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Po 54 latach, dzięki przychylności Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Urzędu 
Marszałkowskiego i zaangażowaniu długoletnich członków Towarzystwa, 
BTW zaczęło budować nową siedzibę. Ten trud zaowocował nie tylko stwo

rzeniem nowoczesnej przystani, ale także wychowaniem olimpijczyków: dwukrot
nego uczestnika igrzysk olimpijskich w  Atenach i Pekinie w konkurencji ósemek 
Michała Stawowskiego oraz Piotra Hojki, który reprezentował Polskę na igrzyskach 
w stolicy Państwa Środka, płynąc w dwójce bez sternika, a także jest medalistą 
mistrzostw Europy w tej konkurencji. Pierwsze kroki stawiało w BTW wielu utalento
wanych zawodników, którzy dziś re
prezentują barwy innych klubów, 
jak młodzieżowy mistrz świata w naj
bardziej prestiżowej konkurencji 
ósemek Jakub Jabłoński. Dużym 
sukcesem był występ Mateusza Żar
nowskiego na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w 2008 r. w Austrii, gdzie 
w konkurencji jedynek zajął piąte 
miejsce – najlepsze z całej reprezen
tacji. Sukcesy odnosili także wiośla
rze BTW studiujący na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 
Michał Plewiński i Dawid Kalinowski, 
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Dawid Kalinowski 
– medalista Akademickich 
Mistrzostw Europy.

Mateusz Żarnowski – finalista Mistrzostw Świata  
Juniorów  w Ottensheim z 2008 r. 

którzy zdobywszy wiele medali Akademickich Mistrzostw Pol
ski, reprezentowali uczelnię na Akademickich Mistrzostwach 
Europy w Brive w 2006 r., zajmując piąte miejsce, a ten ostat
ni, z innym partnerem, został akademickim mistrzem Europy 
w 2008 r. i brązowym medalistą tej imprezy w 2009 r. w Krusz
wicy – w konkurencji jedynek wagi lekkiej. Optymizmem na
pawa zdobycie mistrzostwa Polski w kategorii juniorów młod
szych w 2009 r. przez osadę czwórki ze sternikiem w składzie: 
Adrian Banaś, Michał Klorek, Andrzej Stafiński, Krzysztof Bu
towt i sternik Paweł Poziemski, a także srebrnego medalu mi
strzostw Polski przez czwórkę bez sternika juniorek: Annę 
Urbańską, Manuelę Kurtys, Martę Stołpiak, Paulinę Straszew
ską. Młodzież podtrzymuje więc chwalebne tradycje BTW 
w konkurencjach czwórek.

Srebrne medalistki Mistrzostw Polski Juniorów w 2009 r.:  
Anna Urbańska, Marta Stołpiak, Manuela Kurtys,  
Paulina Straszewska. 

Dawid Kalinowski



wioślarskiego. 1926 rok – to pierwsze starty zagra
niczne, którymi były regaty w… Wolnym Mieście 
Gdańsku, gdzie zwyciężyła osada seniorów w skła
dzie: Franciszek Janik, Mieczysław Figurski, Leon Birk
holc i Franciszek Bronikowski, pod sterem Francisz
ka Brzezińskiego. Po sukcesie w mistrzostwach kraju 
czwórka zakwalifikowała się na mistrzostwa Euro
py, rozgrywane tego roku na Czerwonym Jeziorze 
w Lucernie, gdzie zdobyła brązowy medal. Po ko
rekcie składu (miejsca Figurskiego i Janika zajęli 
Bernard Ormanowski i Edmund Jankowski, a sterni
kiem został Bolesław Drewek) osada stała się muro
wanym kandydatem do reprezentacji na igrzyska 
olimpijskie, które w 1928 r. odbywały się w Amster
damie. Po zaciętych eliminacjach krajowych wy
jazd do stolicy Holandii stał się faktem. Na nietypo
wym torze, umożliwiającym start tylko dwóch osad 
jednocześnie, osada bydgoska zdobywa pierwszy 
w historii polskiego wioślarstwa brązowy medal 
olim pijski! Efektem tego sukcesu było przyznanie 
Bydgoszczy organizacji Mistrzostw Europy w Wio
ślarstwie w 1929 r. Na zorganizowanej przez nieza
wodnych członków BTW regatach brązowy medal 
wywalczyła czwórka bez sternika w składzie: Broni
kowski, Jankowski, Birkholc i Braun. Po zniszczeniu szałasu w 1945 r. udostępniono BTW przystań RC „Frithjof”, z któ

rej Towarzystwo korzystało do 1999 r. Czas ten zaowocował wieloma sukce
sami na mistrzostwach Polski, Europy i olimpiadach. Na tej przystani wycho

wali się tacy zawodnicy, jak Teodor Kocerka i inni olimpijczycy: Jan Świątkowski 
(Helsinki), czwórka bez sternika: Benedykt Augustyniak, Kazimierz Neumann, Bog
dan Poniatowski i Antoni Rosołowicz – olimpijczycy z Rzymu.

Do dnia dzisiejszego najbardziej utytułowanym wychowankiem Towarzystwa 
jest właśnie „Tojo” Kocerka, który oprócz 19 tytułów mistrza Polski w różnych kon
kurencjach, był także akademickim mistrzem świata, mistrzem Europy, dwukrot
nym zwycięzcą regat królewskich w Henley oraz uczestnikiem trzech olimpiad, na 
których zdobył dwa brązowe medale. Nie należy więc się dziwić, że to właśnie on 
został wybrany wioślarzem 80lecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Dzięki takim sympatykom wioślarstwa jak redaktor Zbigniew Urbanyi, przez 
wiele lat mistrzostwo Polski zdobywały ósemki juniorów spod znaku IKP. Sukcesy 
z tych lat BTW zawdzięcza także ofiarnej pracy druhów: Witolda Czajkowskiego, 
Nikodema Nowaka oraz trenera Edmunda Ciesielskiego.

Pierwsza przystań Bydgoskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego  
w latach 1920–1939. Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie powstało niecałe dwa miesiące po po

wrocie Bydgoszczy do Macierzy. 16 marca 1920 r. grupa aktywnych polskich 
mieszkańców miasta z inicjatywy działacza „Sokoła”, Henryka Kalkstein

Osłowskiego, zebrana w sali hotelu „Adlon” (dzisiejszym hotelu „Pod Orłem”), pod
jęła decyzję o utworzeniu polskiego towarzystwa wioślarskiego. Towarzystwo Wio
ślarzy „Tryton” Bydgoszcz – bo tak nazywał się nowo powstały klub – oprócz 
działalności czysto sportowej, miało podkreślić polskość Bydgoszczy. Prezesem 
nowego klubu został Antoni Wittig.

Pierwsze „wszechpolskie regaty 
wioślarskie o mistrzostwo Polski” zor
ganizowane w Brdyujściu były za
powiedzią przyszłych sukcesów To
warzystwa, zarówno sportowych, 
jak i organizacyjnych. Osada czwór
ki ze sternikiem w składzie: Jan Wi
tecki, Leon i Paweł Twardowscy, 
Wiktor Bross, st. Edmund Schuetz za
jęła w tych zawodach drugie miej
sce. Ostatniego dnia sierpnia 1920 r., 
aby uniknąć pomyłek, postanowio
no zmienić nazwę Towarzystwa na 
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie. 
Jednocześnie ustanowiono godło, którego „Betewiacy” używają do dziś: „biała 
prostokątna chorągiewka podzielona na cztery pola błękitnymi pasami. W cen
trum chorągiewki umieszczony został otok zawierający monogram BTW, a w le
wym górnym rogu dodano czerwony pasek tworzący flagę narodową”. Przyjęto 
także zwyczaj zwracania się do siebie per „druhu”.

Czas do wybuchu wojny był pasmem sukcesów BTW, przetykanych nieliczny
mi słabszymi latami. Już w 1921 r. przyszło pierwsze mistrzostwo Polski w konkurencji 
czwórek ze sternikiem, podobnie stało się i w roku następnym. Od 1925 r. wioślarze 
BTW, dzięki uprzejmości niemieckiego RC „Frithjof”, mogli zimą korzystać z basenu 

Dyplom pierwszych w historii 
polskiego wioślarstwa medalistów 
olimpijskich.

Grupa organizatorów Regat Wszechpolski 
(w środku Antoni Wittig).

Zwycięska osad BTW: Leon Twardowski, Jan Witecki, 
Stefan Siemiątkowski (sternik), Bernard Golc, Paweł Twardowski.

Brązowi medaliści igrzysk olimpiskich w Amsterdamie w 1928 r.:  
Franciszek Bronikowski, Edmund Jankowski, Leon Birkholc,  
Bernard Ormanowski i sternik Bolesław Drewek – podczas treningu.

????????????????? Dwukrotni mistrzowie Polski: Jan Świątkowski 
(uczestnik igrzysk olimpijskich w Helsinkach  
w 1952 r.) i Edward Radziński.

Mistrz Europy Teodor Kocerka 
po zwycięskim finale  
w Gandawie w 1955 r.

Druga przystań BTW w latach 
1945–1999.

Reprezentanci Polski na igrzyskach olimpijskich  
w Rzymie w 1960 r.: Benedykt Augustyniak,  
Antoni Rosołowicz, Bogdan Poniatowski,  
Kazimierz Neumann – w dniu zaprzysiężenia. 

Transport łodzi na mistrzostwa Europy w Brdyujściu, sierpień 1929 r.


