ olimpijskim, zawsze 
sezon zaczyna³ od przewios³owania 100 km 

czytaj dalej na str. 5
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Na prawym brzegu Brdy
Dokoñczenie ze strony 1

wyczynowo wioœlarstwa.  By³o tam 
w³aœciwie miejsce na szatnie i biuro. 
O pomieszczeniach treningowych, sani-
tariatach czy hangarach na sprzêt mo¿na by³o 
jedynie pomarzyæ. Aby zrobiæ kolejny krok 
trzeba by³o szukaæ œrodków finansowych. 
I choæ ruszyliœmy do tego z zapa³em wszyscy,  
to bez skutecznoœci Prezesa Roso³owicza 

firma Kontbud i jej Prezes Pan Zbigniew 
Jasiecki udzielili nam wsparcia i czêœæ prac 
budowlanych wykonali nieodp³atnie. 

Kolejne dwa lata okaza³y siê kluczowe dla 
powodzenia naszych zamiarów. Dziêki 
naszym staraniom i dodatkowemu wsparciu 
ze strony Pana Kazimierza Drozda 
Przewodnicz¹cego Komisji  Kultury 
Fizycznej i Sportu Rady Miasta Bydgosczy 
Wicemarsza³ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Pana Jana Szopiñskiego dosz³o 
do podpisania umowy pomiêdzy w³adzami 
naszego Miasta i Ministerstwem Edukacji 
i Sportu o wspó³finansowaniu budowy naszej 
przystani. Tej okazji nie zmarnowaliœmy. 

W roku 2003 wybudowaliœmy now¹, 
wspania³¹ salê treningow¹ i now¹ klatkê 
schodow¹. W kolejnym roku powsta³a 
si³ownia, czêœæ administracyjna, szatnie i sa-
nitariaty z prawdziwego zdarzenia. Ostatnim 
akordem by³o postawienie w IV kwartale 
2004 roku hangaru na ³odzie d³ugie i upo-
rz¹dkowanie ca³ego terenu

Ten kronikarski skrót pokazuje zakres 
dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ nowej 
przystani, lecz nie oddaje starañ i zabiegów 
jakie by³y udzia³em cz³onków Zarz¹du. 
Nasza radoœæ z tego obiektu jest ogromna
i doœwiadczamy tego uczucia codziennie 
patrz¹c jak s³u¿y dobrze naszym zawo-
dnikom. Zamkniêcie inwestycji przed 
koñcem kadencji Zarz¹du sprawia, ¿e z tego 
zadania uda³o siê nam wywi¹zaæ co pozwoli 
nowym w³adzom klubu skupiæ siê na 
statutowym celu jakim jest szkolenie dzieci 
i m³odzie¿y. 

Pozostaje tylko podziêkowaæ wszystkim, 
którzy przyczynili siê do powstania naszej 
nowej przystani. Najwa¿niejsi s¹ wymienieni 
powy¿ej, ale nie mo¿na zapomnieæ o ogro-
mnym zaanga¿owaniu Kierownika budowy 
Pana Krzysztofa O¿gi, Inspektora nadzoru 
Pana Tadeusza Kmiecika, wykonawcy 
instalacji elektrycznych Panu Marianie 
Brzezickim, konstruktorze Panu Bogus³a-
wowi Langnerowi, i wielu innych, których 
nie sposób tu wymieniæ. Wszystkim im 
w imieniu Zarz¹du BTW jeszcze raz 
serdecznie dziêkujemy.

Do tych podziêkowañ chcia³bym dodaæ 
moje w³asne wyrazy wdziêcznoœci za dobre 
rady, wyrozumia³oœæ i solidn¹ wspó³pracê, 
której zazna³em od wy¿ej wymienionych 
jako prowadz¹cy t¹ inwestycjê przedsta-
wiciel klubu.

Krzysztof Cadelski

Pierwsza siedziba “Sza³as BTW”

Nowa sala treningowa

Niezapomniany “Pa³acyk BTW”

wiele byœmy nie zdzia³ali.  Równolegle do 
starañ o finanse badaliœmy grunt na którym 
mieliœmy postawiæ budynki. Wnioski z tych 
badañ by³y niezbêdne do projektowania 
i niestety znacznie podwy¿sza³y koszty 
przysz³ej inwestycji. Brzeg rzeki nie jest 
³atwym terenem pod budowê. Potem by³ 
projekt. Dzia³ka nie jest wielka, a nasze 
aspiracje i potrzeby s¹ niema³e. Jak uda³o siê 
to wszystko w projekcie pogodziæ widaæ 
dzisiaj, gdy przystañ ju¿ stoi. Pierwsze 
pieni¹dze jakie otrzymaliœmy od W³adz 
miasta przeznaczyliœmy w 2001 roku na 

Stare budynki przed zburzeniem.

budowê hangaru na ³odzie krótkie. £atwo 
powiedzieæ, ¿e je otrzymaliœmy. My je 
wywalczyliœmy. A by³o by to niemo¿liwe bez 
pomocy Przewodnicz¹cej Rady Miasta Pani 
Felicji Gwinciñskiej, która od kilku ju¿ lat 

wspiera³a nasze odrodzeniowe starania, a w 
najwa¿niejszej chwili, gdy zapada³y decyzje 
finansowe, silnie nas popar³a.

Po tym dobrym starcie rok 2002 by³ 
rokiem spowolnienia inwestycji. Jak zwykle 
brakowa³o pieniêdzy. Nasza inwestycja 
zniknê³a z planów miejskich.  Nie 
zaczynaliœmy jej zupe³nie tylko dlatego, ¿e 

Dzieñ 
M³odego 
Wioœlarza
Dokoñczenie ze strony 1

Zmêczonych i rozbawionych zawodników 
zaprasza na kie³baskê Grill-majster - Horst 
Waliszewski, który wraz z ¿on¹ i córk¹ 
pilnuj¹ aby dla nikogo nie zabrak³o 
smakowitej porcji. Kie³baskê i coœ do niej 
funduje zawsze firma Nagata Agency. Do 
porcji kie³abaski serwowany jest bigos a to za 
spraw¹ dh Józefa Wróblewskiego, który te¿ 
organizuje na deser lody. 

Niezawodny, najlepszy bydgoski cukier-
nik Adam Sowa dostarcza na koniec imprezy 
wspania³ych doznañ smakowych za spraw¹ 
swoich wyrobów.

Dzieñ M³odego Wioœlarza to kilka godzin 
udanej zabawy i bardzo fajna tradycja, do 
utrzymania której nikogo nie trzeba 
namawiaæ. Aby siê o tym przekonaæ wy-
starczy spróbowaæ. najbli¿szy Dzieñ M³ode-
go Wioœlarza ju¿ niebawem bo 4 czerwca 
2005 roku .

Ogóln¹ weso³oœæ i o¿ywienie jakie panuje 
tego dnia mo¿na obejrzeæ na za³¹czonych 
zdjêciach.

Waldemar Lipiñski

Franciszek Brzeziñski 
-wioœlarski „TATA”
Dokoñczenie ze strony 1

Pamiêtam jak zosta³em cz³onkiem ósemki 
juniorów po kilku treningach w korycie. 
Koryto to drewniany fragment jednoosobowy 
basenu wioœlarskiego przymocowany do 
brzegu w którym adept wioœlarski "miesza³ 
kijem Brdê", Po takiej zaprawie zosta³em 
dokooptowany do osady, której cz³onkowie 
wios³owali co najmniej drugi sezon. Moja 
technika podczas ka¿dego treningu by³a 
dominuj¹ca w iloœci ³apanych "raków" i to 
z tego powodu s³ychaæ by³o: "numer trzy! co 
ty robisz, jak ty wios³ujesz", a ja ze strachu 
i z bólu spowodowanego zdartym naskór-
kiem na obu d³oniach przyrzeka³em, i¿ ju¿ 
nigdy wiêcej nikt mnie nie ujrzy w ³odzi. 
Wystarczy³o dobiæ do pomostu, a Tata 
stwierdza³: Ty na pewno nie zdajesz sobie 
sprawy jaki poczyni³eœ postêp na dzisiejszym 
treningu. Je¿eli takie postêpy bêdziesz czyni³ 
przez nastêpne trzy, a mo¿e cztery dni, to 
bêdziesz pe³nowartoœciowym zawodnikiem. 
Z tak¹ rekomendacj¹ Taty przystêpowa³em 
do nastêpnego treningu, którego scenariusz 
powtarza³ siê. Najtrudniej by³o w niedzielê 
(wioœlarze w okresie letnim trenowali siedem 
razy w tygodniu), ka¿da osada p³ynê³a do 
£êgnowa, gdzie odbywa³y siê spontaniczne 
spotkania z zawodnikami innych klubów, 
lecz gwoŸdziem programu podopiecznych 
Taty by³a zagadka, który z nas bêdzie 
indywidualnie "pieszczochem niedzieli". 
Pieszczoty polega³y na tym, ¿e jeden 
nieszczêœnik obraca³ osadê na torze a po-
zostali opalali siê, nastêpnie po odpoczynku 
nastêpowa³ powrót do Bydgoszczy i ci¹g 
dalszy wed³ug scenariusza opisanego wy¿ej .
Podczas jednego z treningów Tata na swego 
asystenta do motorówki zabra³ zawodnika, 
który mia³ jemu pomagaæ byæ moto-
rówkarzem. Ten nie potrafi³ uruchomiæ 
silnika. Fakt ten zdenerwowa³ impulsywnego 
Tatê, który zwróci³ siê do pomocnika: 
"Janusz, zaraz poka¿ê tobie jak nale¿y 
uruchomiæ silnik". W trakcie zamiany miejsc 
Tata z zamachem poci¹gn¹³ linkê, silnik 
odpali³ a obaj za³oganci znaleŸli siê 
w wodzie, a wokó³ nich kr¹¿y³a motorówka 
bez za³ogi. Sytuacja dla nas siedz¹cych 
w ³odzi by³a ma³o ciekawa, bo w ka¿dej 
chwili motorówka mog³a uderzyæ w nasz¹ 
³ódŸ. Musieliœmy w poœpiechu oddaliæ siê od 
miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy 
niefortunnym motorówkarzom. Po pewnym 

czasie motorówka zatrzyma³a siê, po 
wp³yniêciu w wodorosty. Ca³e zdarzenie 
oprócz w¹tku tragicznego by³o komiczne 
z powodu szczêœliwego zakoñczenia.
Pamiêtam równie¿ egzamin z zasad 
zachowania siê przy stole przed wyjazdem na 
regaty zagraniczne. Podczas obozu w Krusz-
wicy by³ indywidualny trening - sprawdzian 
z zasad zachowywania siê przy stole. To ¿e 
takie szkolenie odbywa³o siê indywidualnie, 
œwiadczy o du¿ej odpowiedzialnoœci Taty za 
podopiecznych, ale równie¿ jest potwier-
dzeniem Jego wysokiej kultury. Chcia³ aby 
jego podopieczni wiedzieli jak nale¿y 
zachowaæ siê w ró¿nych sytuacjach i ¿eby 
nikt z nas nie czu³ siê poni¿any, to instrukta¿ 
prowadzony by³ indywidualnie. Po pierwszej 
lekcji wiedzieliœmy kto zaliczy³ pozytywnie 
sprawdzian, a kto musia³ przyst¹piæ do 
poprawki.

Mo¿na wiele opowiadaæ o cz³owieku, 
który by³ pasjonatem wioœlarstwa i mi³oœ-
nikiem BTW. Bêd¹c trenerem KKW, AZS-u 
czy Zawiszy wspomina³ swoje prze¿ycia 
zwi¹zane z BTW kiedy by³ sternikiem lub 
trenerem amatorem. Nale¿y wyjaœniæ co 
oznacza okreœlenie trener amator - to taki 
trener, który za swoj¹ pracê nie otrzymywa³ 
zap³aty. Koronn¹ konkurencj¹, której 
poœwiêca³ najwiêcej uwagi by³a zawsze 
ósemka, choæ jako trener odnosi³ sukcesy 
w mniejszych typach ³odzi. Wystarczy 
przypomnieæ Lucernê i Mistrzostwa Europy 
w 1926 roku, gdzie jako trener i sternik 
zdoby³ br¹zowy medal, czy sukcesy Teodora 
Kocerki, w których mia³ równie¿ udzia³. 
Trenerem BTW by³ w latach 1924-1948 
oczywiœcie z przerw¹ podczas okupacji. Do 
koñca swego ¿ycia pasjonowa³ siê rodzin¹ 
i wioœlarstwem. Jego poœwiêcenie siê wio-
œlarstwu udzieli³o siê wielu ludziom, którzy 
mieli okazjê poznaæ Tatê i dlatego do dnia 
dzisiejszego ma swoich naœladowców. Taki 
Tata pozosta³ w mojej pamiêci.

Antoni Roso³owicz

Na turystycznych 
szlakach
Zawsze na wodzie

O tym, ¿e BTW nie samym wioœlarstwem 
stoi nikogo nie trzeba przekonywaæ. 
Wystarczy tylko przypomnieæ przedwojenny 
okres dzia³alnoœci klubu, kiedy w 1926 r. 
Betewiacy jako pierwsi wprowadzili do 
Bydgoszczy  now¹ wówczas dyscyplinê 
sportów zimowych - hokej, czy p³ywanie 
z zapa³em uprawiane latem w ramach 
oddzielnie dzia³aj¹cej sekcji. Wioœlarze 
parali siê tak¿e szermierk¹, a nie obce im 
by³y æwiczenia gimnastyczne, które 
traktowano jako element harmonijnego 
rozwoju organizmu sportowca. Jednak 
szczególnie silne by³y tradycje spêdzania 
czasu wolnego od treningów i startów w za-
wodach na turystycznych wyjazdach ³odzia-
mi wioœlarskimi i kajakami. Urz¹dzano 
majowe wypady nad Wis³ê oraz w górê Brdy. 
W starych klubowych albumach zachowa³y 
siê zdjêcia wypoczywaj¹cych nad brzegami 
naszych rzek wioœlarzy i ich towarzyszek 
ubranych w zwiewne suknie i obowi¹zkowe 
kapelusze. Z nostalgi¹ ogl¹da siê kajaki 
z rozeœmianymi za³ogami przep³ywaj¹ce pod 
drewnianymi mostami nad Brd¹, gdzieœ na 
letniej "wyrypie" w Borach Tucholskich.
Tradycje turystyki wodnej z powodzeniem 
kontynuowano w latach 60. Po trudach 
wioœlarskich regat zawodnicy przesiadali siê 
na kajaki wypo¿yczane z klubu "£¹cznoœæ" 
i sp³ywali z Charzykowych do Bydgoszczy 
krêtym szlakiem Brdy. 

Po latach zastoju, nie tylko w sportowych 
osi¹gniêciach, banderka klubowa ponownie 
pojawi³a siê na wodnym szlaku za spraw¹ 
druha Roso³owicza, który wspólnie z cz³on-
kami BTW przemierzy³ w wioœlarskiej eska-
padzie nurt Drwêcy. Niespo¿yty w pomys³y 
olimpijczyk z Rzymu w kolejnym roku 
zebra³ grupê m³odzie¿y z któr¹ na szkolnej 
³odzi wioœlarskiej ruszy³ drog¹ Noteci, 
jeziora Gop³o i Wart¹ do Poznania. Przyk³ad 
zdopingowa³ ni¿ej podpisanego do or-
ganizacji kolejnej wyprawy, co prawda 
w skromnej - 3 osobowej obsadzie. Tym 
razem celem by³y s³one wody Ba³tyku, do 
którego w 1998 roku wspólnie z Micha³em 
Stawowskim, niedawnym uczestnikiem 
olimpiady w Atenach, i moim synem 
Wojtkiem, dotarliœmy poprzez Martw¹ Wis³ê 
i Wis³ê Œmia³¹ na wyczynowych ³odziach 
wypo¿yczonych z gdañskiego klubu 
"Stoczniowiec". W czasie tej wycieczki 
kunsztem wykaza³ siê Micha³, który p³yn¹c 
na wywrotnym skiffie za nic mia³ morsk¹ falê 
towarzysz¹c¹ nam przez znaczny odcinek 
drogi. Zabawnie wygl¹da³y nasze ³upinki na 

tle pe³nomorskich statków zacumowanych 
do stoczniowych nabrze¿y. 

Ostatnie piêciolecie w turystycznej dzia-
³alnoœci BTW zwi¹zane jest przede 
wszystkim z tradycj¹ œwiêtojañskich 
"wianków". Poniewa¿ od zawsze zwi¹zani 
jesteœmy z Brd¹, kajakowe wypady z tej 
okazji postanowiliœmy rozpocz¹æ w³aœnie 
nad ni¹. W 1999 roku w cztery osady 
zawiezieni przez naszego kolegê z "Zawi-
szy" Wojtka Neumanna wodowaliœmy sprzêt 
na polu biwakowym w Go³¹bku. W sk³adzie 
ekipy byli m.in. stra¿nik tradycji klubowej 
druh Wróblewski z ma³¿onk¹. I t¹ parê ju¿ na 
pierwszym, wydawa³oby siê relaksowym 
odcinku, spotka³a przygoda. Ich kajak jak 
magnes przyci¹gn¹³ konar drzewa samotnie 
tkwi¹cy w œrodku nurtu. Wystarcza³a chwila 
nieuwagi i pani Jola kurczowo czepiaj¹c siê 
przeszkody walczy³a o prze¿ycie, podczas 
gdy ma³¿onek dzielnie ratowa³ sprzêt. Na 
szczêœcie jedyn¹ stratê jak¹ ponieœli to 
pogubione czêœci odzie¿y, b³yskawicznie 
uzupe³nione przez pozosta³ych sp³ywo-
wiczów na najbli¿szym popasie. A ¿e zapasy 
pana doktora nie zosta³y uszczuplone, 
humory szybko wróci³y. Wieœæ o barwnej 
przygodzie wesz³a do klubowego krwio-
biegu i nasza m³odzie¿ te¿ chcia³a zastrzyku 
adrenaliny. W dwa miesi¹ce póŸniej wró-
ciliœmy, tym razem w odm³odzonym sk³a-
dzie, nad bystry nurt Brdy. Ch³opcy jak 
charty rwali w dó³ rzeki, ale nic dziwnego 
zwa¿ywszy, ¿e byli w szczycie formy zdoby-
tej na regatowych torach. Jednak przy 
rozbijaniu biwaku górê wziê³o doœwiad-
czenie turystycznych wyg, którym nie myli³y 
siê maszty namiotów i kolejnoœæ napinania 
odci¹gów. Drobny zgrzyt wywo³any zosta³ 
najazdem na nasze iddyliczne  obozowisko 
"turystów" nastawionych g³ównie na 
biesiadê przy ognisku. Po nie przespanej 
nocy nawet najwiêksze klubowe chwaty 
mia³y nietêgie miny, a moje pedagogiczne 
starania o wpojenie m³odzie¿y zasad 
obcowania z przyrod¹ zosta³y mocno 
podkopane. Jednak najwa¿niejsze, ¿e z³apali 
bakcyla i w nastêpnym roku kontynu-
owaliœmy poznawanie uroków rzeki. Tym 
razem zdobywaliœmy Zalew Koronowski, 
docieraj¹c wod¹ a¿ do klubowej przystani.  
Œwiêtego Jana A.D. 2002 obchodziliœmy 
w wyj¹tkowo licznej obsadzie. 

czytaj dalej na str. 5

Teodor Kocerka -Tojo
Idol, partner, trener.

Tojo rodowity bydgoszczanin, wychowa-
ny w pobli¿u Brdy, rozpocz¹³ wios³owanie 
w BTW, w klubie o którym g³oœno by³o 
w Bydgoszczy. 
Pierwszy start i zwyciêstwo zaliczy³ w 1946 
roku na presti¿owych zawodach w £êgnowie 
pt "Pierwszy Krok Wioœlarski ". Pierwsze 
swoje zwyciêstwo Tojo odniós³ w pó³-
wyœcigowej czwórce ze sternikiem nowicju-
szy (obecnie typ "C" - m³odzie¿owców). 
Widocznie to pierwsze zwyciêstwo mocno 
utkwi³o w pamiêci przysz³ego mistrza, bo bez 
wzglêdu na to czy by³ Mistrzem Europy, czy 
zdobywc¹ Diamentowych Wiose³, czy 
br¹zowym medalist¹ olimpijskim, zawsze 
sezon zaczyna³ od przewios³owania 100 km 

czytaj dalej na str. 5
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Rok

2001

2002

2003

2004

Mistrzostwo 
PZTW 

M³odzików

O.O. M³odzie¿y 
Juniorów 

M³odszych

M. Polski 
Juniorów

M. Polski 
M³odzie¿owe

M. Polski 
Seniorow

M. Polski 
Seniorow

dl. Dzstans

Ogó³em Zajête miejsca

R
azem

ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR 1 2 3

- 1 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 2 - 20 23 9 52

- - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - - - - 3 3 1 21 19 19 59

- - - - 2 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 4 2 24 29 29 82

1 1 - 2 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 4 4 2 34 26 33 93

1 2 1 3 4 1 4 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 10 13 5 99 97 90 286

Miniona kadencja dla dzia³alnoœci 
sportowej naszego Towarzystwa by³a 
najlepsza od wielu lat.

Pomimo problemów z adaptacj¹ otrzy-
manych z Urzêdu Miasta przestrzeni przy 
ul. ¯upy 2, w pe³ni siê zaaklimatyzowaliœmy 
i stworzyliœmy wzglêdnie dobre warunki do 
treningu i funkcjonowania klubu.

Mê¿czyŸni
Kobiety
Jun. Mistrz. 
Polski
Jun. M³. O. 
O.M³odz.
Dziewczêta 
PZTW
Ch³opcy 
PZTW
M. PZTW 
Dz.+Ch³

137,4 pkt.
7,0 pkt.
20,0 pkt.

24,0 pkt.

7,0 pkt.

10,0 pkt.

17,0 pkt.

13 miejsce
26 miejsce
12 miejsce

4 miejsce

5 miejsce

3 miejsce

2 miejsce

Od pocz¹tku postawiliœmy na m³odzie¿, 
która wychowana w klubie, dziêki systema-
tycznej pracy osi¹gnie wyniki sportowe. 
W oparciu o powo³ane UKS przy szko³ach 
podstawowych nr 18 i 66 znacznie zwiêkszy-
liœmy iloœæ m³odzie¿y w wieku 12-13 lat.

W 2000r. W Gimnazjum nr 33 powsta³a 
klasa sportowo  wioœlarska. Dziêki przychyl-
noœci dyr. Eugeniusza Sobieraja oraz 
zaanga¿owaniu nauczycieli  trenerów 
Tomasza Zaporskiego i Marcina Micha-
lskiego, z którymi znaleŸliœmy dobry klimat 
do wspólnych dzia³añ, sta³ego dop³ywu 
m³odzie¿y do uprawiania wioœlarstwa, a co za 
tym idzie  równie¿ wspólne wyniki sportowe 
i zdobyte medale.

Codzienne trudnoœci wyzwala³y w trene-
rach klubowych dodatkow¹ energiê i przed-
siêbiorczoœæ, która pozwala³a Im w tych 
skromnych warunkach realizowaæ dzia-
³alnoœæ szkoleniow¹. Systematycznie wzra-
sta³a iloœæ trenuj¹cych przekraczaj¹c w 2003r. 

Szkolenie i wyniki sportowe
Wracamy z dalekiej podró¿y

 4-ka podwójna juniorów Mistrzostw Polski   
1-ka juniorów Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y   
2-ka podwójna Ch³opców Mistrzostwa PZTW  
4-ka podwójna Mistrzostw Polski d³. Dystans 

z³oty medal
srebrny medal
srebrny medal
z³oty medal

Micha³ Stawowski + SMS Toruñ
Rafa³ Piecuch
Daniel Mrowiñski + Tymoteusz Marzec
 Rafa³ Piecuch + SMS Toruñ

SEZON 2001

4-ka ze sternikiem M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski   
4-ka podwójna Mistrzostwa Polski Seniorów 
2-ka podwójna Ch³opców Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Juniorów:
2-ka bez sternika  
2-ka ze sternikiem  
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
4-ka ze sternikiem juniorów m³odszych 
 

4-ka podwójna juniorów m³odszych  

z³oty medal
srebrny medal
br¹zowy medal

z³oty medal
srebrny medal

z³oty medal

srebrny medal

Micha³ Stawowski + SMS Toruñ
Micha³ Stawowski + SMS Toruñ
Pawe³ Zajdenc + Wojciech JaŸwiñski

 Rafa³ Piecuch + SMS Toruñ
 Rafa³ Piecuch + SMS Toruñ

Adam Jerchewicz, Krzysztof Barszcz, 
Jakub Bryzgalski, Micha³ Su³ek, 
sternik: Dawid Mrowiñski
Adam Jerchewicz, Krzysztof Barszcz, 
Jakub Bryzgalski, Micha³ Su³ek

SEZON 2002

Juniorzy M³odsi Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
2-ka bez sternika 
4-ka ze sternikiem  

4-ka bez sternika  
Mistrzostwa Polski Juniorów
4-ka ze sternikiem  
4-ka podwójna 
Mistrzostwa Polski Seniorów d³. Dystans
2-ka ze sternikiem 
4-ka ze sternikiem  

br¹zowy medal
srebrny medal

srebrny medal

z³oty medal
srebrny medal

srebrny medal 
br¹zowy medal 

Daniel Mrowiñski, Tymoteusz Marzec
Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski, 
Adam Fokta, Waldemar Starczewski, 
sternik: Pawe³ Kucharczyk
Daniel Mrowiñski, Tymoteusz Marzec, 
Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski
Micha³ Stawowski + SMS Toruñ 
Micha³ Stawowski + SMS Toruñ

Piotr Hojka, Pawe³ JaŸwiñski
Piotr Hojka + SMS Toruñ

SEZON 2003

Mistrzostwa PZTW  M³odzie¿y
4-ka podwójna Ch³opców   

4-ka podwójna ze sternikiem Dziewcz¹t   

Juniorzy M³odsi Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
2-ka bez sternika 
2-ka bez sternika 

4-ka bez sternika  

Mistrzostwa Polski M³odzie¿owe
2-ka ze sternikiem

4-ka ze sternikiem   

Mistrzostw Polski Seniorów 
2-ka ze sternikiem  
Mistrzostw Polski d³. Dystans
2-ka ze sternikiem seniorów 

z³oty medal

srebrny medal

z³oty medal
srebrny medal

z³oty medal 

srebrny medal 

br¹zowy medal 

z³oty medal

srebrny medal

Kacper Nowak, Rados³aw Grygorczyk,
¯arnowski Mateusz, Niestatek Artur 

Ewa Stachura, Milena Brzêczek, Anna 
Koryl, Joanna Jesior, sternik: Magdalena 
Steppa

Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski, 
Adam Lewandowski, Bartosz 
Tomkiewicz
Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski, 
Adam Lewandowski, Bartosz 
Tomkiewicz

Rafa³ Piecuch, Piotr Hojka, sternik: 
Pawe³ Brzêczek
Piotr Hojka, Rafa³ Piecuch, S³awomir 
Szmyt, Pawe³ JaŸwiñski, sternik: Pawe³ 
Brzêczek

Piotr Hojka, Rafa³ Piecuch, sternik: 
Pawe³ Lipowski
Piotr Hojka, Rafa³ Piecuch, sternik: 
Pawe³ Lipowski

SEZON 2004

- 100 osób. Stanowi³o to w ówczesnych 
lokalach próg przepustowoœci i bezpiecznej 
realizacji procesu treningowego.

Systematyczna praca kadry trenerskiej 
z m³odzie¿¹ zaczyna powoli przynosiæ 
wymierne efekty.
Poza powy¿szymi nasi zawodnicy wielokro-
tnie reprezentowali barwy naszego kraju na 
Mistrzostwach Œwiata Juniorów, Meczach  
regatach miêdzynarodowych, a Micha³ 

Stawoski jako wychowanek BTW startowa³ 
w barwach AZS-UMK Toruñ w ósemce 
reprezentacyjnej na olimpiadzie w Atenach.

Z poni¿szego zestawienia wynika, ¿e 
nastêpuje powolna ale stabilna progresja 
wyników sportowych naszego Towarzystwa.
Aktualny dorobek punktowy za sezon 2004 
roku wynosi 144 punkty, co plasuje nas na 

2 pozycji w rankingu PZTW. Na powy¿sze 
zapracowali:

Analiza powy¿szego potwierdza s³uszny 
kierunek przyjêty w 2001r: stawiamy na 
m³odzie¿ i wychowanków klubu. 

Pozycja 21 w klasyfikacji Klubowej 
absolutnie nas nie zadowala. Cieszy wysoka 
pozycja najm³odszych. Martwi brak juniorek, 

Zieliñski, Mariussz Borucki od 2004r., 
Antoni Roso³owicz ( wolontariusz )

Sta³¹ trosk¹ Zarz¹du Klubu by³a sprawa 
poprawy bazy treningowej. W 2002 r. 
Wybudowano hangar na £odzie Krótkie, w 
2003 r. Salê do ergometrów, a w 2004 r. odda-
no do u¿ytku si³owniê, szatniê, sanitariaty, 
pomieszczenia klubowe oraz drugi hangar na 
³odzie d³ugie.
Dziêki hojnoœci sponsorów oraz sympatyków 

Na turystycznych 
szlakach
Dokoñczenie ze strony 3

Flotylla 18 kajaków z za³ogami zapra-
wionymi na ¿aglach i nartach ruszy³a 
dziarsko z P³askosza nad Brd¹ w kierunku 
stanicy PTTK w Nogawicy. Szybko siê 
jednak okaza³o, ¿e doœwiadczenia zdobyte na 
mazurskich jeziorach i alpejskich stokach to 

za ma³o na wymagania, jakie przed 
œmia³kami stawia rzeka. W wodzie, pomimo 
heroicznych wysi³ków ojca, pierwszy 
wyl¹dowa³ Krzyœ Millert. Szkrab odziany 
w kapok bez wiêkszego stresu sforsowa³ 
pieskiem bystrze rzeki i bezpiecznie dotar³ do 
os³upia³ej mamy. Kolejna przeszkoda i 
k¹pieli za¿ywaj¹ szanowni pañstwo 
Gêsikowscy. Z  dusz¹ na ramieniu, ale ca³o, 
przep³ywamy próg "Piek³a"  i  ju¿  
wydawa³oby siê, ¿e to koniec przygód, gdy 
b³yskawicznie w ³ódŸ podwodn¹ zamienia siê 
kolejny kajak dowodzony przez znanego 
bydgoskiego plastyka pana Zbigniewa 
Wróbla. Oj! By³o o czym opowiadaæ przy 
wieczornym ognisku. A nastroju doda³y 
piêkne wianki, które migoc¹c œwiate³kami 
wyp³ynê³y o pó³nocy na ciche wody Zalewu 
Koronowskiego. W 2003 roku kolejna 
klubowa wyprawa wywioz³a banderkê BTW, 
a¿ w zaborskie puszcze. Nauczeni wczeœ-
niejszymi przypadkami tym razem korzysta-
j¹c z bazy wypadowej w Drzewiczu, 
spenetrowaliœmy dolny, leniwy odcinek 
Zbrzycy i jeziora na szlaku Brdy. Ale i tu 
za³ogi musia³y wykazaæ siê hartem, 
a przede wszystkim krzep¹. Wszystko za 
spraw¹ pó³nocnego wiatru, który dmuchn¹³ 
nam solidnie w oczy na jasnych wodach 
jeziora P³êsno. Obola³e ramiona nie 
przeszkodzi³y w œwiêtowaniu najkrótszej 
w roku nocy, nie zabrak³o tak¿e defilady 
œwiate³ek na zamglonych wodach jeziora 
£¹ckiego. Nastêpnego dnia porzuciliœmy 
mokry ¿ywio³ i przesiedliœmy siê na dwa 
kó³ka, która zaprowadzi³y nas w leœne ostêpy 
parku narodowego. Z sympatyków klubo-
wych wyjazdów wy³oni³a siê grupa inicjaty-
wna, która nie wyobra¿a³a sobie, aby nie 
ruszyæ na poszukiwanie kolejnych przygód 
i w roku ubieg³ym. Ponownie za bazê 
obraliœmy sobie goœcinne progi oœrodka 
w Drzewiczu, ale tym razem postanowiliœmy 
poznaæ kunszt in¿ynierii wodnej zamkniêty 
w Wielkim Kanale Brdy.  I tu sprawiedliwoœæ 

dziejowa dopad³a komandora sp³ywu, 
w skromnej osobie autora wspomnieñ. Po 30. 
latach w³óczêg na wodnych szlakach uda³o 
mi siê ku radoœci pozosta³ych, wspólnie 
z partnerk¹, a w³aœciwie dziêki niej, w piêk-
nym stylu "wodowaæ".  Jednak potem ju¿ 
wszystko posz³o zgodnie z planem. Akwe-
duktem w Fojutowie przep³ynêliœmy nad 
Czersk¹ Strug¹, a w zakamarkach kana³u 
odnajdowaliœmy zapomniane pomniki 
dawnej œwietnoœci tego skomplikowanego 
systemu nawadniaj¹cego. Nazajutrz ruszy-
liœmy na rowerowe trasy. W czasie tej 
wycieczki swoj¹ wiedz¹ o kszta³towaniu siê 
wspó³czesnego krajobrazu  zwiedzanych 
okolic dzieli³ siê z nami profesor Leon 
Andrzejewski z UMK. Nie omieszka³ tak¿e 
przybli¿yæ bardziej egzotyczne kraje, które 
pozna³ w trakcie swoich naukowych 
ekspedycji. Szczególnie barwnie opowiada³ 
o lodach i gejzerach Islandii, na któr¹ 
wybiera³ siê prosto z naszego skromnego 
klubowego wyjazdu. Sezon 2004 turyœci 
z BTW zakoñczyli imprez¹ pt. "wioœlarze na 
grzybach".  Pod wodz¹ druha Krzysztofa 
Cadelskiego zapadliœmy w stanicy wodnej 
w Nogawicy. Grzybów jak na lekarstwo, jed-

nak innych atrakcji, zw³aszcza gitarowych 
wystêpów w œwietle ogniska co niemiara. 
Kronika by³aby niepe³na bez zaprezen-
towania dokonañ naszego najm³odszego 
sta¿em cz³onka  druha Grzegorza Gacko-
wskiego, który nie zwa¿aj¹c na s³upek rtêci 
i panuj¹c¹ za oknem aurê, regularnie na 
swojej nowiutkiej jedynce zalicza kolejne 
kilometry. A ¿e zwyk³ uprzykrzaæ sobie ¿ycie 
obci¹¿aj¹c jednostkê solidnym balastem 
w postaci  odwa¿ników wyci¹gniêtych 
z si³owni, nale¿y oczekiwaæ, ¿e kajak z emb-
lematem klubu wkrótce dotrze w miejsca 
godne takiego trudu.

Có¿, tyle telegraficznych wspomnieñ o mi-
nionej turystycznej dzia³alnoœci BTW. By³a 
chyba na tyle interesuj¹ca, ¿e skupi³a wokó³ 
siebie ca³kiem liczne grono sympatyków, 
które, mam nadziejê, z nie mniejszym ni¿ 
dotychczas zapa³em w kolejnym roku ruszy 
na nieprzetarte szlaki. Do czego serdecznie 
zaprasza

Jacek Goszczyñski  

          

Teodor Kocerka -Tojo
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na" hamburce" -jedynce typu C. Tego samego 
wymaga³ od swoich podopiecznych. 

Zdarzenie, które utkwi³o w mojej pamiêci 
z udzia³em Toja to mecz Polska-Szwecja 
w £êgnowie w dniu 19 wrzeœnia 1948 roku. 
Warunki jakie panowa³y na torze by³y 
sztormowe. Wia³ silny wiatr i dlatego 
powsta³a wysoka fala. Osada BTW 
w sk³adzie, której wios³owa³ Tojo z bratem 
Henrykiem i kolegami wygra³a z osad¹ 
szwedzk¹ Nie by³oby nic w tym dziwnego 
gdyby nie fakt k¹pieli zawodników w lo-
dowatej wodzie po miniêciu linii mety 
.Wysoka fala wype³nia³a wod¹ ³ódŸ po burty, 
z ka¿dym poci¹gniêciem pewna iloœæ wody 
wylewa³a siê z ³odzi. Z takim balastem 
pokonali zwyciêsko ca³y dystans. Po miniê-
ciu mety w chwili gdy przestali wios³owaæ 
³ódŸ zanurzy³a siê w wodzie a za³oga przyst¹-
pi³a do ratowania sprzêtu. Oczywiœcie na 
torze by³a jedna motorówka, która udzieli³a 
pomocy, ale wiêksz¹ czêœæ akcji ratowniczej 
wykonali sami zawodnicy za pomoc¹ 
w³asnych miêœni. 

Do odniesienia zwyciêstwa Polaków nad 
Szwedami potrzebna by³a wygrana polskiej 
ósemki w sk³adzie której byli zg³oszeni 

wymoczeni zawodnicy czwórki. Zgromadzo-
na licznie publicznoœæ zastanawia³a siê czy 
wystartuje polska ósemka i w jakim sk³adzie? 
Trudno jest opisaæ radoœæ tysiêcy bydgo-
szczan zgromadzonych na "trybunach" kiedy 
zauwa¿yli ósemkê pod¹¿aj¹c¹ na stal1 z za-
wodnikami "p³ywaj¹cej czwórki". 

Podkreœlenia godnym jest fakt dotycz¹cy 
iloœci zgromadzonej publicznoœci na re-
gatach. Regaty w £êgnowie gromadzi³y 
ok. 10 tysiêcy ludzi, którzy jechali autobusa-
mi, specjalnymi poci¹gami lub p³ynêli stat-
kami albo szli pieszo na tor. 

Wówczas " Tojo" Kocerka by³ jeszcze tylko 
cz³onkiem osady BTW. Dopiero gdy zacz¹³ 
wios³owaæ na jedynce i pokona³ legendar-
nego RogeraVerey  wielokrotnego mistrza 
Polski i br¹zowego medalistê Igrzysk 
Olimpijskich z roku 1936 w Berlinie, sta³ 
Tojo siê idolem m³odego pokolenia 
wioœlarzy. 

Tojo po ukoñczeniu AWFu w 1952 roku 
wraca do Bydgoszczy i zak³ada AZS gdzie 
jest prezesem, trenerem wspólnie z Fran-
ciszkiem Brzeziñskim - "Tat¹" oraz zawodni-
kiem.

W AZS-ie pozna³em osobiœcie Toja, który 
by³ dla mnie trenerem partnerem i niedo-
œcignionym konkurentem. Przy tak bliskim 
kontakcie mia³em okazjê poznaæ cechy jego 
charakteru. Postaram siê przedstawiæ kilka 
faktów œwiadcz¹cych o jego uporze w d¹-
¿eniu do zaplanowanego celu. 

Najlepiej konsekwencjê Toja w d¹¿eniu do 
wybranych celów mo¿na by³o zauwa¿yæ 
podczas zimowych treningów. Tojo trenowa³ 
zawsze ze stoperem w rêku i uparcie d¹¿y³ do 
wytyczonych celów. Prze¿ywa³ bardzo 
mocno przegrane, za wszelk¹ cenê zgodnie 
z ustalonymi regu³ami d¹¿y³ do zwyciês-

twa. 
Zim¹ biegaliœmy nad Brd¹ i ka¿dy z nas mia³ 

okreœlony czas w jakim musia³ pokonaæ 
dystans ok. 10 km. Zdarza³o siê, ¿e Tojo nie 
wykona³ planu wówczas odpoczywa³ i pono-
wnie rusza³ kolejny raz na trasê. Nie 
pamiêtam przypadku ¿eby jakaœ powtórka 
by³a nieudana. My niedowiarkowie najpierw 
sprawdzaliœmy czas. Nastêpnie udaliœmy siê 
na pó³metek sprawdziæ czy faktycznie Tojo 
pokonuje ca³y dystans bo wydawa³o siê nam, 
¿e taki Wyczyn jest niemo¿liwy lecz nasze 
podejrzenia nie znalaz³y potwierdzenia 
w praktyce. 

Po roku 1960 ju¿ jako trener aktywnie 
uczestniczy³ w ka¿dym treningu i tutaj d¹¿y³ 
do zwyciêstwa nad zawodnikami. 

Byliœmy na obozie w Wiœle. Samorzutnie po 
kolacji udawaliœmy siê do sali i do godziny 
22,30 a najwy¿ej do 23,00 rozgrywaliœmy 
w ró¿nych uk³adach klubowych mecze 
koszykówki. Warunki œniegowe by³y 
fantastyczne. Pokrywa œniegowa wynosi³a 
ponad metr a my mieliœmy na ostatnie 
przedpo³udnie przed zakoñczeniem zgru-
powania zaplanowany sprawdzian biegowy 
na bie¿ni. Samorzutnie wœród zawodników 

podjêliœmy decyzjê, ¿e wyst¹pimy z propo-
zycj¹ do Toja o skrócenie o jeden dzieñ nasze-
go pobytu na zgrupowaniu z powodu 
niemo¿liwoœci przeprowadzenia sprawdzia-
nu. Oczywiœcie odpowiedŸ by³a jednoznacz-
na sprawdzian musi siê odbyæ. Nasza 
interpretacja by³a wed³ug nas racjonalna co 
mo¿e daæ sprawdzian przeprowadzony 
w anormalnych warunkach. Opoka - Tojo 
trwa³ przy swoim wszyscy wezm¹ udzia³ 
w sprawdzianie.

W pi¹tek wieczorem jak zawsze graliœmy 
w koszykówkê po kolacji Tojo jedynie 
przypomina³ o jutrzejszym sprawdzianie. My 
te uwagi traktowaliœmy w kategorii ¿artu. W 
sobotê na œniadanie spóŸnili siê obaj trenerzy 
(Tojo i J. Chodziñski ) co dla nas by³o 
zaskoczeniem. A widok ich wprowadzi³ nas 
w os³upienie wygl¹dali jakby przez ca³¹ noc 
balowali. Po œniadaniu Tojo zarz¹dzi³ 
odprawê przed sprawdzianem, w dalszym 
ci¹gu traktowaliœmy ten ruch jako ¿art.

Nie potrafiê opisaæ zdziwienia kiedy 
udaliœmy siê na rozgrzewkê. Boisko by³o 
zasypane œniegiem. Bie¿nia natomiast na 
³ukach by³a oczyszczona na jednym torze a na 
prostych oczyszczone by³y dwa tory, Tego 
mogli dokonaæ jedynie tylko pasjonaci 
wioœlarstwa jakimi byli Teodor Kocerka 
i Jerzy Chodziñski. 

Inny przyk³ad z obozu zimowego w Zako-
panem z roku 1964. Mieszkaliœmy w Imperia-
lu na Bystrym. Zaplanowany by³ intensywny 
trening biegowy na trasie: Bystre, KuŸnice, 
Hala G¹sienicowa, G³odówka, Jaszczurów-
ka, Bystre. Tak¹ okrê¿n¹ trasê mo¿na 
pokonaæ w oba kierunki i dlatego uczestni-
ków zgrupowania podzielono na dwie grupy 
aby zmusiæ zawodników do maksymalnego 
wysi³ku przez wprowadzenie elementu 

rywalizacji naturalnie Tojo przyj¹³ prze-
wodnictwo nad grup¹, która mia³a do 
pokonania pierwszy trudniejszy odcinek 
trasy licz¹c na pewne zwyciêstwo. Grupa 
Toja odnios³a sekundowe zwyciêstwo, które 
jego nie zadawala³o dlatego d¹¿y³ do 
powtórzenia podobnego dodatkowego 
treningu. Uczestnicy znaj¹c charakter Toja 
nie wyrazili zgody. Wielokrotnie podczas 
letnich obozów wypomina³ nam ten epizod i 
zarzuca³ brak uporu w doskonaleniu 
wydolnoœci fizycznej. To co dotychczas 
powiedzia³em œwiadczy o ogromnym 
zaanga¿owaniu i pracowitoœci Toja. By³ on 
jak ka¿dy cz³owiek omylny. By³ wyczulony 
na wszystkie wioœlarskie nowinki, które 

stara³ siê wdro¿yæ do polskiego wioœlarstwa. 
Do wszystkich zawodników przyk³ada³ 
swoj¹ miarê i dlatego jako
trener nie osi¹gn¹³ wyników porównywal-
nych ze swoimi osi¹gniêciami w karierze 
zawodniczej .

Nie jest przypadkiem, ¿e wybrano Jego 
"Wioœlarzem 80-lecia PZTW". Jako za-
wodnik i organizator dokona³ wiele dla 
polskiego wioœlarstwa. Z tego powodu 
mo¿emy byæ dumni, ¿e pierwsze kroki 
wioœlarskie stawia³ Tojo w Bydgoskim 
Towarzystwie Wioœlarskim.

Antoni Roso³owicz
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kobiet, silnej klubowej osady seniorskiej. 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e aby to osi¹gn¹æ 
potrzebny jest czas i konsekwentna praca. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e osi¹gniêcia powy¿sze 
by³yby niemo¿liwe bez codzienne ¿mudnej 
pracy trenerów, którzy w minionej kadencji 
stanowili kadrê szkoleniow¹ w sk³adzie:
Krzysztof Paprocki do 2002r., Miros³aw 
Zajdenc, Tomasz Ormiñski, Tomasz 
Zaporski, Marcin Michalski, Maciej 

przeprowadzono remont kapitalny dwójki 
oraz ósemki.

Starania Zarz¹du zaowocowa³y pozys-
kaniem sprzêtu wyczynowego w bardzo 
dobrym stanie, do zakupów których walnie 
przyczynili siê ¿yczliwi klubowi sponsorzy.

Horst Waliszewski

Czwórka BTW na mecie podczas meczy Polska-Szwecja 1948r
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Rok

2001

2002

2003

2004

Mistrzostwo 
PZTW 

M³odzików

O.O. M³odzie¿y 
Juniorów 

M³odszych

M. Polski 
Juniorów

M. Polski 
M³odzie¿owe

M. Polski 
Seniorow

M. Polski 
Seniorow

dl. Dzstans

Ogó³em Zajête miejsca

R
azem

ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR ZK SR BR 1 2 3

- 1 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 2 - 20 23 9 52

- - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - - - - 3 3 1 21 19 19 59

- - - - 2 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 4 2 24 29 29 82

1 1 - 2 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 4 4 2 34 26 33 93

1 2 1 3 4 1 4 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 10 13 5 99 97 90 286

Miniona kadencja dla dzia³alnoœci 
sportowej naszego Towarzystwa by³a 
najlepsza od wielu lat.

Pomimo problemów z adaptacj¹ otrzy-
manych z Urzêdu Miasta przestrzeni przy 
ul. ¯upy 2, w pe³ni siê zaaklimatyzowaliœmy 
i stworzyliœmy wzglêdnie dobre warunki do 
treningu i funkcjonowania klubu.

Mê¿czyŸni
Kobiety
Jun. Mistrz. 
Polski
Jun. M³. O. 
O.M³odz.
Dziewczêta 
PZTW
Ch³opcy 
PZTW
M. PZTW 
Dz.+Ch³

137,4 pkt.
7,0 pkt.
20,0 pkt.

24,0 pkt.

7,0 pkt.

10,0 pkt.

17,0 pkt.

13 miejsce
26 miejsce
12 miejsce

4 miejsce

5 miejsce

3 miejsce

2 miejsce

Od pocz¹tku postawiliœmy na m³odzie¿, 
która wychowana w klubie, dziêki systema-
tycznej pracy osi¹gnie wyniki sportowe. 
W oparciu o powo³ane UKS przy szko³ach 
podstawowych nr 18 i 66 znacznie zwiêkszy-
liœmy iloœæ m³odzie¿y w wieku 12-13 lat.

W 2000r. W Gimnazjum nr 33 powsta³a 
klasa sportowo  wioœlarska. Dziêki przychyl-
noœci dyr. Eugeniusza Sobieraja oraz 
zaanga¿owaniu nauczycieli  trenerów 
Tomasza Zaporskiego i Marcina Micha-
lskiego, z którymi znaleŸliœmy dobry klimat 
do wspólnych dzia³añ, sta³ego dop³ywu 
m³odzie¿y do uprawiania wioœlarstwa, a co za 
tym idzie  równie¿ wspólne wyniki sportowe 
i zdobyte medale.

Codzienne trudnoœci wyzwala³y w trene-
rach klubowych dodatkow¹ energiê i przed-
siêbiorczoœæ, która pozwala³a Im w tych 
skromnych warunkach realizowaæ dzia-
³alnoœæ szkoleniow¹. Systematycznie wzra-
sta³a iloœæ trenuj¹cych przekraczaj¹c w 2003r. 

Szkolenie i wyniki sportowe
Wracamy z dalekiej podró¿y

 4-ka podwójna juniorów Mistrzostw Polski   
1-ka juniorów Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y   
2-ka podwójna Ch³opców Mistrzostwa PZTW  
4-ka podwójna Mistrzostw Polski d³. Dystans 

z³oty medal
srebrny medal
srebrny medal
z³oty medal

Micha³ Stawowski + SMS Toruñ
Rafa³ Piecuch
Daniel Mrowiñski + Tymoteusz Marzec
 Rafa³ Piecuch + SMS Toruñ

SEZON 2001

4-ka ze sternikiem M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski   
4-ka podwójna Mistrzostwa Polski Seniorów 
2-ka podwójna Ch³opców Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Juniorów:
2-ka bez sternika  
2-ka ze sternikiem  
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
4-ka ze sternikiem juniorów m³odszych 
 

4-ka podwójna juniorów m³odszych  

z³oty medal
srebrny medal
br¹zowy medal

z³oty medal
srebrny medal

z³oty medal

srebrny medal

Micha³ Stawowski + SMS Toruñ
Micha³ Stawowski + SMS Toruñ
Pawe³ Zajdenc + Wojciech JaŸwiñski

 Rafa³ Piecuch + SMS Toruñ
 Rafa³ Piecuch + SMS Toruñ

Adam Jerchewicz, Krzysztof Barszcz, 
Jakub Bryzgalski, Micha³ Su³ek, 
sternik: Dawid Mrowiñski
Adam Jerchewicz, Krzysztof Barszcz, 
Jakub Bryzgalski, Micha³ Su³ek

SEZON 2002

Juniorzy M³odsi Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
2-ka bez sternika 
4-ka ze sternikiem  

4-ka bez sternika  
Mistrzostwa Polski Juniorów
4-ka ze sternikiem  
4-ka podwójna 
Mistrzostwa Polski Seniorów d³. Dystans
2-ka ze sternikiem 
4-ka ze sternikiem  

br¹zowy medal
srebrny medal

srebrny medal

z³oty medal
srebrny medal

srebrny medal 
br¹zowy medal 

Daniel Mrowiñski, Tymoteusz Marzec
Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski, 
Adam Fokta, Waldemar Starczewski, 
sternik: Pawe³ Kucharczyk
Daniel Mrowiñski, Tymoteusz Marzec, 
Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski
Micha³ Stawowski + SMS Toruñ 
Micha³ Stawowski + SMS Toruñ

Piotr Hojka, Pawe³ JaŸwiñski
Piotr Hojka + SMS Toruñ

SEZON 2003

Mistrzostwa PZTW  M³odzie¿y
4-ka podwójna Ch³opców   

4-ka podwójna ze sternikiem Dziewcz¹t   

Juniorzy M³odsi Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
2-ka bez sternika 
2-ka bez sternika 

4-ka bez sternika  

Mistrzostwa Polski M³odzie¿owe
2-ka ze sternikiem

4-ka ze sternikiem   

Mistrzostw Polski Seniorów 
2-ka ze sternikiem  
Mistrzostw Polski d³. Dystans
2-ka ze sternikiem seniorów 

z³oty medal

srebrny medal

z³oty medal
srebrny medal

z³oty medal 

srebrny medal 

br¹zowy medal 

z³oty medal

srebrny medal

Kacper Nowak, Rados³aw Grygorczyk,
¯arnowski Mateusz, Niestatek Artur 

Ewa Stachura, Milena Brzêczek, Anna 
Koryl, Joanna Jesior, sternik: Magdalena 
Steppa

Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski, 
Adam Lewandowski, Bartosz 
Tomkiewicz
Pawe³ Zajdenc, Wojciech JaŸwiñski, 
Adam Lewandowski, Bartosz 
Tomkiewicz

Rafa³ Piecuch, Piotr Hojka, sternik: 
Pawe³ Brzêczek
Piotr Hojka, Rafa³ Piecuch, S³awomir 
Szmyt, Pawe³ JaŸwiñski, sternik: Pawe³ 
Brzêczek

Piotr Hojka, Rafa³ Piecuch, sternik: 
Pawe³ Lipowski
Piotr Hojka, Rafa³ Piecuch, sternik: 
Pawe³ Lipowski

SEZON 2004

- 100 osób. Stanowi³o to w ówczesnych 
lokalach próg przepustowoœci i bezpiecznej 
realizacji procesu treningowego.

Systematyczna praca kadry trenerskiej 
z m³odzie¿¹ zaczyna powoli przynosiæ 
wymierne efekty.
Poza powy¿szymi nasi zawodnicy wielokro-
tnie reprezentowali barwy naszego kraju na 
Mistrzostwach Œwiata Juniorów, Meczach  
regatach miêdzynarodowych, a Micha³ 

Stawoski jako wychowanek BTW startowa³ 
w barwach AZS-UMK Toruñ w ósemce 
reprezentacyjnej na olimpiadzie w Atenach.

Z poni¿szego zestawienia wynika, ¿e 
nastêpuje powolna ale stabilna progresja 
wyników sportowych naszego Towarzystwa.
Aktualny dorobek punktowy za sezon 2004 
roku wynosi 144 punkty, co plasuje nas na 

2 pozycji w rankingu PZTW. Na powy¿sze 
zapracowali:

Analiza powy¿szego potwierdza s³uszny 
kierunek przyjêty w 2001r: stawiamy na 
m³odzie¿ i wychowanków klubu. 

Pozycja 21 w klasyfikacji Klubowej 
absolutnie nas nie zadowala. Cieszy wysoka 
pozycja najm³odszych. Martwi brak juniorek, 

Zieliñski, Mariussz Borucki od 2004r., 
Antoni Roso³owicz ( wolontariusz )

Sta³¹ trosk¹ Zarz¹du Klubu by³a sprawa 
poprawy bazy treningowej. W 2002 r. 
Wybudowano hangar na £odzie Krótkie, w 
2003 r. Salê do ergometrów, a w 2004 r. odda-
no do u¿ytku si³owniê, szatniê, sanitariaty, 
pomieszczenia klubowe oraz drugi hangar na 
³odzie d³ugie.
Dziêki hojnoœci sponsorów oraz sympatyków 

Na turystycznych 
szlakach
Dokoñczenie ze strony 3

Flotylla 18 kajaków z za³ogami zapra-
wionymi na ¿aglach i nartach ruszy³a 
dziarsko z P³askosza nad Brd¹ w kierunku 
stanicy PTTK w Nogawicy. Szybko siê 
jednak okaza³o, ¿e doœwiadczenia zdobyte na 
mazurskich jeziorach i alpejskich stokach to 

za ma³o na wymagania, jakie przed 
œmia³kami stawia rzeka. W wodzie, pomimo 
heroicznych wysi³ków ojca, pierwszy 
wyl¹dowa³ Krzyœ Millert. Szkrab odziany 
w kapok bez wiêkszego stresu sforsowa³ 
pieskiem bystrze rzeki i bezpiecznie dotar³ do 
os³upia³ej mamy. Kolejna przeszkoda i 
k¹pieli za¿ywaj¹ szanowni pañstwo 
Gêsikowscy. Z  dusz¹ na ramieniu, ale ca³o, 
przep³ywamy próg "Piek³a"  i  ju¿  
wydawa³oby siê, ¿e to koniec przygód, gdy 
b³yskawicznie w ³ódŸ podwodn¹ zamienia siê 
kolejny kajak dowodzony przez znanego 
bydgoskiego plastyka pana Zbigniewa 
Wróbla. Oj! By³o o czym opowiadaæ przy 
wieczornym ognisku. A nastroju doda³y 
piêkne wianki, które migoc¹c œwiate³kami 
wyp³ynê³y o pó³nocy na ciche wody Zalewu 
Koronowskiego. W 2003 roku kolejna 
klubowa wyprawa wywioz³a banderkê BTW, 
a¿ w zaborskie puszcze. Nauczeni wczeœ-
niejszymi przypadkami tym razem korzysta-
j¹c z bazy wypadowej w Drzewiczu, 
spenetrowaliœmy dolny, leniwy odcinek 
Zbrzycy i jeziora na szlaku Brdy. Ale i tu 
za³ogi musia³y wykazaæ siê hartem, 
a przede wszystkim krzep¹. Wszystko za 
spraw¹ pó³nocnego wiatru, który dmuchn¹³ 
nam solidnie w oczy na jasnych wodach 
jeziora P³êsno. Obola³e ramiona nie 
przeszkodzi³y w œwiêtowaniu najkrótszej 
w roku nocy, nie zabrak³o tak¿e defilady 
œwiate³ek na zamglonych wodach jeziora 
£¹ckiego. Nastêpnego dnia porzuciliœmy 
mokry ¿ywio³ i przesiedliœmy siê na dwa 
kó³ka, która zaprowadzi³y nas w leœne ostêpy 
parku narodowego. Z sympatyków klubo-
wych wyjazdów wy³oni³a siê grupa inicjaty-
wna, która nie wyobra¿a³a sobie, aby nie 
ruszyæ na poszukiwanie kolejnych przygód 
i w roku ubieg³ym. Ponownie za bazê 
obraliœmy sobie goœcinne progi oœrodka 
w Drzewiczu, ale tym razem postanowiliœmy 
poznaæ kunszt in¿ynierii wodnej zamkniêty 
w Wielkim Kanale Brdy.  I tu sprawiedliwoœæ 

dziejowa dopad³a komandora sp³ywu, 
w skromnej osobie autora wspomnieñ. Po 30. 
latach w³óczêg na wodnych szlakach uda³o 
mi siê ku radoœci pozosta³ych, wspólnie 
z partnerk¹, a w³aœciwie dziêki niej, w piêk-
nym stylu "wodowaæ".  Jednak potem ju¿ 
wszystko posz³o zgodnie z planem. Akwe-
duktem w Fojutowie przep³ynêliœmy nad 
Czersk¹ Strug¹, a w zakamarkach kana³u 
odnajdowaliœmy zapomniane pomniki 
dawnej œwietnoœci tego skomplikowanego 
systemu nawadniaj¹cego. Nazajutrz ruszy-
liœmy na rowerowe trasy. W czasie tej 
wycieczki swoj¹ wiedz¹ o kszta³towaniu siê 
wspó³czesnego krajobrazu  zwiedzanych 
okolic dzieli³ siê z nami profesor Leon 
Andrzejewski z UMK. Nie omieszka³ tak¿e 
przybli¿yæ bardziej egzotyczne kraje, które 
pozna³ w trakcie swoich naukowych 
ekspedycji. Szczególnie barwnie opowiada³ 
o lodach i gejzerach Islandii, na któr¹ 
wybiera³ siê prosto z naszego skromnego 
klubowego wyjazdu. Sezon 2004 turyœci 
z BTW zakoñczyli imprez¹ pt. "wioœlarze na 
grzybach".  Pod wodz¹ druha Krzysztofa 
Cadelskiego zapadliœmy w stanicy wodnej 
w Nogawicy. Grzybów jak na lekarstwo, jed-

nak innych atrakcji, zw³aszcza gitarowych 
wystêpów w œwietle ogniska co niemiara. 
Kronika by³aby niepe³na bez zaprezen-
towania dokonañ naszego najm³odszego 
sta¿em cz³onka  druha Grzegorza Gacko-
wskiego, który nie zwa¿aj¹c na s³upek rtêci 
i panuj¹c¹ za oknem aurê, regularnie na 
swojej nowiutkiej jedynce zalicza kolejne 
kilometry. A ¿e zwyk³ uprzykrzaæ sobie ¿ycie 
obci¹¿aj¹c jednostkê solidnym balastem 
w postaci  odwa¿ników wyci¹gniêtych 
z si³owni, nale¿y oczekiwaæ, ¿e kajak z emb-
lematem klubu wkrótce dotrze w miejsca 
godne takiego trudu.

Có¿, tyle telegraficznych wspomnieñ o mi-
nionej turystycznej dzia³alnoœci BTW. By³a 
chyba na tyle interesuj¹ca, ¿e skupi³a wokó³ 
siebie ca³kiem liczne grono sympatyków, 
które, mam nadziejê, z nie mniejszym ni¿ 
dotychczas zapa³em w kolejnym roku ruszy 
na nieprzetarte szlaki. Do czego serdecznie 
zaprasza

Jacek Goszczyñski  

          

Teodor Kocerka -Tojo
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na" hamburce" -jedynce typu C. Tego samego 
wymaga³ od swoich podopiecznych. 

Zdarzenie, które utkwi³o w mojej pamiêci 
z udzia³em Toja to mecz Polska-Szwecja 
w £êgnowie w dniu 19 wrzeœnia 1948 roku. 
Warunki jakie panowa³y na torze by³y 
sztormowe. Wia³ silny wiatr i dlatego 
powsta³a wysoka fala. Osada BTW 
w sk³adzie, której wios³owa³ Tojo z bratem 
Henrykiem i kolegami wygra³a z osad¹ 
szwedzk¹ Nie by³oby nic w tym dziwnego 
gdyby nie fakt k¹pieli zawodników w lo-
dowatej wodzie po miniêciu linii mety 
.Wysoka fala wype³nia³a wod¹ ³ódŸ po burty, 
z ka¿dym poci¹gniêciem pewna iloœæ wody 
wylewa³a siê z ³odzi. Z takim balastem 
pokonali zwyciêsko ca³y dystans. Po miniê-
ciu mety w chwili gdy przestali wios³owaæ 
³ódŸ zanurzy³a siê w wodzie a za³oga przyst¹-
pi³a do ratowania sprzêtu. Oczywiœcie na 
torze by³a jedna motorówka, która udzieli³a 
pomocy, ale wiêksz¹ czêœæ akcji ratowniczej 
wykonali sami zawodnicy za pomoc¹ 
w³asnych miêœni. 

Do odniesienia zwyciêstwa Polaków nad 
Szwedami potrzebna by³a wygrana polskiej 
ósemki w sk³adzie której byli zg³oszeni 

wymoczeni zawodnicy czwórki. Zgromadzo-
na licznie publicznoœæ zastanawia³a siê czy 
wystartuje polska ósemka i w jakim sk³adzie? 
Trudno jest opisaæ radoœæ tysiêcy bydgo-
szczan zgromadzonych na "trybunach" kiedy 
zauwa¿yli ósemkê pod¹¿aj¹c¹ na stal1 z za-
wodnikami "p³ywaj¹cej czwórki". 

Podkreœlenia godnym jest fakt dotycz¹cy 
iloœci zgromadzonej publicznoœci na re-
gatach. Regaty w £êgnowie gromadzi³y 
ok. 10 tysiêcy ludzi, którzy jechali autobusa-
mi, specjalnymi poci¹gami lub p³ynêli stat-
kami albo szli pieszo na tor. 

Wówczas " Tojo" Kocerka by³ jeszcze tylko 
cz³onkiem osady BTW. Dopiero gdy zacz¹³ 
wios³owaæ na jedynce i pokona³ legendar-
nego RogeraVerey  wielokrotnego mistrza 
Polski i br¹zowego medalistê Igrzysk 
Olimpijskich z roku 1936 w Berlinie, sta³ 
Tojo siê idolem m³odego pokolenia 
wioœlarzy. 

Tojo po ukoñczeniu AWFu w 1952 roku 
wraca do Bydgoszczy i zak³ada AZS gdzie 
jest prezesem, trenerem wspólnie z Fran-
ciszkiem Brzeziñskim - "Tat¹" oraz zawodni-
kiem.

W AZS-ie pozna³em osobiœcie Toja, który 
by³ dla mnie trenerem partnerem i niedo-
œcignionym konkurentem. Przy tak bliskim 
kontakcie mia³em okazjê poznaæ cechy jego 
charakteru. Postaram siê przedstawiæ kilka 
faktów œwiadcz¹cych o jego uporze w d¹-
¿eniu do zaplanowanego celu. 

Najlepiej konsekwencjê Toja w d¹¿eniu do 
wybranych celów mo¿na by³o zauwa¿yæ 
podczas zimowych treningów. Tojo trenowa³ 
zawsze ze stoperem w rêku i uparcie d¹¿y³ do 
wytyczonych celów. Prze¿ywa³ bardzo 
mocno przegrane, za wszelk¹ cenê zgodnie 
z ustalonymi regu³ami d¹¿y³ do zwyciês-

twa. 
Zim¹ biegaliœmy nad Brd¹ i ka¿dy z nas mia³ 

okreœlony czas w jakim musia³ pokonaæ 
dystans ok. 10 km. Zdarza³o siê, ¿e Tojo nie 
wykona³ planu wówczas odpoczywa³ i pono-
wnie rusza³ kolejny raz na trasê. Nie 
pamiêtam przypadku ¿eby jakaœ powtórka 
by³a nieudana. My niedowiarkowie najpierw 
sprawdzaliœmy czas. Nastêpnie udaliœmy siê 
na pó³metek sprawdziæ czy faktycznie Tojo 
pokonuje ca³y dystans bo wydawa³o siê nam, 
¿e taki Wyczyn jest niemo¿liwy lecz nasze 
podejrzenia nie znalaz³y potwierdzenia 
w praktyce. 

Po roku 1960 ju¿ jako trener aktywnie 
uczestniczy³ w ka¿dym treningu i tutaj d¹¿y³ 
do zwyciêstwa nad zawodnikami. 

Byliœmy na obozie w Wiœle. Samorzutnie po 
kolacji udawaliœmy siê do sali i do godziny 
22,30 a najwy¿ej do 23,00 rozgrywaliœmy 
w ró¿nych uk³adach klubowych mecze 
koszykówki. Warunki œniegowe by³y 
fantastyczne. Pokrywa œniegowa wynosi³a 
ponad metr a my mieliœmy na ostatnie 
przedpo³udnie przed zakoñczeniem zgru-
powania zaplanowany sprawdzian biegowy 
na bie¿ni. Samorzutnie wœród zawodników 

podjêliœmy decyzjê, ¿e wyst¹pimy z propo-
zycj¹ do Toja o skrócenie o jeden dzieñ nasze-
go pobytu na zgrupowaniu z powodu 
niemo¿liwoœci przeprowadzenia sprawdzia-
nu. Oczywiœcie odpowiedŸ by³a jednoznacz-
na sprawdzian musi siê odbyæ. Nasza 
interpretacja by³a wed³ug nas racjonalna co 
mo¿e daæ sprawdzian przeprowadzony 
w anormalnych warunkach. Opoka - Tojo 
trwa³ przy swoim wszyscy wezm¹ udzia³ 
w sprawdzianie.

W pi¹tek wieczorem jak zawsze graliœmy 
w koszykówkê po kolacji Tojo jedynie 
przypomina³ o jutrzejszym sprawdzianie. My 
te uwagi traktowaliœmy w kategorii ¿artu. W 
sobotê na œniadanie spóŸnili siê obaj trenerzy 
(Tojo i J. Chodziñski ) co dla nas by³o 
zaskoczeniem. A widok ich wprowadzi³ nas 
w os³upienie wygl¹dali jakby przez ca³¹ noc 
balowali. Po œniadaniu Tojo zarz¹dzi³ 
odprawê przed sprawdzianem, w dalszym 
ci¹gu traktowaliœmy ten ruch jako ¿art.

Nie potrafiê opisaæ zdziwienia kiedy 
udaliœmy siê na rozgrzewkê. Boisko by³o 
zasypane œniegiem. Bie¿nia natomiast na 
³ukach by³a oczyszczona na jednym torze a na 
prostych oczyszczone by³y dwa tory, Tego 
mogli dokonaæ jedynie tylko pasjonaci 
wioœlarstwa jakimi byli Teodor Kocerka 
i Jerzy Chodziñski. 

Inny przyk³ad z obozu zimowego w Zako-
panem z roku 1964. Mieszkaliœmy w Imperia-
lu na Bystrym. Zaplanowany by³ intensywny 
trening biegowy na trasie: Bystre, KuŸnice, 
Hala G¹sienicowa, G³odówka, Jaszczurów-
ka, Bystre. Tak¹ okrê¿n¹ trasê mo¿na 
pokonaæ w oba kierunki i dlatego uczestni-
ków zgrupowania podzielono na dwie grupy 
aby zmusiæ zawodników do maksymalnego 
wysi³ku przez wprowadzenie elementu 

rywalizacji naturalnie Tojo przyj¹³ prze-
wodnictwo nad grup¹, która mia³a do 
pokonania pierwszy trudniejszy odcinek 
trasy licz¹c na pewne zwyciêstwo. Grupa 
Toja odnios³a sekundowe zwyciêstwo, które 
jego nie zadawala³o dlatego d¹¿y³ do 
powtórzenia podobnego dodatkowego 
treningu. Uczestnicy znaj¹c charakter Toja 
nie wyrazili zgody. Wielokrotnie podczas 
letnich obozów wypomina³ nam ten epizod i 
zarzuca³ brak uporu w doskonaleniu 
wydolnoœci fizycznej. To co dotychczas 
powiedzia³em œwiadczy o ogromnym 
zaanga¿owaniu i pracowitoœci Toja. By³ on 
jak ka¿dy cz³owiek omylny. By³ wyczulony 
na wszystkie wioœlarskie nowinki, które 

stara³ siê wdro¿yæ do polskiego wioœlarstwa. 
Do wszystkich zawodników przyk³ada³ 
swoj¹ miarê i dlatego jako
trener nie osi¹gn¹³ wyników porównywal-
nych ze swoimi osi¹gniêciami w karierze 
zawodniczej .

Nie jest przypadkiem, ¿e wybrano Jego 
"Wioœlarzem 80-lecia PZTW". Jako za-
wodnik i organizator dokona³ wiele dla 
polskiego wioœlarstwa. Z tego powodu 
mo¿emy byæ dumni, ¿e pierwsze kroki 
wioœlarskie stawia³ Tojo w Bydgoskim 
Towarzystwie Wioœlarskim.

Antoni Roso³owicz
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kobiet, silnej klubowej osady seniorskiej. 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e aby to osi¹gn¹æ 
potrzebny jest czas i konsekwentna praca. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e osi¹gniêcia powy¿sze 
by³yby niemo¿liwe bez codzienne ¿mudnej 
pracy trenerów, którzy w minionej kadencji 
stanowili kadrê szkoleniow¹ w sk³adzie:
Krzysztof Paprocki do 2002r., Miros³aw 
Zajdenc, Tomasz Ormiñski, Tomasz 
Zaporski, Marcin Michalski, Maciej 

przeprowadzono remont kapitalny dwójki 
oraz ósemki.

Starania Zarz¹du zaowocowa³y pozys-
kaniem sprzêtu wyczynowego w bardzo 
dobrym stanie, do zakupów których walnie 
przyczynili siê ¿yczliwi klubowi sponsorzy.

Horst Waliszewski

Czwórka BTW na mecie podczas meczy Polska-Szwecja 1948r
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Dzia³alnoœæ Towarzystwa w latach powojennych
Od 1945 do 1956 roku

Dzieñ 5 wrzeœnia 1939 roku, kiedy to do 
miasta Bydgoszczy wkroczy³y wojska 
hitlerowskiego najeŸdŸcy, to zamkniêcie 
19 letniej wspania³ej, nie tylko sportowej ale 
i organizacyjnej dzia³alnoœci Bydgoskiego 
Towarzystwa Wioœlarskiego. Okupant zabro-
ni³ jakiejkolwiek dzia³alnoœci wszystkim 
polskim organizacjom spo³ecznym, oraz 
zarekwirowa³ ich lokale i pomieszczenia,
a w przypadku klubów sportowych, ich sta-
diony i przystanie wodne.

Sza³as wioœlarski B.T.W. przy moœcie 
Bernardyñskim wraz z ca³ym taborem i wy-
posa¿eniem zosta³ przyznany klubowi 
niemieckich wioœlarek. Nasta³a dla cz³onków 
B.T.W. szeœcioletnia noc okupacyjna.

W tym czasie 27 cz³onków B.T.W. zosta³o 
zamordowanych przez hitlerowców lub 
zginê³o jako ¿o³nierze w obronie Ojczyzny. 
Dzieñ 24 stycznia 1945 roku to dzieñ 
oswobodzenia miasta Bydgoszczy przez 
Wojsko Polskie i Armiê Radzieck¹.

Rozpoczê³o siê nowe ¿ycie. Niestety 
Bydgoskie Towarzystwo Wioœlarskie zosta³o 
bez przystani wioœlarskiej, która spali³a siê 
kiedy opuszczaj¹ce Bydgoszcz oddzia³y 
wojska niemieckiego, wysadzi³y w dniu 23 
stycznia wszystkie mosty.Starzy dzia³acze 
wioœlarscy naszego klubu nie poddali siê. 
Skupili siê oni wokó³ osoby ostatniego 
przedwojennego prezesa dh. Witolda Czajko-
wskiego i rozwa¿ali w jaki sposób rozpocz¹æ 
dzia³alnoœæ. Byli to: wiceprezes dh. 
W³adys³aw Maciejewski, Stefan March-
lewski, Stefan Jab³oniowski, Czes³aw 
Dratwiñski, Stefan Lampe i wielu  innych. 
Przybyli równie¿ i trenerzy: Franciszek 
Brzeziñski, Hieronim Cegielski, oraz 
olimpijczyk z 1928r. Bernard Ormanowski. 
Uchwalono przy³¹czyæ siê do utworzonego 
przez Urz¹d Miasta Bydgoskiego Klubu 
Sport-wego przy Zarz¹dzie Miejskim, przy 
którym utworzono Sekcjê Wioœlarsk¹, w któ-
rej skupili siê wszyscy dzia³acze i zawodnicy 
z BTW  KW "Gryf" i B.K.W. Dh. W. Czaj-
kowski zosta³ wiceprezesem B.K.S., a dh. F. 
Brzeziñski Przewodnicz¹cym Sekcji 
Wioœlarskiej. Sekcja Wioœlarska wesz³a w po-
rozumienie ze Zwi¹zkiem Walki M³odych, 
któremu przydzielono gmach i przystañ 
klubu niemieckiego Ruderclub Frithjof przy 
ul. Floriana 6 i uzyska³a zgodê na wspólne 
u¿ywanie przystani i taboru wioœlarskiego. 
ZWM zarezerwowa³o dla stowarzyszonej 
m³odzie¿y tabor kajakowy, oddaj¹c ³odzie 
wyœcigowe do dyspozycji Bydgoskiego 
Towarzystwa Wioœlarskiego.

W dniu 7 paŸdziernika 1945 r. zwo³ano 
w Domu Rzemieœlniczym nadzwyczajne 
zebranie Sekcji Wioœlarskiej, na której 
uchwalono jednog³oœnie reaktywowanie 
Bydgoskiego Towarzystwa Wioœlarskiego w 
oparciu o przedwojenny status oraz 
zlikwidowanie dotychczasowej Sekcji 
Wioœlarskiej przy B.K.S.

Nowo wybrany Zarz¹d BTW porozumia³ 
siê z Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Walki 
M³odych w Warszawie, na mocy którego 
Towarzystwo przyjê³o nazwê Bydgoskie 
Towarzystwo Wioœlarskie przy Zwi¹zku 
Walki M³odych.

Na mocy tego porozumienia B.T.W. 
otrzyma³o prawo gospodarowania ponie-
mieck¹ przystani¹ RC Frithjof i znajduj¹cym 
siê tam sprzêtem. B.T.W. przejê³o równie¿ 
Sekcjê Kajakow¹ ZWM.

W bardzo krótkim czasie dziêki 
aktywnoœci dzia³aczy BTW, urzeczywistni³a 
siê mo¿liwoœæ rozpoczêcia pe³nego szkolenia 
zawodników oraz przygotowanie ich do regat 
wioœlarskich.

Nowo wybrany zarz¹d B.T.W. sk³ada³ siê 
z nastêpuj¹cych dzia³aczy: Prezes -  Witold 
Czajkowski, Wice prezes  W³adys³aw Macie-
jewski, Wice prezes Stefan Jab³oniowski, 

Sekretarz  Stefan Marchlewski, Skarbnik  
Feliks Krause, Naczelnik  Hieronim 
Cegielski, Gosp. Admin.  Zygmunt Malicki, 
Gosp. Taboru  Franciszek Bronikowski, 
Komisja Imprezowa  Czes³aw Dratwiñski.

Rozpoczêto nabór zawodników i zawod-
niczek. Z przedwojennych wioœlarzy zg³osili 
siê: Stefan Grobelny, Jan Œwi¹tkowski, 
Bogdan Dondajewski, Zygmunt Papis, 
Maksymilian Kasprzak. 
Z KW Gryf: Edmunt Radziñski, Florian 
Kêpiñski, z Policyjnego: Witold Tomczak, z 
Œmig³y Wilno: W³odzimierz Zawadzki, Józef 
Falkowski, z B.K.Wioœlarek: Irena Molska, 
Krystyna Treuchel, Irena Gordon, Józefa 
Ormanowska, Maria Gaca, Stanis³awa 
Cegielska. Trenerem zosta³: Franciszek 
Brzeziñski, Bernard Ormanowski.

Zorganizowanie pierwszych w Odrodzo-
nej Polsce regat nie by³o ³atwe. Trybuny 
w Brdyujœciu zosta³y spalone i rozebrane 
przez ludnoœæ na opa³. Mimo tego Komisja 
Imprezowo  Organizacyjna pod przewodnic-
twem dh. Czes³awa Dratwiñskiego przygoto-
wa³a wszystko, aby Mistrzostwa Polski 
mog³y siê na tym torze odbyæ.

W Mistrzostwach startowa³o 41 osad 
wioœlarskich i 25 kajakowych. Pochodzi³y 
one z oœrodków: Kraków, Kalisz,  
W³oc³awek, Toruñ, Barcin, Kruszwica, ̄ nin i 
Bydgoszcz.

B.T.W. do biegów O Mistrzostwo Polski 
wystawi³o trzy osady. Zajê³y one:  czwórka 
pañ I m. ( osada ta to przedwojenne wioœlarki 
B.K.W.), czwórka mêska II m. (Œwi¹tkowski, 
Radziñski, Zawadzki, Kêpiñski ster. H. Ce-
gielski),  ósemka mêska III m.

Poziom regat z uwagi na krótki okres 
przygotowañ kondycyjnych, nie by³ 
najwy¿szy, ale bardzo interesuj¹cy z uwagi na 
liczne niespodzianki. ( np. M.P. w ósemce 
osady KTW Kalisz ).

Rok 1946 to powa¿ny wzrost liczby 
zawodników, szkolonych i bior¹cych udzia³ 
w regatach tego sezonu.

W dniach 6-7 lipca 1946 r. Bydgoskie 
Towarzystwo Wioœlarskie na zlecenie PZTW, 
organizuje z okazji 600 lecia Bydgoszczy 
pierwsze Miêdzynarodowe Regaty w Brdy-
ujœciu z udzia³em zawodników z Jugos³awii. 
BTW wystawi³o do tych regat 8 osad, 
wszystkie odnios³y zwyciêstwa.

W dniu 18 sierpnia 1946 r. BTW 
organizuje XXVII Mistrzostwa Polski. Do 
regat zg³oszono 12 osad w tym do biegów 
mistrzowskich 7 osad. Mistrzostwa Polski 
zdoby³y:
czwórka pañ: Waszak, Weredycka, Myszko-
wiak, Polakowska st. Szymkowiak
czwórka mêska bez sternika:  Zawadzki, 
Dondajewski, Stefaniak, Kêpiñski
jedynka pañ: Irma Molska (z BKW)
ósemka mêska zajê³a II m. 

W osadzie tej, jak i w osadzie czwórki 
startowa³ Teodor Kocerka najlepszy wioœlarz 
polski 80 lecia.

W roku 1947 nastêpuje dalszy wzrost 
iloœci startuj¹cych w barwach BTW jak 
i w iloœci zwyciêstw.

Pierwszy raz po wojnie osada BTW bra³a 
udzia³ w regatach miêdzynarodowych 
w Szwecji i Danii w kategorii czwórek zez. 
Osada w sk³adzie: Œwi¹tkowski, Radziñski, 
Falkowski, T.Kocerka, sternik : Szyperski, 
zajê³a dwa razy 4 miejsca, bowiem nie 
zabra³a swojej ³odzi, a trudno wygrywaæ na 
³odzi po¿yczonej i nie najlepszej.

W XXVIII regatach o Mistrzostwo Polski 
organizowanych przez BTW w Brdyujœciu 
w dniach 2-3 sierpnia 1947 r. wystawiliœmy 
7 osad, z których 4 nie startuj¹ce o tytu³ zajê³y 
I miejsca, natomiast 3 seniorskie zajê³y, po 
ciekawej i trwaj¹cej na ca³ym torze walce, 
tylko II miejsca. By³y to: czwórka zez, 
czwórka zez i ósemka. Ale zwyciêskie osady 
m³odzie¿owe rokowa³y sukcesy na rok 
nastêpny.

Rok 1948 œmia³o mo¿emy zaliczyæ do 
prze³omowego w historii B.T.W. Stworzona 
przez trenera Ormanowskiego nowa osada 

czwórki zez w sk³adzie: Zygmunt Koœcielak, 
Henryk Kocerka, Teodor Kocerka, Ludwik 
Suligowski i sternik Egon Szyperski by³a 
w swojej konkurencji oraz w ósemce z Janem 
Si¹tkowskim, Tadeuszem Krê¿elewskim, 
Edmundem Radziñskim i Czes³awem Nowa-
kiem niepokonana przez ca³y sezon 1948 r.

Wyjazd ósemki na królewskie regaty 
w Szwecji nie móg³ wykazaæ walorów tej 
osady, bowiem nie zabrano w³asnej ³odzi, a ta 
przydzielona przez organizatorów nie nada-
wa³a siê do regat. Odbiliœmy to sobie na 
pierwszym miêdzypañstwowym meczu 
Polska-Szwecja odbytym w Brdyujœciu 
w dniu 19 wrzeœnia 1948 r. zwyciê¿aj¹c osady 
Szwecji w biegach czwórek zez i ósemek, 
a nasza osada dwójki bez (Ci¿mowski, 
Wieœniak) zajê³a II miejsce.

Mecz wygra³a ekipa Polski, bowiem 
Roger Verey zwyciê¿y³ w skifie i w dwójce 
podwójnej z Czabo. Wynik 4-2 dla Polski.

W XXIX regatach o Mistrzostwo Polski 
21-22 sierpnia 1948 r. B.T.W. pokaza³o, ¿e 
jest najlepszym klubem wioœlarskim w Pol-
sce. Obsadziliœmy 8 biegów w tym 5 mis-
trzowskich zajmuj¹c 4 pierwsze miejsca 
w czwórce pañ, dwójce bez, czwórce zez 
i ósemce oraz II w II osadzie czwórek pañ.

A oto sk³ady osad mistrzowskich:
czwórka pañ: Maria Linda, Dobromi³a 
Gunther, Urszula Ziêtkiewicz, Irena 
WoŸniak, sternik Bogumi³a Polakowska, 
dwójka bez seniorów: Jan Œwi¹tkowski, 
Edmund Radziñski, czwórka zez: Zygmunt 
Koœcielak, Kocerka Henryk, Kocerka 
Teodor, Ludwik Suligowski, sternik Egon 
Szyperski, ósemka seniorów + w.w. czwórka 
+ Jan Œwi¹tkowski, Edmund Radziñski, 
Tadeusz Krê¿elewski, Czes³aw Nowak. 
Trenerem osad mêskich by³ dh. Franciszek 
Brzeziñski

Rok 1949 wprowadzi³ now¹ zmianê 
organizacyjn¹ w strukturze sportu polskiego 
uchwalaj¹c, ¿e Zwi¹zek Walki M³odych nie 
bêdzie  za jmowa³  s iê  ju¿  spor tem 
wyczynowym. W zwi¹zku z t¹ ustaw¹, Walne 
Zebranie BTW przy ZWM w dniu 4 grudnia 
1948 r. podjê³o uchwa³ê o w³¹czeniu siê do 
struktury organizacyjnej Komisji Centralnej 
Zwi¹zków Zawodowych. W oparciu o 
wytyczne KCZZ i uchwa³ê Zarz¹du 
G³ównego Zrzeszenia Sportowego "Zwi¹z-
kowiec", w dniu 25 maja 1949 r. przyjê³o 
nazwê BTW-Zwi¹zkowiec.

Rok 1949 to nie tylko zmiana nazwa 
klubu, ale równie¿ zmiana osobowa zarz¹du 
BTW. Dotychczasowy zarz¹d wybierany 
corocznie od 1945-1948 r.z wieloletnim 
prezesem dh. Witoldem Czajkowskim ust¹pi³ 
w czêœci, a nowy zarz¹d wybrano w sk³adzie: 
Prezes: Lehman Stanis³aw, Wiceprezes: 
Jab³oniowski Stefan,  Wice prezes:   
Zaj¹czkowski, Sekretarz: Marchlewski 
Stefan, Zastêpca: Kocerka Henryk, 

Skarbnik: Figurski, Naczelnik: Tomczak 
Witold, Komisja Impr.: Dratwiñski Czes³aw

Zmieni³y siê formy finansowania 
dzia³alnoœci sportowej,  któr¹ teraz 
sponsorowa³y Zarz¹dy G³ówne Zwi¹zków 
Zawodowych poprzez Okrêgi. Wyniki regat 
krajowych wykazuj¹, ¿e osady B.T.W. s¹ 
nadal nie do pokonania, a ró¿nice na mecie s¹ 
znaczne - oprócz biegów z AZS Wroc³aw. 
W sk³ad rewan¿owego meczu ze Szwecj¹ i na 
regaty miêdzynarodowe w Szwecji,PZTW 
wyznaczy³ z BTW do reprezentowania Polski 
w kategorii czwórki zez i bez zawodników: 
Z. Koœcielak, H. Kocerka, T. Kocerka, 
L. Suligowski, sternik Egon Szyperski. Tym 
razem reprezentacja zabiera³a swoje ³odzie, 
maj¹c smutne doœwiadczenie z poprzednich 
wyjazdów.

W meczu wygranym znowu 4:2 przez 
Polskê,  osada BTW wygra³a  obie  
konkurencje tak jak i Verey z AZS Kraków. 

JEDNODNIÓWKA

Lucerna 1934r

Mistrzowie Polski w roku 1956 B. Poniatowski i H. Kocerka
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Druga osada BTW dwójka bez Tomczak - 
Mowak zajê³a II miejsce w meczu, odbytym 
w dniu 2 lipca 1949 r. W dniu 3 lipca 49 r. 
w regatach miêdzynarodowych wielki sukces 
odnios³a czwórka zez BTW wygrywaj¹c swój 
bieg i zdobywaj¹c z³oty puchar króla Szwecji. 
Wygrywajc ten bieg, osada BTW wykaza³a, 
¿e mia³a du¿e szanse na medal na 
Olimpiadzie w Londynie w 1948 r. Oba biegi 
wygra³ równie¿ Verey z Czabo i on mia³ du¿e 
szanse w Londynie. Powrót ekipy ze Szwecji 
zakoñczy³ siê chorob¹ na tyfus dla dwóch 
zawodników: Koœcielaka i Henryka Kocerki. 
Dla nich sezon siê zakoñczy³. Przebywali 
w szpitalu zakaŸnym przesz³o 6 tygodni.

W XXX Mistrzostwach Polski BTW 
wystawi³o 9 osad w tym trzy o Mistrzostwa 
Polski. Wygra³a dwójka bez  Œwi¹tkowski, 
Radziñski i ósemka uzupe³niona przez 
Me³era, Cha³asa i Wieœniaka.

II miejsce zdoby³a czwórka pañ Sukces 
odnios³y nasze panie w biegu ósemek kobiet, 
po raz pierwszy wprowadzono do programu 
bieg ósemek kobiet, ale jeszcze nie o Mistrzo-
stwo Polski. W biegach nie mistrzowskich 
odnieœliœmy 4 biegi, co œwiadczy³o o dobrym 
zapleczu m³odzie¿y.

Rok 1950 przyniós³ zmiany na stanowis-
ku prezesa. Ust¹pi³ dh. Lehman, który zosta³ 
wybrany na wojewodê a jego miejsce zaj¹³ 
dh. Zaj¹czkowski, a w drugim pó³roczu 
dh. Brzoskowski. 

Dnia 1 stycznia 1951 r. Zrzeszenie 
Sportowe Zwi¹zkowiec uleg³o likwidacji, 
a Sekcja Wioœlarska BTW zosta³a przejêta 
przez Zrzeszenie Sportowe Stal przy 
Zwi¹zku Zawodowym Metalowców w Pol-

sce, przyjmuj¹c nazwê ZS STAL-Sekcja 
Wioœlarska. W 1956 r. zmieniono strukturê 
sportu i kluby mog³y powróciæ do swoich 
dawnych przedwojennych nazw. 

XXXII Mistrzostwa Polski rozgrywane 
w dniach 1-2 wrzeœnia 1951 r. obsadzone 
przez 8 os¹d BTW w tym 4 do biegów o MP 
przynios³y BTW tylko 2 tytu³y MP w 2-ka bez  
Œwi¹tkowski, Wieœniak i kombinowanej 
2 podwójnej BTW-AZS - Teodor Kocerka, 
Stanis³aw Wieœniak. Ósemki mê¿czyzn 
i kobiet w zmienionych sk³adach zajê³y tylko 
III m. 

Rok 1952 to rok olimpijski. Wytypowana 
na olimpiadê osad 2-ka bez. Œtwi¹tkowski, 

Radziñski bierze udzia³ w regatach w Mosk-
wie, zajmuj¹c IV m. Z uwagi na kontuzjê 
Radziñskiego, do osady wytypowano Henry-
ka Kocerkê. Osada ta wygra³a zdecydowanie 
eliminacje olimpijskie, ale na olimpiadê 
wys³ano nieoczekiwanie jeszcze raz zmie-
niony sk³ad, Œwi¹tkowski i Wieœniak (WKS 
Zawisza. Osada ta zosta³a wyeliminowana 
w przedbiegach w trójmeczu Polska-Wêgry-
CSR osada ta wygra³a. 

XXXIII regaty o Mistrzostwo Polski 
30-31 sierpnia 1952 r. wykaza³y prawie 
zupe³ny brak osad seniorskich BTW. 
Zg³oszono tylko 3 osady w tym 2 kombino-
wane. Zdoby³y one tytu³y mistrzowskie 
w konkurencji: 2-ka bez  Œwi¹tkowski, 
H.Kocerka, w 2 podw. H.Kocerka i T.Ko-
cerka (AZS) i w 4-ce bez Œwi¹tkowski w 
osadzie AZS Wroc³aw.

Rok 1953 to powa¿ny wzrost nowych 
osad nowicjuszy. Na regaty w Kruszwicy 
BTW zg³osi³o 14 osad odnosz¹c 4 zwyciês-

twa i 8 drugich miejsc. Do Moskwy pojecha³a 
2-ka bez Œwi¹tkowski, Kocerka zajmuj¹c tam 
IV m. Polska ³ódŸ zosta³a zniszczona w czasie 
transportu, a na ³odzi z 1923r nie by³o 
mo¿liwoœci walki. Na Igrzyska M³odzie¿owe 
w Snagow Rumunia zosta³y wys³ane 2 osady 
BTW. 2-ka bez i 2-ka podwójna kom-
binowana BTW-AZS pañ. Obie osady zajê³y 
II miejsca. XXXIV MP odby³y siê po raz 
pierwszy na Jeziorze Malta w Poznaniu 
w dniach 29-30 sierpnia 1953 r. BTW 
wystawi³o 14 osad, w tym 7 do biegów 
mistrzowskich. Tytu³y MP zdoby³y osady: 
2-ka bez Œwi¹tkowski, Kocerka 4-ka wl. 
Kêsy, Cieœlak J., Makowski Jerzy, Berebdt 
R., sternik Szyperski oraz 4-ka zez juniorów. 
By³ to pierwszy raz rozgrywany bieg o MP 
wagi lekkiej. Wygraliœmy równie¿ bieg 
ósemki wl. ale jeszcze nie o MP. Startuj¹cy w 
biegu 2-ki ze stern. zas³u¿ony dla BTW 
Zygmunt Koœcielak, który po z³o¿eniu 
matury, powróci³ do wioœlarstwa, dozna³ 
w tym biegu kontuzji krêgos³upa, która go 
wyeliminowa³a na zawsze ze sportu.

W roku 1954 kadra szkoleniowa BTW 
powiêkszy³a siê o 2 instruktorów. Jan 
Œwi¹tkowski szkoli³ juniorów do 1973 r. 
a Egon Szyperski pocz¹tkuj¹cych do 1979 
roku.

Rok 1954 to nadal rok du¿ej iloœci osad II i 
III klasy, które odnosi³y sukcesy na wielu 
regatach krajowych. Niestety osad senioskich 
I klasy by³o niewiele. Do kadry narodowej 
zaliczono 2-kê bez H.Kocerka, B.Ponia-
towski oraz 4-kê wl. a z kobiet tylko 2-kê 
podwójn¹. Osada 2-ki startowa³a równie¿ 
w kategorii dwójki podwójnej. XXXV 
Regaty o Mistrzostwo Polski Seniorów 
rozgrywano w Kruszwicy w dniach 31 lipca-
l sierpnia 1954 r. Obsadzono 10 biegów, 
w  tym 5 o MP. Niestety osada 2-ki bez i 
2 podw. z powodu nag³ej choroby zawodnika 
nie wystartowa³a. Tytu³ MP zdoby³a tylko
 4-ka w.l. Kêsy, Cieœlak, Makowski, Berendt, 
sternik Szyperski. Ósemka by³a III. Zwyciê-
stwo odnios³a równie¿ osada II kl. w Czwórce 
i ósemce.

Osada BTW w 2-ce bez startowa³a na 
Mistrzostwach Europy w Amsterdamie na 
torze 4 pasmowym, zajmuj¹c dwa razy II 
miejsca odpad³a.

Rok 1955 przyniós³ szereg sukcesów 
miêdzynarodowych. W meczu pañstwowym 
z Rumuni¹ osada BTW w 2-ce bez zajê³a 
I miejsce, równie¿ I miejsce zajê³a osada 
kombinowana 2-ka podwójna BTW-AZS -
Teodor i Henryk Kocerka. Osada BTW 
startowa³a równie¿ w Henley - odpadaj¹c 
w przedbiegu, a na regatach w Brlinie zajê³a 
II miejsce. XXXVI Mistrzostwa Polski 23-24 
lipca 54 r. w Kruszwicy na 5 osad zg³oszo-
nych do MP 2 zdoby³y ten tytu³:2-ka bez i 4-
ka wl. Pozosta³e 3 osady 2-ka podw. ósemka 

i l-ka kobiet zajê³y III miejsca. Du¿y sukces 
odnios³a osada 2-ki bez na igrzyskach 
M³odzie¿owych w Poznaniu zajmuj¹c I mie-
jsce. Start tej osady na Mistrzostwach Europy 
w Gandawie na 4 pasmowym torze nie 
przyniós³ jej sukcesu, bowiem zajê³a 2-kro-
tnie II m. i odpad³a.

Rok 1956 przyniós³ sukcesy osady 2-ka 
bez Kocerka, Poniatowski, którzy wygrali na 
regatach miêdzynarodowych w Berlinie 
i w Pradze.

Na XXXVII M.P w Kruszwicy 7 osad 
w tym 4 do biegów o MP. Tytu³y MP zdoby³a 
2-ka bez i 4-ka w. l.- ósemka zajê³a II miejsce. 
Za³oga 2-ki bez startowa³a po raz trzeci na 
Mistrz. Europy w Biednie odnosz¹c sukcesu. 
W paŸdzierniku 1956 r. przeprowadzono 
wspólnie z redakcj¹ Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego szerok¹ akcjê werbunkow¹ 
m³odzie¿y w wieku15-16 lat, dla utworzonej 
szkó³ki Wioœlarskiej, z której mia³y siê 
rekrutowaæ ósemki prasowe BTW-IKP. 
Ponowna zmiana struktury organizacyjnej 
sportu polskiego umo¿liwi³a klubom 
sportowym przywrócenie ich dawnych 
tradycyjnych nazw. Na zebraniu nadzwy-
czajnym w dniu I8 paŸdziernika 1956 r. 
Uchwalono przywróciæ nazwê Bydgoskie 
Towarzystwo Wioœlarskie a prezesem 
wybrano znanego dzia³acza sportowego 
dh. Nikodema Nowaka, który kierowa³ 
naszym Towarzystwem do 1980 roku.

Kronikarz BTW
mgr Henryk Kocerk

Kolejny pracowity sezon sportowy, rywa-
lizacja w s³oñcu, deszczu , przy nie zawsze 
sprzyjaj¹cym wietrze zosta³ zakoñczony. Po 
krótkim okresie roztrenowania znów gwarno 
w si³owni, na hali ergometrów i w pozos-
ta³ych obiektach.

U schy³ku roku kalendarzowego tradycyj-
nie od lat organizowane s¹ Wigilie klubowe. 
Spotkaniom w roku 2003 i 2004 towarzyszy³a 
jednak szczególna radoœæ i entuzjazm. 
Powodów by³o kilka: po latach tu³aczki 
spotkaliœmy siê w piêknym, w³asnym 
obiekcie, coraz liczniejsze grono æwicz¹cej 
m³odzie¿y, Bydgoskie Towarzystwo Wioœ-
larskie wyraŸnie siê odradza i przypomina o 
swoich 85-letnich tradycjach i uznawanych 
wartoœciach.

Wspaniale udekorowana  ¿yw¹ choink¹ 
sala, wœród zebranych uczestników kilka 
pokoleñ  spor towców Bydgoskiego  
Towarzystwa Wioœlarskiego. Olimpijczycy 

„jest taki dzieñ, bardzo ciep³y, choæ grudniowy”
Wigilia 2004

z Rzymu i Aten, mistrzowie Polski z lat 
przedwojennych i powojennych, aktualni 
mistrzowie Polski, doœwiadczeni zawodnicy  
jak i pocz¹tkuj¹cy adepci wioœlarstwa tworz¹ 
jedn¹ sportow¹ rodzinê prze¿ywaj¹c¹ ten 
szczególny wieczór.

Przy blasku œwiec, z udzia³em kameral-
nego duetu Kasi i Tomka trwa³o wspólne 
œpiewanie polskich kolêd i pastora³ek. S³owo 
duszpasterskie jak co roku wyg³osi³ wielki 
przyjaciel m³odzie¿y i sympatyk wioœlarstwa 
ks. Krzysztof Buchholc, ¿ycz¹c sportowcom
i dzia³aczom dalszych sukcesów, wytrwa³o-
œci w trudnych treningach, nauce, przypo-
minaj¹c o niezbêdnym szacunku dla rywali 
sportowych.

Mi³y akcent stanowi³y wspomnienia VIP-
ów oraz weteranów wioœlarstwa o dawnych 
przy-godach ze Œwiêtami lub sportem zwi¹-
zanymi. Kulminacyjny moment to wspólne 
dzielenie siê op³atkiem, sk³adanie ¿yczeñ.

Zgodnie z tradycj¹, o m³odzie¿y spor-
towej BTW pamiêta³ jak zawsze Œw. Miko³aj, 
w którego w tym roku wcieli³a siê firma 
KONTBUD przywo¿¹c w porê i sk³adaj¹c 
pod choink¹ drobne upominki i s³odycze. 
Wieczór  zakoñczy³a symboliczna wieczerza 
wigilijna dla wszystkich uczestników.

Klubowe spotkanie wigilijne w 2004r 
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ pañstwo    
Belger znani ze swej sympatii dla BTW, 
fundatorzy ³odzi „ósemki” przekazanej 
Klubowi  jesieni¹ 2004r.

W przyjacielskich rozmowach z w³adzami 
Klubu i innymi uczestnikami spotkania 
goœcie nie szczêdzili s³ów uznania i pochwa³ 
dla panuj¹cej atmosfery, kultywowania 
tradycji oraz liczby m³odzie¿y æwicz¹cej w 
nowej bazie treningowej wybudowanej w 
ekspresowym tempie.

¯yczeniom zdrowych, spokojnych Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia i wszystkiego najlep-
szego w Nowym Roku 2005 nie by³o koñca. 

Marian Dro¿niewski

8-ka prasowa IKP-BTW. MP Seniorów w Brdyujœciu w 1960r.

wydana z okazji 85-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Wioœlarskiego  2 kwietnia 2005 roku
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Dzia³alnoœæ Towarzystwa w latach powojennych
Od 1945 do 1956 roku

Dzieñ 5 wrzeœnia 1939 roku, kiedy to do 
miasta Bydgoszczy wkroczy³y wojska 
hitlerowskiego najeŸdŸcy, to zamkniêcie 
19 letniej wspania³ej, nie tylko sportowej ale 
i organizacyjnej dzia³alnoœci Bydgoskiego 
Towarzystwa Wioœlarskiego. Okupant zabro-
ni³ jakiejkolwiek dzia³alnoœci wszystkim 
polskim organizacjom spo³ecznym, oraz 
zarekwirowa³ ich lokale i pomieszczenia,
a w przypadku klubów sportowych, ich sta-
diony i przystanie wodne.

Sza³as wioœlarski B.T.W. przy moœcie 
Bernardyñskim wraz z ca³ym taborem i wy-
posa¿eniem zosta³ przyznany klubowi 
niemieckich wioœlarek. Nasta³a dla cz³onków 
B.T.W. szeœcioletnia noc okupacyjna.

W tym czasie 27 cz³onków B.T.W. zosta³o 
zamordowanych przez hitlerowców lub 
zginê³o jako ¿o³nierze w obronie Ojczyzny. 
Dzieñ 24 stycznia 1945 roku to dzieñ 
oswobodzenia miasta Bydgoszczy przez 
Wojsko Polskie i Armiê Radzieck¹.

Rozpoczê³o siê nowe ¿ycie. Niestety 
Bydgoskie Towarzystwo Wioœlarskie zosta³o 
bez przystani wioœlarskiej, która spali³a siê 
kiedy opuszczaj¹ce Bydgoszcz oddzia³y 
wojska niemieckiego, wysadzi³y w dniu 23 
stycznia wszystkie mosty.Starzy dzia³acze 
wioœlarscy naszego klubu nie poddali siê. 
Skupili siê oni wokó³ osoby ostatniego 
przedwojennego prezesa dh. Witolda Czajko-
wskiego i rozwa¿ali w jaki sposób rozpocz¹æ 
dzia³alnoœæ. Byli to: wiceprezes dh. 
W³adys³aw Maciejewski, Stefan March-
lewski, Stefan Jab³oniowski, Czes³aw 
Dratwiñski, Stefan Lampe i wielu  innych. 
Przybyli równie¿ i trenerzy: Franciszek 
Brzeziñski, Hieronim Cegielski, oraz 
olimpijczyk z 1928r. Bernard Ormanowski. 
Uchwalono przy³¹czyæ siê do utworzonego 
przez Urz¹d Miasta Bydgoskiego Klubu 
Sport-wego przy Zarz¹dzie Miejskim, przy 
którym utworzono Sekcjê Wioœlarsk¹, w któ-
rej skupili siê wszyscy dzia³acze i zawodnicy 
z BTW  KW "Gryf" i B.K.W. Dh. W. Czaj-
kowski zosta³ wiceprezesem B.K.S., a dh. F. 
Brzeziñski Przewodnicz¹cym Sekcji 
Wioœlarskiej. Sekcja Wioœlarska wesz³a w po-
rozumienie ze Zwi¹zkiem Walki M³odych, 
któremu przydzielono gmach i przystañ 
klubu niemieckiego Ruderclub Frithjof przy 
ul. Floriana 6 i uzyska³a zgodê na wspólne 
u¿ywanie przystani i taboru wioœlarskiego. 
ZWM zarezerwowa³o dla stowarzyszonej 
m³odzie¿y tabor kajakowy, oddaj¹c ³odzie 
wyœcigowe do dyspozycji Bydgoskiego 
Towarzystwa Wioœlarskiego.

W dniu 7 paŸdziernika 1945 r. zwo³ano 
w Domu Rzemieœlniczym nadzwyczajne 
zebranie Sekcji Wioœlarskiej, na której 
uchwalono jednog³oœnie reaktywowanie 
Bydgoskiego Towarzystwa Wioœlarskiego w 
oparciu o przedwojenny status oraz 
zlikwidowanie dotychczasowej Sekcji 
Wioœlarskiej przy B.K.S.

Nowo wybrany Zarz¹d BTW porozumia³ 
siê z Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Walki 
M³odych w Warszawie, na mocy którego 
Towarzystwo przyjê³o nazwê Bydgoskie 
Towarzystwo Wioœlarskie przy Zwi¹zku 
Walki M³odych.

Na mocy tego porozumienia B.T.W. 
otrzyma³o prawo gospodarowania ponie-
mieck¹ przystani¹ RC Frithjof i znajduj¹cym 
siê tam sprzêtem. B.T.W. przejê³o równie¿ 
Sekcjê Kajakow¹ ZWM.

W bardzo krótkim czasie dziêki 
aktywnoœci dzia³aczy BTW, urzeczywistni³a 
siê mo¿liwoœæ rozpoczêcia pe³nego szkolenia 
zawodników oraz przygotowanie ich do regat 
wioœlarskich.

Nowo wybrany zarz¹d B.T.W. sk³ada³ siê 
z nastêpuj¹cych dzia³aczy: Prezes -  Witold 
Czajkowski, Wice prezes  W³adys³aw Macie-
jewski, Wice prezes Stefan Jab³oniowski, 

Sekretarz  Stefan Marchlewski, Skarbnik  
Feliks Krause, Naczelnik  Hieronim 
Cegielski, Gosp. Admin.  Zygmunt Malicki, 
Gosp. Taboru  Franciszek Bronikowski, 
Komisja Imprezowa  Czes³aw Dratwiñski.

Rozpoczêto nabór zawodników i zawod-
niczek. Z przedwojennych wioœlarzy zg³osili 
siê: Stefan Grobelny, Jan Œwi¹tkowski, 
Bogdan Dondajewski, Zygmunt Papis, 
Maksymilian Kasprzak. 
Z KW Gryf: Edmunt Radziñski, Florian 
Kêpiñski, z Policyjnego: Witold Tomczak, z 
Œmig³y Wilno: W³odzimierz Zawadzki, Józef 
Falkowski, z B.K.Wioœlarek: Irena Molska, 
Krystyna Treuchel, Irena Gordon, Józefa 
Ormanowska, Maria Gaca, Stanis³awa 
Cegielska. Trenerem zosta³: Franciszek 
Brzeziñski, Bernard Ormanowski.

Zorganizowanie pierwszych w Odrodzo-
nej Polsce regat nie by³o ³atwe. Trybuny 
w Brdyujœciu zosta³y spalone i rozebrane 
przez ludnoœæ na opa³. Mimo tego Komisja 
Imprezowo  Organizacyjna pod przewodnic-
twem dh. Czes³awa Dratwiñskiego przygoto-
wa³a wszystko, aby Mistrzostwa Polski 
mog³y siê na tym torze odbyæ.

W Mistrzostwach startowa³o 41 osad 
wioœlarskich i 25 kajakowych. Pochodzi³y 
one z oœrodków: Kraków, Kalisz,  
W³oc³awek, Toruñ, Barcin, Kruszwica, ̄ nin i 
Bydgoszcz.

B.T.W. do biegów O Mistrzostwo Polski 
wystawi³o trzy osady. Zajê³y one:  czwórka 
pañ I m. ( osada ta to przedwojenne wioœlarki 
B.K.W.), czwórka mêska II m. (Œwi¹tkowski, 
Radziñski, Zawadzki, Kêpiñski ster. H. Ce-
gielski),  ósemka mêska III m.

Poziom regat z uwagi na krótki okres 
przygotowañ kondycyjnych, nie by³ 
najwy¿szy, ale bardzo interesuj¹cy z uwagi na 
liczne niespodzianki. ( np. M.P. w ósemce 
osady KTW Kalisz ).

Rok 1946 to powa¿ny wzrost liczby 
zawodników, szkolonych i bior¹cych udzia³ 
w regatach tego sezonu.

W dniach 6-7 lipca 1946 r. Bydgoskie 
Towarzystwo Wioœlarskie na zlecenie PZTW, 
organizuje z okazji 600 lecia Bydgoszczy 
pierwsze Miêdzynarodowe Regaty w Brdy-
ujœciu z udzia³em zawodników z Jugos³awii. 
BTW wystawi³o do tych regat 8 osad, 
wszystkie odnios³y zwyciêstwa.

W dniu 18 sierpnia 1946 r. BTW 
organizuje XXVII Mistrzostwa Polski. Do 
regat zg³oszono 12 osad w tym do biegów 
mistrzowskich 7 osad. Mistrzostwa Polski 
zdoby³y:
czwórka pañ: Waszak, Weredycka, Myszko-
wiak, Polakowska st. Szymkowiak
czwórka mêska bez sternika:  Zawadzki, 
Dondajewski, Stefaniak, Kêpiñski
jedynka pañ: Irma Molska (z BKW)
ósemka mêska zajê³a II m. 

W osadzie tej, jak i w osadzie czwórki 
startowa³ Teodor Kocerka najlepszy wioœlarz 
polski 80 lecia.

W roku 1947 nastêpuje dalszy wzrost 
iloœci startuj¹cych w barwach BTW jak 
i w iloœci zwyciêstw.

Pierwszy raz po wojnie osada BTW bra³a 
udzia³ w regatach miêdzynarodowych 
w Szwecji i Danii w kategorii czwórek zez. 
Osada w sk³adzie: Œwi¹tkowski, Radziñski, 
Falkowski, T.Kocerka, sternik : Szyperski, 
zajê³a dwa razy 4 miejsca, bowiem nie 
zabra³a swojej ³odzi, a trudno wygrywaæ na 
³odzi po¿yczonej i nie najlepszej.

W XXVIII regatach o Mistrzostwo Polski 
organizowanych przez BTW w Brdyujœciu 
w dniach 2-3 sierpnia 1947 r. wystawiliœmy 
7 osad, z których 4 nie startuj¹ce o tytu³ zajê³y 
I miejsca, natomiast 3 seniorskie zajê³y, po 
ciekawej i trwaj¹cej na ca³ym torze walce, 
tylko II miejsca. By³y to: czwórka zez, 
czwórka zez i ósemka. Ale zwyciêskie osady 
m³odzie¿owe rokowa³y sukcesy na rok 
nastêpny.

Rok 1948 œmia³o mo¿emy zaliczyæ do 
prze³omowego w historii B.T.W. Stworzona 
przez trenera Ormanowskiego nowa osada 

czwórki zez w sk³adzie: Zygmunt Koœcielak, 
Henryk Kocerka, Teodor Kocerka, Ludwik 
Suligowski i sternik Egon Szyperski by³a 
w swojej konkurencji oraz w ósemce z Janem 
Si¹tkowskim, Tadeuszem Krê¿elewskim, 
Edmundem Radziñskim i Czes³awem Nowa-
kiem niepokonana przez ca³y sezon 1948 r.

Wyjazd ósemki na królewskie regaty 
w Szwecji nie móg³ wykazaæ walorów tej 
osady, bowiem nie zabrano w³asnej ³odzi, a ta 
przydzielona przez organizatorów nie nada-
wa³a siê do regat. Odbiliœmy to sobie na 
pierwszym miêdzypañstwowym meczu 
Polska-Szwecja odbytym w Brdyujœciu 
w dniu 19 wrzeœnia 1948 r. zwyciê¿aj¹c osady 
Szwecji w biegach czwórek zez i ósemek, 
a nasza osada dwójki bez (Ci¿mowski, 
Wieœniak) zajê³a II miejsce.

Mecz wygra³a ekipa Polski, bowiem 
Roger Verey zwyciê¿y³ w skifie i w dwójce 
podwójnej z Czabo. Wynik 4-2 dla Polski.

W XXIX regatach o Mistrzostwo Polski 
21-22 sierpnia 1948 r. B.T.W. pokaza³o, ¿e 
jest najlepszym klubem wioœlarskim w Pol-
sce. Obsadziliœmy 8 biegów w tym 5 mis-
trzowskich zajmuj¹c 4 pierwsze miejsca 
w czwórce pañ, dwójce bez, czwórce zez 
i ósemce oraz II w II osadzie czwórek pañ.

A oto sk³ady osad mistrzowskich:
czwórka pañ: Maria Linda, Dobromi³a 
Gunther, Urszula Ziêtkiewicz, Irena 
WoŸniak, sternik Bogumi³a Polakowska, 
dwójka bez seniorów: Jan Œwi¹tkowski, 
Edmund Radziñski, czwórka zez: Zygmunt 
Koœcielak, Kocerka Henryk, Kocerka 
Teodor, Ludwik Suligowski, sternik Egon 
Szyperski, ósemka seniorów + w.w. czwórka 
+ Jan Œwi¹tkowski, Edmund Radziñski, 
Tadeusz Krê¿elewski, Czes³aw Nowak. 
Trenerem osad mêskich by³ dh. Franciszek 
Brzeziñski

Rok 1949 wprowadzi³ now¹ zmianê 
organizacyjn¹ w strukturze sportu polskiego 
uchwalaj¹c, ¿e Zwi¹zek Walki M³odych nie 
bêdzie  za jmowa³  s iê  ju¿  spor tem 
wyczynowym. W zwi¹zku z t¹ ustaw¹, Walne 
Zebranie BTW przy ZWM w dniu 4 grudnia 
1948 r. podjê³o uchwa³ê o w³¹czeniu siê do 
struktury organizacyjnej Komisji Centralnej 
Zwi¹zków Zawodowych. W oparciu o 
wytyczne KCZZ i uchwa³ê Zarz¹du 
G³ównego Zrzeszenia Sportowego "Zwi¹z-
kowiec", w dniu 25 maja 1949 r. przyjê³o 
nazwê BTW-Zwi¹zkowiec.

Rok 1949 to nie tylko zmiana nazwa 
klubu, ale równie¿ zmiana osobowa zarz¹du 
BTW. Dotychczasowy zarz¹d wybierany 
corocznie od 1945-1948 r.z wieloletnim 
prezesem dh. Witoldem Czajkowskim ust¹pi³ 
w czêœci, a nowy zarz¹d wybrano w sk³adzie: 
Prezes: Lehman Stanis³aw, Wiceprezes: 
Jab³oniowski Stefan,  Wice prezes:   
Zaj¹czkowski, Sekretarz: Marchlewski 
Stefan, Zastêpca: Kocerka Henryk, 

Skarbnik: Figurski, Naczelnik: Tomczak 
Witold, Komisja Impr.: Dratwiñski Czes³aw

Zmieni³y siê formy finansowania 
dzia³alnoœci sportowej,  któr¹ teraz 
sponsorowa³y Zarz¹dy G³ówne Zwi¹zków 
Zawodowych poprzez Okrêgi. Wyniki regat 
krajowych wykazuj¹, ¿e osady B.T.W. s¹ 
nadal nie do pokonania, a ró¿nice na mecie s¹ 
znaczne - oprócz biegów z AZS Wroc³aw. 
W sk³ad rewan¿owego meczu ze Szwecj¹ i na 
regaty miêdzynarodowe w Szwecji,PZTW 
wyznaczy³ z BTW do reprezentowania Polski 
w kategorii czwórki zez i bez zawodników: 
Z. Koœcielak, H. Kocerka, T. Kocerka, 
L. Suligowski, sternik Egon Szyperski. Tym 
razem reprezentacja zabiera³a swoje ³odzie, 
maj¹c smutne doœwiadczenie z poprzednich 
wyjazdów.

W meczu wygranym znowu 4:2 przez 
Polskê,  osada BTW wygra³a  obie  
konkurencje tak jak i Verey z AZS Kraków. 

JEDNODNIÓWKA

Lucerna 1934r

Mistrzowie Polski w roku 1956 B. Poniatowski i H. Kocerka
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Druga osada BTW dwójka bez Tomczak - 
Mowak zajê³a II miejsce w meczu, odbytym 
w dniu 2 lipca 1949 r. W dniu 3 lipca 49 r. 
w regatach miêdzynarodowych wielki sukces 
odnios³a czwórka zez BTW wygrywaj¹c swój 
bieg i zdobywaj¹c z³oty puchar króla Szwecji. 
Wygrywajc ten bieg, osada BTW wykaza³a, 
¿e mia³a du¿e szanse na medal na 
Olimpiadzie w Londynie w 1948 r. Oba biegi 
wygra³ równie¿ Verey z Czabo i on mia³ du¿e 
szanse w Londynie. Powrót ekipy ze Szwecji 
zakoñczy³ siê chorob¹ na tyfus dla dwóch 
zawodników: Koœcielaka i Henryka Kocerki. 
Dla nich sezon siê zakoñczy³. Przebywali 
w szpitalu zakaŸnym przesz³o 6 tygodni.

W XXX Mistrzostwach Polski BTW 
wystawi³o 9 osad w tym trzy o Mistrzostwa 
Polski. Wygra³a dwójka bez  Œwi¹tkowski, 
Radziñski i ósemka uzupe³niona przez 
Me³era, Cha³asa i Wieœniaka.

II miejsce zdoby³a czwórka pañ Sukces 
odnios³y nasze panie w biegu ósemek kobiet, 
po raz pierwszy wprowadzono do programu 
bieg ósemek kobiet, ale jeszcze nie o Mistrzo-
stwo Polski. W biegach nie mistrzowskich 
odnieœliœmy 4 biegi, co œwiadczy³o o dobrym 
zapleczu m³odzie¿y.

Rok 1950 przyniós³ zmiany na stanowis-
ku prezesa. Ust¹pi³ dh. Lehman, który zosta³ 
wybrany na wojewodê a jego miejsce zaj¹³ 
dh. Zaj¹czkowski, a w drugim pó³roczu 
dh. Brzoskowski. 

Dnia 1 stycznia 1951 r. Zrzeszenie 
Sportowe Zwi¹zkowiec uleg³o likwidacji, 
a Sekcja Wioœlarska BTW zosta³a przejêta 
przez Zrzeszenie Sportowe Stal przy 
Zwi¹zku Zawodowym Metalowców w Pol-

sce, przyjmuj¹c nazwê ZS STAL-Sekcja 
Wioœlarska. W 1956 r. zmieniono strukturê 
sportu i kluby mog³y powróciæ do swoich 
dawnych przedwojennych nazw. 

XXXII Mistrzostwa Polski rozgrywane 
w dniach 1-2 wrzeœnia 1951 r. obsadzone 
przez 8 os¹d BTW w tym 4 do biegów o MP 
przynios³y BTW tylko 2 tytu³y MP w 2-ka bez  
Œwi¹tkowski, Wieœniak i kombinowanej 
2 podwójnej BTW-AZS - Teodor Kocerka, 
Stanis³aw Wieœniak. Ósemki mê¿czyzn 
i kobiet w zmienionych sk³adach zajê³y tylko 
III m. 

Rok 1952 to rok olimpijski. Wytypowana 
na olimpiadê osad 2-ka bez. Œtwi¹tkowski, 

Radziñski bierze udzia³ w regatach w Mosk-
wie, zajmuj¹c IV m. Z uwagi na kontuzjê 
Radziñskiego, do osady wytypowano Henry-
ka Kocerkê. Osada ta wygra³a zdecydowanie 
eliminacje olimpijskie, ale na olimpiadê 
wys³ano nieoczekiwanie jeszcze raz zmie-
niony sk³ad, Œwi¹tkowski i Wieœniak (WKS 
Zawisza. Osada ta zosta³a wyeliminowana 
w przedbiegach w trójmeczu Polska-Wêgry-
CSR osada ta wygra³a. 

XXXIII regaty o Mistrzostwo Polski 
30-31 sierpnia 1952 r. wykaza³y prawie 
zupe³ny brak osad seniorskich BTW. 
Zg³oszono tylko 3 osady w tym 2 kombino-
wane. Zdoby³y one tytu³y mistrzowskie 
w konkurencji: 2-ka bez  Œwi¹tkowski, 
H.Kocerka, w 2 podw. H.Kocerka i T.Ko-
cerka (AZS) i w 4-ce bez Œwi¹tkowski w 
osadzie AZS Wroc³aw.

Rok 1953 to powa¿ny wzrost nowych 
osad nowicjuszy. Na regaty w Kruszwicy 
BTW zg³osi³o 14 osad odnosz¹c 4 zwyciês-

twa i 8 drugich miejsc. Do Moskwy pojecha³a 
2-ka bez Œwi¹tkowski, Kocerka zajmuj¹c tam 
IV m. Polska ³ódŸ zosta³a zniszczona w czasie 
transportu, a na ³odzi z 1923r nie by³o 
mo¿liwoœci walki. Na Igrzyska M³odzie¿owe 
w Snagow Rumunia zosta³y wys³ane 2 osady 
BTW. 2-ka bez i 2-ka podwójna kom-
binowana BTW-AZS pañ. Obie osady zajê³y 
II miejsca. XXXIV MP odby³y siê po raz 
pierwszy na Jeziorze Malta w Poznaniu 
w dniach 29-30 sierpnia 1953 r. BTW 
wystawi³o 14 osad, w tym 7 do biegów 
mistrzowskich. Tytu³y MP zdoby³y osady: 
2-ka bez Œwi¹tkowski, Kocerka 4-ka wl. 
Kêsy, Cieœlak J., Makowski Jerzy, Berebdt 
R., sternik Szyperski oraz 4-ka zez juniorów. 
By³ to pierwszy raz rozgrywany bieg o MP 
wagi lekkiej. Wygraliœmy równie¿ bieg 
ósemki wl. ale jeszcze nie o MP. Startuj¹cy w 
biegu 2-ki ze stern. zas³u¿ony dla BTW 
Zygmunt Koœcielak, który po z³o¿eniu 
matury, powróci³ do wioœlarstwa, dozna³ 
w tym biegu kontuzji krêgos³upa, która go 
wyeliminowa³a na zawsze ze sportu.

W roku 1954 kadra szkoleniowa BTW 
powiêkszy³a siê o 2 instruktorów. Jan 
Œwi¹tkowski szkoli³ juniorów do 1973 r. 
a Egon Szyperski pocz¹tkuj¹cych do 1979 
roku.

Rok 1954 to nadal rok du¿ej iloœci osad II i 
III klasy, które odnosi³y sukcesy na wielu 
regatach krajowych. Niestety osad senioskich 
I klasy by³o niewiele. Do kadry narodowej 
zaliczono 2-kê bez H.Kocerka, B.Ponia-
towski oraz 4-kê wl. a z kobiet tylko 2-kê 
podwójn¹. Osada 2-ki startowa³a równie¿ 
w kategorii dwójki podwójnej. XXXV 
Regaty o Mistrzostwo Polski Seniorów 
rozgrywano w Kruszwicy w dniach 31 lipca-
l sierpnia 1954 r. Obsadzono 10 biegów, 
w  tym 5 o MP. Niestety osada 2-ki bez i 
2 podw. z powodu nag³ej choroby zawodnika 
nie wystartowa³a. Tytu³ MP zdoby³a tylko
 4-ka w.l. Kêsy, Cieœlak, Makowski, Berendt, 
sternik Szyperski. Ósemka by³a III. Zwyciê-
stwo odnios³a równie¿ osada II kl. w Czwórce 
i ósemce.

Osada BTW w 2-ce bez startowa³a na 
Mistrzostwach Europy w Amsterdamie na 
torze 4 pasmowym, zajmuj¹c dwa razy II 
miejsca odpad³a.

Rok 1955 przyniós³ szereg sukcesów 
miêdzynarodowych. W meczu pañstwowym 
z Rumuni¹ osada BTW w 2-ce bez zajê³a 
I miejsce, równie¿ I miejsce zajê³a osada 
kombinowana 2-ka podwójna BTW-AZS -
Teodor i Henryk Kocerka. Osada BTW 
startowa³a równie¿ w Henley - odpadaj¹c 
w przedbiegu, a na regatach w Brlinie zajê³a 
II miejsce. XXXVI Mistrzostwa Polski 23-24 
lipca 54 r. w Kruszwicy na 5 osad zg³oszo-
nych do MP 2 zdoby³y ten tytu³:2-ka bez i 4-
ka wl. Pozosta³e 3 osady 2-ka podw. ósemka 

i l-ka kobiet zajê³y III miejsca. Du¿y sukces 
odnios³a osada 2-ki bez na igrzyskach 
M³odzie¿owych w Poznaniu zajmuj¹c I mie-
jsce. Start tej osady na Mistrzostwach Europy 
w Gandawie na 4 pasmowym torze nie 
przyniós³ jej sukcesu, bowiem zajê³a 2-kro-
tnie II m. i odpad³a.

Rok 1956 przyniós³ sukcesy osady 2-ka 
bez Kocerka, Poniatowski, którzy wygrali na 
regatach miêdzynarodowych w Berlinie 
i w Pradze.

Na XXXVII M.P w Kruszwicy 7 osad 
w tym 4 do biegów o MP. Tytu³y MP zdoby³a 
2-ka bez i 4-ka w. l.- ósemka zajê³a II miejsce. 
Za³oga 2-ki bez startowa³a po raz trzeci na 
Mistrz. Europy w Biednie odnosz¹c sukcesu. 
W paŸdzierniku 1956 r. przeprowadzono 
wspólnie z redakcj¹ Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego szerok¹ akcjê werbunkow¹ 
m³odzie¿y w wieku15-16 lat, dla utworzonej 
szkó³ki Wioœlarskiej, z której mia³y siê 
rekrutowaæ ósemki prasowe BTW-IKP. 
Ponowna zmiana struktury organizacyjnej 
sportu polskiego umo¿liwi³a klubom 
sportowym przywrócenie ich dawnych 
tradycyjnych nazw. Na zebraniu nadzwy-
czajnym w dniu I8 paŸdziernika 1956 r. 
Uchwalono przywróciæ nazwê Bydgoskie 
Towarzystwo Wioœlarskie a prezesem 
wybrano znanego dzia³acza sportowego 
dh. Nikodema Nowaka, który kierowa³ 
naszym Towarzystwem do 1980 roku.

Kronikarz BTW
mgr Henryk Kocerk

Kolejny pracowity sezon sportowy, rywa-
lizacja w s³oñcu, deszczu , przy nie zawsze 
sprzyjaj¹cym wietrze zosta³ zakoñczony. Po 
krótkim okresie roztrenowania znów gwarno 
w si³owni, na hali ergometrów i w pozos-
ta³ych obiektach.

U schy³ku roku kalendarzowego tradycyj-
nie od lat organizowane s¹ Wigilie klubowe. 
Spotkaniom w roku 2003 i 2004 towarzyszy³a 
jednak szczególna radoœæ i entuzjazm. 
Powodów by³o kilka: po latach tu³aczki 
spotkaliœmy siê w piêknym, w³asnym 
obiekcie, coraz liczniejsze grono æwicz¹cej 
m³odzie¿y, Bydgoskie Towarzystwo Wioœ-
larskie wyraŸnie siê odradza i przypomina o 
swoich 85-letnich tradycjach i uznawanych 
wartoœciach.

Wspaniale udekorowana  ¿yw¹ choink¹ 
sala, wœród zebranych uczestników kilka 
pokoleñ  spor towców Bydgoskiego  
Towarzystwa Wioœlarskiego. Olimpijczycy 

„jest taki dzieñ, bardzo ciep³y, choæ grudniowy”
Wigilia 2004

z Rzymu i Aten, mistrzowie Polski z lat 
przedwojennych i powojennych, aktualni 
mistrzowie Polski, doœwiadczeni zawodnicy  
jak i pocz¹tkuj¹cy adepci wioœlarstwa tworz¹ 
jedn¹ sportow¹ rodzinê prze¿ywaj¹c¹ ten 
szczególny wieczór.

Przy blasku œwiec, z udzia³em kameral-
nego duetu Kasi i Tomka trwa³o wspólne 
œpiewanie polskich kolêd i pastora³ek. S³owo 
duszpasterskie jak co roku wyg³osi³ wielki 
przyjaciel m³odzie¿y i sympatyk wioœlarstwa 
ks. Krzysztof Buchholc, ¿ycz¹c sportowcom
i dzia³aczom dalszych sukcesów, wytrwa³o-
œci w trudnych treningach, nauce, przypo-
minaj¹c o niezbêdnym szacunku dla rywali 
sportowych.

Mi³y akcent stanowi³y wspomnienia VIP-
ów oraz weteranów wioœlarstwa o dawnych 
przy-godach ze Œwiêtami lub sportem zwi¹-
zanymi. Kulminacyjny moment to wspólne 
dzielenie siê op³atkiem, sk³adanie ¿yczeñ.

Zgodnie z tradycj¹, o m³odzie¿y spor-
towej BTW pamiêta³ jak zawsze Œw. Miko³aj, 
w którego w tym roku wcieli³a siê firma 
KONTBUD przywo¿¹c w porê i sk³adaj¹c 
pod choink¹ drobne upominki i s³odycze. 
Wieczór  zakoñczy³a symboliczna wieczerza 
wigilijna dla wszystkich uczestników.

Klubowe spotkanie wigilijne w 2004r 
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ pañstwo    
Belger znani ze swej sympatii dla BTW, 
fundatorzy ³odzi „ósemki” przekazanej 
Klubowi  jesieni¹ 2004r.

W przyjacielskich rozmowach z w³adzami 
Klubu i innymi uczestnikami spotkania 
goœcie nie szczêdzili s³ów uznania i pochwa³ 
dla panuj¹cej atmosfery, kultywowania 
tradycji oraz liczby m³odzie¿y æwicz¹cej w 
nowej bazie treningowej wybudowanej w 
ekspresowym tempie.

¯yczeniom zdrowych, spokojnych Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia i wszystkiego najlep-
szego w Nowym Roku 2005 nie by³o koñca. 

Marian Dro¿niewski

8-ka prasowa IKP-BTW. MP Seniorów w Brdyujœciu w 1960r.
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Komitet Honorowy 
Obchodów 85-lecia 
powstania BTW

KONTBUD Sp. z o.o.
85-055 Bydgoszcz, ul. Zduny 8

tel./fax (+52) 349-31-32

www.kontbud.bydg.pl

WYBIERZ BYDGOSK¥ FIRMÊ 

Wywóz odpadów komunalnych 
   (worki do segregacji w cenie 
   wywozu pojemnika),

Usuwanie z posesji gruzu 
   i odpadów wielkogabarytowych,

Wywóz odpadów medycznych 
   i weterynaryjnych, niebezpiecz
   -nych i innych poprodukcyjnych

Segregacja i recykling,

Letnie i zimowe oczyszczanie 
   ulic, parkingów i placów, tak¿e 
   w firmach,

Pomoc w rozliczaniu siê 
   z obowi¹zku recyklingu

REMONDIS !
· 

· 

· 

· 
· 

· 

„REMONDIS Bydgoszcz” Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 4, 85-749 Bydgoszcz
Tel. 052 342-74-40; Fax 0,52 342-69-91
e-mail: bydgoszcz@remondis.pl     www.remondis.pl

Z nami 
kompletna us³uga 
zgodna ze standardami 
ochrony œrodowiska

D R U K A R N I A

www.dobrydruk.pl

REKPOL Sp. z o.o., 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 32
tel. 052 322-03-04, fax 052 581-15-47, e-mail: rekpol@rekpol.com.plGAZ ZIEMNY NA CZTERY PORY ROKU

SYSTEMY BEZPIECZEÑSTWA Sp z o.o.

Wdziêczni za pomoc, wsparcie i radê - dziêkujemy naszym przyjacio³om

N
CP

NATURAL

CHEMICAL

PRODUCTS

NATURAL CHEMICAL 
PRODUCTS Sp z o.o.

Przewodnicz¹ca Komitetu
Felicja Gwinciñska - Przewodniczaca Rady Miasta Bydgoszczy 

Cz³onkowie Komitetu
Konstanty Dombrowicz - Prezydent Miasta Bydgoszczy

Jan Szopiñski - Wice Marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kazimierz Drozd - Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta 
   Bydgoszczy

Teresa Piotrowska - Pos³anka na Sejm Rzeczy Pospolitej

Barbara Hyla Makowska - Pos³anka na Sejm Rzeczy Pospolitej

Edward Perliñski - Dyrektor Wydzia³u Edukacji i Sportu Urzêdu Miasta 
   Bydgoszczy

Ryszard Stadniuk - Prezes Polskiego Zwi¹zku Towarzystw Wioœlarskich

Ryszard Kowalik - Prezes Regionalnego Zwi¹zku Towarzystw Wioœlarskich

Ks. Krzysztof Buchholz - Prezes Fundacji  WIATRAK

Zbigniew Jasiecki - Prezes KONTBUD Sp. z o.o.

Anna Brzezicka - Laureatka Lauru BTW  Przyjaciel Klubu

Jan Œwi¹tkowski - Najstarszy cz³onek Klubu Olimpijczyk z Helsinek

BYDGOSZCZ

ZETO

BYDGOSZCZ SA

i s t n i e j e o d 1 9 2 4 r .

Odznaczeni 
Laurem 
BTW

Felicja Gwinciñska,

Bogdan Gorzycki, 

Anna i Marian 
Brzeziccy,

Kazimierz Drozd
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www.dobrydruk.pl

REKPOL Sp. z o.o., 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 32
tel. 052 322-03-04, fax 052 581-15-47, e-mail: rekpol@rekpol.com.plGAZ ZIEMNY NA CZTERY PORY ROKU

SYSTEMY BEZPIECZEÑSTWA Sp z o.o.

Wdziêczni za pomoc, wsparcie i radê - dziêkujemy naszym przyjacio³om

N
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NATURAL
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PRODUCTS

NATURAL CHEMICAL 
PRODUCTS Sp z o.o.

Przewodnicz¹ca Komitetu
Felicja Gwinciñska - Przewodniczaca Rady Miasta Bydgoszczy 

Cz³onkowie Komitetu
Konstanty Dombrowicz - Prezydent Miasta Bydgoszczy

Jan Szopiñski - Wice Marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kazimierz Drozd - Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta 
   Bydgoszczy

Teresa Piotrowska - Pos³anka na Sejm Rzeczy Pospolitej

Barbara Hyla Makowska - Pos³anka na Sejm Rzeczy Pospolitej

Edward Perliñski - Dyrektor Wydzia³u Edukacji i Sportu Urzêdu Miasta 
   Bydgoszczy

Ryszard Stadniuk - Prezes Polskiego Zwi¹zku Towarzystw Wioœlarskich

Ryszard Kowalik - Prezes Regionalnego Zwi¹zku Towarzystw Wioœlarskich

Ks. Krzysztof Buchholz - Prezes Fundacji  WIATRAK

Zbigniew Jasiecki - Prezes KONTBUD Sp. z o.o.

Anna Brzezicka - Laureatka Lauru BTW  Przyjaciel Klubu

Jan Œwi¹tkowski - Najstarszy cz³onek Klubu Olimpijczyk z Helsinek

BYDGOSZCZ

ZETO

BYDGOSZCZ SA

i s t n i e j e o d 1 9 2 4 r .

Odznaczeni 
Laurem 
BTW

Felicja Gwinciñska,

Bogdan Gorzycki, 

Anna i Marian 
Brzeziccy,

Kazimierz Drozd

POMORSKA  SPÓ£KA
GAZOWNICTWA Sp z o.o.
ODDZIA£

Zak³ad 
Gazowniczy
w Bydgoszczy

ul. Jagielloñska 42
85-097 Bydgoszcz
tel. (0-52) 376-15-55
fax (0-52) 394-32-70
www.gazownia.bydgoszcz.pl


