Wstęp
Od bardzo dawna kajaki i canoe znane były w Polinezji, Afryce i Egipcie, o czym świadczą
malowidła znalezione w kilku piramidach. Historię kajaka łączy się jednak głównie z
Eskimosami. Z ich języka pochodzi nazwa łódki. Słowo „ka-i-ak” należy przetłumaczyć jako
„męskie czółno eskimoskie” .Canoe z kolei używali Indianie z dzisiejszego pogranicza
Kanady i Stanów Zjednoczonych , ale także mieszkańcy wysp Morza Karaibskiego .I być
może pochodzi z ich języka, od słowa „canagua”, oznaczającego łódź drążoną w pniu drzewa,
używana od blisko 150 lat. Łódź była w wielu miejscach jednym z podstawowym narzędzi
człowieka już od najdawniejszych czasów. Służyła mu do podróżowania, polowania i walki.
Historia wodnych dyscyplin sportu sięga daleko wstecz, a świadczą o tym liczne, do dziś
zachowane pamiątki z przeszłości. W zależności od miejscowych warunków i dostępnych
materiałów powstały różne typy łodzi: od kanadyjek (canoe), używanych do dziś przez
północnoamerykańskich Indian, poprzez pirogi polinezyjskie do kajaków Eskimosów.
Za właściwego twórcę współczesnego kajakarstwa uznawany jest John Mc Gregor,
szkocki prawnik, mieszkający w Londynie. W 1864 roku zbudował pierwszy kajak i
przepłynął na nim kilka rzek Wielkiej Brytanii. Twardy Szkot zademonstrował nową technikę
wiosłowania, bo siedział w łódce twarzą w kierunku jazdy. Była to rewolucja , bo w
wioślarstwie mającym już wówczas prawie stuletnie tradycje, siedziało się zawsze tyłem .
Rok później udoskonalił swoją konstrukcję , którą ochrzcił imieniem szkockiego bohatera
Rob Roya i ruszył na szlaki Europy. Jego kajak miał 4,57 m. długości i 76 cm szerokości,
zbudowany został z drewna cedrowego.
Już w 1866 roku założono Royal Canoe Club, do którego masowo wstępowali
dyplomaci ,politycy , przedsiębiorcy, ale także studenci. Od tego momentu kajakarstwo
ruszyło na podbój świata , zaczynając od Europy i Ameryki Północnej.
Wyczynowe kajakarstwo narodziło się bardzo szybko. 27 kwietnia 1867 roku , na
wyznaczonym na Tamizie dystansie jednej mili, ścigało się 15 kajaków. Miało to miejsce
niespełna rok po założeniu Royal Canoe Club . Przez długie lata Brytyjczykom wystarczał
królewski klub założony przez samego Mc Gregora, więc ich federacja wcale nie była
pierwszą w świecie , a dopiero trzecią . Pierwszy krajowy związek powstał w 1880 roku, w
Stanach Zjednoczonych , drugi – w Niemczech, w 1886 roku , a dopiero trzeci rok później.
Na progu XX wieku czwarta federacja powstała w Kanadzie , potem kolejne we Francji,
Szwecji, Czechosłowacji, Austrii, Danii i Szwajcarii. Jedenasty na tej liście jest Polski
Związek Kajakowy. Za początek zorganizowanej działalności uważa się rok 1928, kiedy to w
ramach Polskiego Związku Narciarskiego powstała Komisja Kajakowa (z siedzibą w
Krakowie). W 1930 roku Komisja przeistoczyła się w samodzielny Polski Związek Kajakowy.
W Polsce za prekursora turystyki kajakowej uchodzi etnograf Zygmunt Gloger, który w 1872
odbył wycieczki po Wiśle, Bugu, Niemnie i Biebrzy..
Międzynarodowa
organizacja,
nazywana
pierwotnie
IRK
(Internationale
Repraesentschaft fuer Kanusport), a po II wojnie światowej przemianowana na ICF
(International Canoe Federation) powstała 19 stycznia 1924 roku w Kopenhadze. W 1936
kajakarstwo regatowe, a w 1972 kajakarstwo górskie trafiło do programu olimpijskiego.
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Gdyby ktoś przeglądał akta Rady Narodowej miasta Krakowa z 1957r , napotkał by
tam dokument mocą którego Kolejowy Klub Wodny 1929 otrzymał osobowość prawną .
Zdawać by się mogło , że jest to początek historii Klubu. Lecz przecież Klub to nie tylko
nazwa , to przede wszystkim ludzie , którzy tworzą jego historię, a także przystań. Więc
mimo że prawny byt Klubu rozpoczął się w 1957 r. , jego historia sięga okresu
przedwojennego , do czego nawiązuje data 1929 .

PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE
1929-1939
Klub o nazwie Kolejowy Klub Wodny 1929 otrzymał osobowość prawną decyzją
Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 28. IX. 1967 r. Nr. SA.IV-1/40/57. Jego
historię rozpoczęło budować dosłownie trzech zapalonych entuzjastów kajakarstwa . Nie
zdawali sobie oni sprawy , że ich idea , zapał do społecznego działania i pragnienie
realizowania spływów po polskich rzekach zwycięsko przetrwa tyle lat . Wkrótce ich grono
powiększyło się o sporą grupę podobnych entuzjastów kajakarstwa. W początkowym okresie
,bo prawie dwa lata, tworzyli raczej grupę koleżeńsko-towarzyską , nie dając jej żadnej nazwy
, potem pięciokrotnie zmieniali nazwę , by wreszcie przyjąć dzisiejszy kształt i nazwę
KOLEJOWY KLUB WODNY 1929.
Przed osiemdziesięciu laty narodził się nasz Klub w Krakowie przy ul. Zamojskiego
32 Było to prywatne mieszkanie Mariana Plebańczyka, późniejszego wieloletniego prezesa
KKW- 29. Tam powstał nasz pierwszy proporzec , wówczas dumnie powiewający na
nielicznych jeszcze „ krypach „. Otóż w tych właśnie czasach trzej członkowie , a późniejsi
założyciele oddziału Marian Plebańczyk , Zygmunt Figuła i Erwin Nagler sprowadzili
kilkanaście prospektów z fabryk składaków jako literaturę fachową , a od A. Grabskiego
wypożyczyli częściami szkielet Leppera do skopiowania .Pokonując setki przeszkód po
rocznym mozoleniu się z piłką , heblem i pilnikiem spuścili w lipcu 1929 r. pierwsze składaki
na wodę „ Włóczęgę „”Nygusa” i „Pirata”. Reszta sezonu 1929 upływa na zapoznaniu się z
nowymi możliwościami , jakich mógł dostarczyć sport kajakowy i na wycieczkach po
wodach krakowskich , z których największą „wyrypą” był spływ z Oświęcimia do Krakowa
1930 rok powiększa grono kajakowców o nowych zapaleńców. Przybywają bracia
Dygowie , Solecki Władysław, Mierzwa Bolesław, Przybylski Teofil i inni . powiększa się
także flotylla kajaków . Podmiejskie wycieczki już nie zadowalają młodych amatorów ,
zaczynają się rodzić pragnienia wielkich wypraw za poszukiwaniem przygody . Pragnienia te
przyjmują formę realną w postaci spływu Wagiem i Dunajem do Belgradu na
Wszechsłowiański Zlot Sokoli, a dalej wyprawa na Adriatyk. Wycieczkę odbywali
M.Plebańczyk , Z. Fuguła , R.Dyga , i E.Nagler.
Pod względem organizacyjnym oddział nie ma jeszcze zdecydowanych form klubu
sportowego. Jest raczej kółkiem towarzyskim , złożonym z kolegów z ławy szkolnej i
oddanych sobie przyjaciół.
W roku 1931 wobec wzrastającej liczby członków rodzi się potrzeba ujęcia luźnego
dotychczas życia oddziału w pewne formy organizacyjne , który zdecydowanie określiłby
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właściwy kierunek . W tym roku cały oddział przystępuje do Wojskowego Klubu Sportowego
„Wawel” w Krakowie jako oddział wodny. W chwili przystąpienia do WKS „Wawel” oddział
liczył 15 członków i osiem składaków . Dziś po latach warto przypomnieć te nazwiska , co
staje się konieczne i obowiązkowe , gdyż tych 15 członków stanowiło wówczas nieświadomie
pierwszą grupę założycieli dzisiejszego KKW-29 , a byli to :
Dyga Edwin
Dyga Ryszard
Dyga Witold
Dziewiński Bolesław
Figuła Zygmunt
Majcher Kazimierz
Mierzwa Bolesław
Nagler Erwin
Plebańczyk Marian
Plebańczyk Janina
Przybylski Teofil
Rybotycki Eugeniusz
Solecki Władysław
Solecka Cecylia
Do zarządu powołano płk. W. Wojakowskiego jako przewodniczącego, Z. Figułę jako
zastępcę i T.Przybylskiego jako sekretarza.
W klubie nadal dominuje turystyka . Członkowie urządzają szereg wycieczek na coraz
to inne rzeki , zapoznając się z całym dorzeczem górnej Wisły .Do najdłuższych należał
spływ Wisłą do Gdyni odbyty przez Figułę i Nagdera.
Z chwilą przystąpienia do WKS „Wawel” Oddział Wodny zgłosił akces do
powstałego w Warszawie Polskiego Związku Kajakowego . Organizacyjnie Oddział
otrzymuje regulamin i z miejsca zaczyna się zarysowywać jego przodujące stanowisko
miedzy wszystkimi klubami kajakowymi. Dowodem tego jest przyznanie przez PZK I
miejsca w Konkursie Turystycznym Związku .
Rok 1932 przynosi dalszy rozwój ilościowy Oddziału, z 15-stu członków liczy już 34
członków . Dynamicznie rozwijająca się turystyka oddziału przynosi w dalszym ciągu I
miejsce i plakietkę za największy średni kilometraż wśród klubów zrzeszonych w PZK.
Równolegle rozwija się wyczyn Oddziału . Start
w tradycyjnych długodystansowych regatach
„Makkabi” 30 km na trasie CzernichówKraków przynosi zwycięstwo w biegu głównym
. W tym sezonie starzy wyjadacze urządzają
nową wyprawę zagraniczną w osadzie Figuła i
Nagler , płyną Prutem , Dunajem , i Morzem
Czarnym z Czerniowiec do Warny . Młodsi jak
Roth, Mierzwa, Przybylski , Dziewiński i Hegel
spływają Wisłą do Bałtyku i na Hel . 1933 rok
jest rokiem coraz większej intensywności w
rozwoju Oddziału, z końcem roku liczy on już
66 członków .Wybrany na Walnym Zebraniu
Zarząd zostaje znacznie poszerzony . PZK
uznając oddział za najsilniejszy i najlepiej
postawiony klub kajakowy , powierza mu w
uznaniu jego osiągnięć organizację Pierwszych
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Mistrzostw Polski w Krakowie
Zostaje powołany szeroki komitet organizacyjny , który w połączeniu z ofiarną pracą
wszystkich organizatorów pozwala postawić Mistrzostwa na wysokim poziomie , za co
uzyskał pełne uznanie PZK i wszystkich uczestników. Sportowo niezbyt się udało. Czternastu
naszych zawodników otrzymało spore lanie od katowiczan i poznaniaków , którzy zajechali z
doskonałym sprzętem regatowym, jakiego w WKS „Wawel” nie znano. Późniejszy V-prezes
naszego klubu M.Marona , startujący jeszcze w barwach KS Cracovia zdobył tytuł Mistrza
Polski na dystansie 10 km w kat. K2T. W sezonie 33 odbyto 197 wycieczek , za
najpoważniejszy wyczyn turystyczny należy uznać rajd naokoło Sycylii odbyty przez
Plebańczyka , Figułę , Dziewińskiego , i Nagdera
1934 rok jest okresem dalszego żywiołowego rozwoju sportu kajakowego. Liczba
członków wyniosła już 96 osób. Oddział pod względem ilościowym należał do pierwszych w
Polsce , będąc najaktywniejszym w wyczynie i turystyce. Stosują podział prowadzony przez
PZK Oddział dzielił swych członków na : 50 włóczków, 43 włóczęgów i 3 wygów(
Plebańczyk , Przybylski i Kielor)
Pierwsze 5-lecie zamykające się rokiem 1934 było bardzo pomyślne .Oddział ma
uznanie w PZK , wiedzie prym w Okręgu . Flagę klubu można spotkać na wszystkich
szlakach polskich i za granicą nie jest obca. Sumując wyniki uzyskane w r. 1934 dał się
zauważyć kolosalny postęp w stosunku do r. 33. Na sukces składało się wiele czynników
.Przede wszystkim to wartości osobiste zawodników i ich zaangażowanie w sumiennym
trenowaniu . Do całości doszły czynniki rzeczowe w postaci sprzętu regatowego,
wypożyczonego przez wytwórnię składaków.
Ogółem zawodnicy uzyskali w sezonie ‘34 : 10 miejsc pierwszych , 8 drugich , 6
trzecich i szereg dalszych . Pięć tytułów Mistrza Polski : Przybylski Teofil, Kielor Franciszek
, Sołtys Wilhelm, Dziewiński Bolesław. W klasyfikacji zawodników osadami miejsce
pierwsze zajęła osada W.Sołtys i F.Kielor Mistrzowie Polski na 12,5km SW-2. Godnym
podkreślenia jest zdobycie na I Międzynarodowych Górskich Mistrzostwach Polski na
Dunajcu II miejsca na 94km przez T.Przybylskiego i F Kielora. W biegu pań na 9,4km III
miejsce zajęła Władysława Golkówna-Figułowa
Główną atrakcją sezonu była wyprawa W. Chałupnika i M Świtalskiego na wyspy
Morza Egejskiego . W poważnym stopniu do rozwoju turystyki kajakowej przyczyniały się
rocznie rozgrywane współzawodnictwo za wyczyny turystyczne , a mianowicie puchar
przechodni ufundowany przez M.Plebańczyka za najliczniejszy udział w spływach . Na
spotęgowanie działalności turystycznej wpłynęło również wprowadzenie przez PZK Odznaki
Turystycznej. W roku 1935 Oddział nadal zajmuje przodującą lokatę tak w turystyce jak i w
wyczynie . Liczba członków wzrosła do 110. Był to owocny sezon , do sukcesów należy
zaliczyć
Mistrzostwo Polski na 10km Mariana Nowaka w jedynkach składanych
wyścigowych oraz dwójki T. Przybylski i F.Kielor. którzy królowali jeszcze na dystansie
1km. Następny rok 1936 właściwie niczym się nie różni od ubiegłego , turyści kręcą
kilometry w dziesiątkach tysięcy , a zawodnicy zdobywają dalej najczęściej pierwsze i drugie
miejsca.
Rok 1937 stanowi wstrząs dla członków Oddziału kajakowego „Wawelu”. Ten tak
wspaniale rozwijający się oddział zniknął za jednym pociągnięciem pióra . W roku tym
ukazał się statut Wojskowego KS „Wawel”, który uwarunkował członkostwo klubu czynną
służbą wojskową . Wielu członków przeszło do Towarzystwa Urzędników Miejskich . Tylko
najstarszym trudno było pogodzić się z myślą rozłąki i całą grupą przeszli do Ligi Morskiej i
Kolonialnej. Liczba członków spadła do 26 osób . W roku 1938 dalej otrząsaliśmy się z
przykrości , jaką było rozwiązanie Oddziału co trwało niedługo jak możemy się domyślać z
kart historii.
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Rok1939 i jego tragiczny Wrzesień . To rok nowej porażki , lecz tym razem już w
skali kraju . Sprzęt przechowywany na przystani Ligi Morskiej i Kolonialnej przepada
bezpowrotnie . Przystań niknie z powierzchni ziemi . Została zdmuchnięta w czasie
wysadzenia Mostu Dębnickiego .

DRUGIE DZIESIĘCIOLECIE
1940-1949
A jednak idea turystyki kajakowej podczas okupacji hitlerowskiej nie upada, niewielu
było kajakowców uprawiających włóczęgę wodną. Niewielkie kilkuosobowe grupy ruszające
co roku na wodę .
Druga połowa 1945 roku zastaje nas już na pracy nad odbudową idei turystyki wodnej.
Przeliczyliśmy pozostałe szeregi , milczeniem uczciliśmy pamięć tych , którzy na zawsze
odeszli . Rozglądaliśmy się za nową siedzibą . Z ostatniej przystani nie pozostało nic.
Zachowała się jednak przystań Towarzystwa Wioślarsko-Narciarskiego 32, w której
przedwojenny działacz dr Luster-Skorczyński organizował sport w krakowskim harcerstwie .
I znowu powstała grupa , która szybko się rozrosła do kilkudziesięciu osób, zorganizowała
sekcję kajakową przy Harcerskim Klubie Sportowym w Krakowie .
I znowu od początku , już po raz trzeci zaczynamy od nowa turystykę kajakową,
bogatsi o wspaniałe , nowe dla nas tereny dzisiejszej Polski północnej i zachodniej . Jeszcze
grupy „Wilkołaków” i niedobitków hitlerowskich działały w Puszczach Mazurskich a już
flaga HKS powiewała na tak popularnych dzisiaj , a wówczas zupełnie dzikich , pełnych min ,
zasieków i niewypałów szlakach wodnych .
Jednak niedługo było nam pisane występować w nowych barwach HKS, bo już w roku
1947 harcerstwo zostało czasowo rozwiązane , by przejść w niedługim czasie na nowe formy
organizacyjne. Po niezbyt szczęśliwym naszym trzecim wcieleniu czyli po rozwiązaniu w
roku 1947 Harcerskiego Klubu Sportowego , nasza grupa tym razem nie uległa rozproszeniu ,
przechodząc w całości do Zrzeszenia Sportowego „Kolejarz-Olsza” w Krakowie .
Rozpoczyna się już po raz czwarty organizacja . I z tym momentem rodzi się w łonie
kolejarskiego klubu właściwa historia KOLEJOWEGO KLUBU WODNEGO 1929.
W 1948 zajmujemy I miejsce w Ogólnopolskim Spływie na Dunajcu

TRZECIE DZIESIĘCIOLECIE
1950-1959
W czerwcu 1949 roku odbyło się Walne Zebranie Sekcji Wodnej ZS Kolejarz-Olsza,
na które przybył delegat Zarządy Głównego ZKS Kolejarz .J.Dusik , zapewniając o dołożeniu
wszelkich starań, by pomóc Klubowi w podniesieniu się na nogi oraz udzieleniu poważnej
pomocy finansowej z życzeniami , aby Klub rozrósł się do potęgi , aby mówiono o nim w
całej Polsce . Była poważna pomoc ze strony Federacji „Kolejarz” na przestrzeni kilku
dziesiątków lat.
Tymczasem na terenie Klubu nowe trudności . Powołana do życia Liga Morska
zabiera po prostu Klubowi spuściznę po TWN 32 to jest przystań . Dzięki jednak
przychylności PZK Klub otrzymuje przedwojenny budynek kąpieliska „Wawel”, przerobiony
kosztem PZK na stanicę kajakową . Do dawnych przedwojennych działaczy przybywają nowi
, jak Tadeusz Pilarski z TS „Tramwaj, Z.Baumgartner z Kolejowej Ligi Morskiej , wreszcie
M.Marona z KS Cracovia , który jeszcze w 1934 pływał z nami w Lidze Morskiej i
Kolonialnej . Rośnie też działalność organizacyjna i turystyczna . Sekcja liczy 48 członków
czynnych posiadających 25 sztuk własnych kajaków składanych .W Ogólnopolskim Spływie
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na Dunajcu 23 członków zdobyło zespołowo I miejsce i nagrodę PZK.W związku z
odbudową po działaniach wojennych Mostu Dębnickiego, uporządkowaniem otoczenia
Wawelu oraz regulacją biegu Wisły , drewniana przystań naprzeciw Wawelu , uzyskana od
PZK , przeznaczona została do rozbiórki . Rok 1949 to rok 20-lecia naszego Klubu i
intensywnej działalności turystycznej i organizacyjnej. Odżywają przedwojenne marzenia o
własnej przystani.
Tak się szczęśliwie złożyło, że zagadnienie to nie było tylko bolączką klubu. Poparcie
i pomoc ówczesnej władzy oraz tradycje Krakowa przyczyniły się do szerokiego rozwoju
sportów i turystyki wodnej. Oprócz drewnianej przystani ZS Kolejarz-Olsza istniały jeszcze
dwa inne :AZS oraz Towarzystwo Urzędników Miejskich użytkowana przez KS Cracovia .
Były to budowle drewniane w rodzaju baraków . Zaistniała więc pilna potrzeba szukania
drogi do rozwiązania problemu już w skali szerszej jak jednego klubu . Po prostu powstał
problem budowy bazy dla potrzeb sportu i turystyki wodnej. Z inicjatywą w tej sprawie
wyszedł Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej w Krakowie Sekcja Społeczna Sportu
Kajakowego z jej przewodniczącym Tadeuszem Pilarskim, byłym prezesem rozwiązanego już
wówczas Krakowskiego Okręgu PZK. Opracowany przez T.Pilarskiego projekt ośrodków
sportów wodnych został częściowo omówiony z przedstawicielami klubów z terenu Krakowa.
W tym czasie najżywotniejszą w Krakowie była Sekcja Wodna ZS Kolejarz-Olsza, przy
której powstał Komitet Budowy Przystani Wodnej kierowany przez Prezydium w osobach
:przewodniczący inż.M.Plebańczyk oraz zastępcy
T.Pilarski i Z.Baumgartner . W skład komitetu jako
założyciele weszli W.Figułowa , J. Kumala, K.Roth i
B.Skulicz . Inicjatywa Społecznej Sekcji Kajakowej
WKKF została zespolona z inicjatywą Sekcji Wodnej
ZS Kolejarz- Olsza.
W wyniku konferencji przeprowadzonej przez
T.Pilarskiego w Departamencie Inwestycji GKKF z
udziałem Dyr. Inż.Olszewskiego i jego zastępcy inż.
W.Kuchara , zapadła decyzja objęcia planem
inwestycyjnym ośrodka Sportów Wodnych w
Krakowie . Dzięki staraniom Sekcji Sportu
Kajakowego WKKF w Krakowie i szczególnie
Początek budowy przystani
zaangażowania się w tę potrzebę T.Pilarskiego udaje
się uzyskać z GKKF środki na opracowanie założeń i
projektu wstępnego całości Ośrodka Sportów Wodnych w Krakowie . Równolegle biegnie
sprawa projektu obiektu przeznaczonego dla naszej sekcji. Całość starań i całokształt pracy
spoczywał na duecie T.Pilarski i M.Plebańczyk . W zabiegach o środki nie pominięto również
najwyższych władz państwowych , w wyniku
których udało się wyjednać dotację od
premiera J.Cyrankiewicza na budowę naszej
przystani . Środki te okazały się w trakcie
budowy niewystarczające . Zwrócono się
więc z prośbą o pomoc do Społecznego
Funduszu Odbudowy Stolicy . Tak się
szczęśliwie złożyło, że uzyskano pozytywną
decyzję i SFOS niemal w
całości finansował budowę obiektu . Ale nie
uprzedzajmy faktów .Przed nimi jeszcze 5 lat
pracy i intensywnych zabiegów zanim nastąpi Uroczyste otwarcie przystani , przemawia
prezes Klubu Marian Plebańczyk
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uroczysta chwila przekazania przystani w Dniu Kolejarza 11 września 1955 roku .
W ogólnopolskim współzawodnictwie Sekcja zajęła II i III miejsce oraz I miejsce w
Ogólnopolskim Spływie na Dunajcu . 1952 rok przynosi dalsze sukcesy ponownie I miejsce
w OSnD , ale jeszcze I miejsce w Ogólnopolskim Spływie Pokoju . 77 członków bierze
udział w 22 spływach , dysponując już 43 własnymi składakami . Klub organizuje I Spływ
Brdą dla Przodowników Pracy DOKP w którym uczestniczy 30 osób . W roku 1953 przy
ogólnym zaangażowaniu wszystkich członków Sekcji ruszyła budowa przystani . Zajęliśmy
II miejsce w Spływie na Dunajcu. Odbył się kolejny spływ dla Przodowników Pracy DOKP
na pojezierzu Brodnieckim.
Rok 1954 to już ćwierćwiecze istnienia naszego
klubu i rok intensywnej pracy przy budowie przystani
.Działalność turystyczna wysuwa się znowu na
przodujące miejsce w Polsce. Organizujemy 26
spływów. W Ogólnopolskim Spływie na Dunajcu
zajmujemy I miejsce. Aktyw Sekcji zaprojektował i
opracował szczegóły Ogólnopolskiego Festiwalu
Turystycznego na Podhalu dla uczczenia 10-lecia PRL.
Festiwal ten był centralna imprezą turystyczną PTTK i
obejmował kilka dyscyplin. Wiosną 1954 roku powołano do życia kajakową Sekcję
wyczynową . Organizacją jej zajął się inż.St.Śliwiński , który rok wcześniej zgłosił akces do
sekcji , posiadając własny zbudowany przez siebie sprzęt wyczynowy , 2 jedynki i 2 dwójki.
W połowie sezonu dołączyli do niego H.Milc , E.Niechaj , J.Przybyło, T.Lang ,B.Ritzke i
inni. Dalsze jednostki wyczynowe budował inż. Śliwiński przy udziale E. Niechaja.
Wykonaniem wioseł i kajaków zajął się również J.Rzepka , późniejszy etatowy szkutnik
Klubu. Zgłoszenie sekcji do WKKF obejmowało liczbę 9 zawodników .
11 września 1955r. w Dniu Kolejarza dzięki intensywnym pracom następuje uroczyste
przekazanie Przystani Sekcji Wodnej ZS Kolejarz-Olsza.
Po długich latach jesteśmy pod własnym dachem. Trwa nadal rozbudowa całego obiektu .
Powstaje budynek krytych basenów pływackiego i kajakowego oraz pracowni szkutniczej. Z
planów wielkiego ośrodka Sportów Wodnych powstał jedynie nasz obiekt. Inne kluby nie
wykorzystały szansy na budowę swoich obiektów w okresie naszych starań.
Wraz z przejęciem przystani działacze Sekcji Wodnej rozpoczęli starania w Federacji
„Kolejarz” o wyodrębnienie się z Zrzeszenia
Sportowego „Kolejarz-Olsza” w samodzielny
Kolejowy Klub Wodny.
Sekcja turystyczna posiadająca już 90 członków
bierze udział w 28 spływach i popisuje się
zajęciem II miejsca w Ogólnopolskim Spływie na
Dunajcu. Na uwagę zasługuje fakt iż w tym czasie
startował w naszych barwach ks. Karol Wojtyła ,
późniejszy papież Jan Paweł II.
Zachował się dyplom ks. Wojtyły za udział w
XIX Ogólnopolskim Spływie Kajakowym na
Dunajcu w barwach naszego Klubu.(1955).
Warto dodać , że miejsce do odpoczynku w naszym
klubie znalazł przyjaciel Karola Wojtyły ,Jerzy
Ciesielski , ówczesny wykładowca Politechniki
Krakowskiej.
Sekcja wyczynowa przy 17 zawodnikach
posiada już etatowego trenera E.Nowaka , bierze
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udział w Górskich Mistrzostwach Polski zajmując VI i VIII miejsca indywidualnie oraz III
miejsce
zespołowo w mistrzostwach Okręgu .W roku 1956 powołano szereg kółek , jak krajoznawcze
, prasowe, filmu , fotografiki i artystyczne . Poszerzenie wachlarza zainteresowań , to
logiczna konsekwencja marzeń o własnej przystani. Od chwili rozpoczęcia budowy przystani
zaistniała konieczność ożywienia jej w przyszłości . Chodziło o wykazanie się , że uzyskane
fundusze , to dobrze ulokowany kapitał, który spłacimy służbą dla zdrowia społeczeństwa i
wychowania licznej kadry zdrowych fizycznie i moralnie młodych ludzi.
Kolejną działalnością sportową stała się wyczynowa sekcja wioślarska . Początki datują się
od wiosny 1956 roku . Kierownictwa Sekcji wioślarskiej podejmuje się inż. J. Ciesielki . We
wrześniu 1956 odbyła się na naszej przystani sesja wyjazdowa Rady Sekcji Wioślarskiej ZS
Kolejarz dla zapoznania się z możliwościami rozwoju naszej sekcji wioślarskiej . Mając na
uwadze wspaniałe warunki lokalowe , zapewnioną fachową współpracę znanego trenera i
wychowawcy kilku pokoleń inż. J. Bujwida oraz znanego działacza mgr. B.Pągowskiego , jak
również bogate tradycje sportu wioślarskiego w Krakowie , postanowiono przekazać naszej
sekcji sprzęt likwidującej się sekcji wioślarskiej KS Kolejarz Toruń oraz możliwość zakupu
jedynki wyścigowej. Sprzęt ten w listopadzie 1956 sprowadzono do Krakowa . Do naszej
sekcji zgłosiło się kilku byłych zawodników AZS, co dało początek działalności.
Sekcja turystyczna działała na normalnym poziomie , przemierzając w 32 spływach
szlaki wodne całej Polski i zajmując VI miejsce na Spływie Dunajeckim. Dla wyczynowej
sekcji kajakowej rok ’56 to dalsza stabilizacja i jej wzrost . Zakupiono z własnych środków
12 jednostek pływających, sekcja liczy 44 zawodników , a szkoleniem przez trenera
E.Nowaka objęto około 100 zawodników . Ta akcja dała już w tym roku owoce . Klub
zajmuje II miejsce zespołowo w Okręgu i 7 tytułów mistrza okręgu . W Górskich
Mistrzostwach Polski III miejsce zespołowo , indywidualnie IV E. Nowak i S. Śliwiński .
Podobne sukcesy w Mistrzostwach ZS Kolejarz – I miejsce Barbary Bugaj i J. Styś w K-1.
1957 to początek rozwoju Klubu. Walne Zgromadzenie członków Sekcji Wodnej ZS
Kolejarz-Olsza dnia 30 stycznia 1957 roku po ożywionej dyskusji uchwaliło jednogłośnie
statut i powołanie do życia w miejsce dotychczasowej Sekcji , samodzielnego Klubu o nazwie
„ KOLEJOWY KLUB WODNY 1929” w skrócie KKW-29, równocześnie wybrano zarząd
klubu w składzie:
Plebańczyk Marian - Prezes
Pilarski Tadeusz v- prezes kajakowy
Ciesielski Jerzy v- prezes wioślarski
Roth Klara - sekretarz
Wadowski Andrzej -kapitan turystyczny
Ritzke Bruno - kapitan kajakowy
Gablankowski Andrzej - kapitan wioślarski
Horecki Lesław
Członek zarządu:
Marona Mieczysław
Michalik Erwin
Nitecka Stefania
‘
Rybik Aleksander
Szczerbowski Kazimierz
Brzeziński Jerzy
Zastępcy członka zarządu
Dedo Andrzej
Śliwiński Stanisław
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Godnym odnotowania jest powołanie do życia redakcji pisma klubowego „Nasz
Informator” , którego celem była informacja o życiu Klubu. Klub powiększył się do kilkuset
członków, stąd tablica informacyjna z ogłoszeniami stała się niewystarczająca. Informator
miał być wspólnym pismem, w którym każdy członek powinien mieć coś do napisania
choćby raz w roku na tematy sportowe, turystyczne , humor, satyrę , poezję czy reportaż.
Redakcji informatora podjęli się L.Horecki jako redaktor naczelny , którego wspomagał
M.Plebańczyk oraz jako sekretarz W.Figułowa .Do informatora pisali często Klara Roth ,K.
Siermontowski , Z.Baumgartner, J. Trutkowski i inni .Pierwszy egzemplarz ukazał się 20
lutego 1957 . W sumie wydanych z przerwami do r. 1970 zostało 41 numerów. Tak się
złożyło, że numer 40 ukazał się w roku jubileuszowym 40-lecia KKW-29.
Prace przy budowie przystani i zabiegi o uzyskanie osobowości prawnej nie hamują
zasadniczej działalności klubu. Czynnych jest 154 kajakarzy turystów , 52 kajakarzy
wyczynowych i 35 wioślarzy . Oprócz działającej na normalnym poziomie sekcji turystycznej
odnotować należy sukcesy sekcji wyczynowej kajakarskiej:
• II miejsce zespołowo na Górskich Mistrzostwach Polski
• II miejsce MP Górskich , F-1 na 94km St. Śliwińskiego
• III miejsce MP Górskich F-1 94 km Henryk Milc
• Trzy tytuły wicemistrzowskie w biegach płaskich Eugeniusza Nowaka ( w wyniku
czego został powołany do kadry narodowej)
• V miejsce MP K-2 500 m E.Nowak i L.Fudalej
Działalność sekcji wioślarskiej w tym okresie ulega nieznacznym wahaniom . Jeśli
jednak porównamy sezon 1956 i 1957 , to nasza sekcja ma zdecydowane osiągnięcia. Trzeba
sobie przypomnieć zeszłoroczne sprawozdanie , w którym sekcja wioślarska liczyła 7
członków , łodzi też 7 , w tym tylko 2 zdatne do użytku , żadnych startów na regatach .Były
to więc zupełne początki . Rok 1957 jest formalnie drugim rokiem istnienia sekcji
wioślarskiej , zaś faktycznie pierwszym sezonem startowym. Działalność sekcji znacznie się
ożywiła .Sprzęt prawie całkowicie został wyremontowany , rozpoczęto szkolenie nowicjuszy
, zawodnicy regularnie trenują i startują w regatach. Treningi prowadził Jan Bujwid ,
szkolenie nowicjuszy prowadzili Danuta Klimecka, Andrusiewicz , Bugaj Barbara ,
Gablankowski Andrzej , Łękawski i Siekierka . Sekcja brała udział w czterech regatach z
wynikami:
• II miejsce MP juniorów w jedynkach Bugaj Barbara
• I miejsce Mistrzostwa Województwa w jedynkach Bohdan Andrusiewicz
• I miejsce Mistrzostwa Województwa w dwójkach podwójnych W.Łękawski i
K.Siekierka
• II
miejsce
zespołowo
Mistrzostwa
Województwa
Po wielu staraniach i po pokonaniu szeregu
trudności oraz odwołań Zarząd Klubu otrzymał
pismo od Prezydium Rady Narodowej w Krakowie
z dn.30.09.1957r. Nr SA-IV-1/40/57, mocą którego
Klub uzyskał osobowość prawną.
Postanowieniem Prezydium Rady Narodowej m.
Krakowa z dnia 28.09.1957 wciągnięto do rejestru
stowarzyszeń pod poz. 69. stowarzyszenie Pn.
”Kolejowy Klub Wodny 1929” w Krakowie . Tym
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samym został zatwierdzony statut KKW-29.
Członkowie dotychczasowej Sekcji Wodnej ZS Kolejarz Olsza w Krakowie automatycznie
stali się członkami – założycielami KKW-29
Rok 1958 to piąty rok przy budowie naszej przystani. Był on poświęcony głównie
ukończeniu robót rozpoczętych i przygotowaniu do dalszej rozbudowy . Komitet Budowy
pracował w składzie przewodniczący T. Pilarski , Z-ca J. Kumala , członkowie Z.
Baumgartner , Wł. Figurowa , L . Horecki , J.Muszyński , J. Nadera , M.Plebańczyk .
Chcąc uzyskać środki na dalszą działalność statutową oraz działalność inwestycyjną , a
przede wszystkim na ukończenie budowy przystani , Zarząd Klubu zwrócił się do władz
terenowych o wydanie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa budowlanego i warsztatu
stolarsko-szkutniczego pod nazwą Społeczne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Klub
uzyskał wymagane przepisami zezwolenia.
Na Walnym Zebraniu Członków KKW-29 wybrano nowego Wiceprezesa do spraw
kajakowych Stefanię Nitecką jak również Wiceprezesa do spraw wioślarskich mgr
Pągowskiego
W działalności sekcji kajakowej wyczynowej wykrystalizowała się czołówka Sekcji
nawiązując równorzędną walkę z najlepszymi w Polsce . Do najcenniejszych sukcesów
należą:
• Drużynowe górskie Wicemistrzostwo Polski
• III miejsce MP K-1 500m jun. J. Wielgoszewskiej .
• V miejsce MP K-1 500 sen .K. Bednarczyka
• V miejsce MP w slalomie K .Bednarczyka
• III miejsce Górskich MP S. Śliwińskiego
• III miejsce Górskich MP F-2 K.Bednarczyka – E.Nowaka .
Klubowi przyznano dyplom uznania za wybitne osiągnięcia w propagowaniu kajakarstwa.
Również sekcja turystyczna może zaliczyć na swoje konto znaczące sukcesy . Licząc 165
członków , udała się na 39 spływów .Najbardziej wartościowe to zajęcie I miejsca na
kolejnym Międzynarodowym Spływie na Dunajcu . Autorem tego wyczynu był 3-osobowy
zespół na jedynkach Helena Janik , M.Marona , i A.Wadowski , za co Klub otrzymał
olbrzymi kryształowy puchar . Ostatnią imprezą był wyjazd 28-osobowej grupy do Warny
nad Morze Czarne ze zwiedzaniem czterech stolic Sofii, Bukaresztu, Budapesztu, i Pragi .
Jako imprezę wodną zamorską należy wymienić wyprawę do Bombaju w składzie 3
osad , zorganizowaną wspólnie z Gazetą Krakowską . Wyprawa po przepłynięciu Orawką ,
Wagiem i Dunajem 2.500 km została przerwana w Konstancy nad Morzem Czarnym na
polecenie władz , z uwagi na sytuacje polityczną i konflikt , jaki zaistniał w tej części świata .
Wyprawa była dobrą propagandą kajakarstwa polskiego w kraju i zagranicą , o czym
świadczyły wpisy do kroniki wyprawy oraz wiadomości prasy krajowej i zagranicznej .
Uczestnikami wyprawy byli A. Rybik , W.Roth , A. Kielar , i red. R.Dzięciołkiewicz.
Rok 1959 jest dla sekcji
wyczynowej przełomowy w sensie pozytywnym
.Startowaliśmy łącznie w 13 regatach , wygrywając 10 z nich drużynowo , w tym mistrzostwo
okręgu . W skali ogólnopolskiej klub zajął w MP juniorów X miejsce a w MP Seniorów XII.
Indywidualnie :
• II miejsce MP J.Wielgoszewska K-1 500m jun.
• III miejsce MP Pęczek , Jękot , Bednarczyk, Hędrzak K-1 x 4 500 m
• III miejsce MP K.Bednarczyk K-1 500 m
• III miejsce MP Górskie – zespołowo
• I miejsce MP Górskie – K. Bednarczyk kombinacja górska biegu i slalomu
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•

I miejsca Mistrzostwa Okręgu seniorów K.Bednarczyk , E. Niechaj, L.Fudalej ,
E.Nowak
• I miejsca Mistrzostwa Okręgu juniorów Pęczek , Jękot , Bednarczyk , Hędrzak
• I miejsce Mistrzostwa Okregu juniorek J. Wielgoszewska
• I miejsca Mistrzostwa Okręgu juniorek Krystyna Nowak K-1 500m i 3000m
Na podstawie tych wyników K. Bednarczyk zakwalifikował się do kadry narodowej.
W tym okresie sekcja turystyczna odbyła 34 spływy . Na XVIII Międzynarodowym
Spływie na Dunajcu M.Marona osiąga sukces zajmując I miejsce w kat. F-1.Dla uczczenia
30-lecia KKW-29 zespół W i M. Dygowie, A i M. Olhowie , A. Grabski i Kramarski odbył
spływ pod hasłem „ 1000 km na Tysiąclecie Polski Ludowej „ od wschodniej do zachodniej
granicy Polski .

CZWARTE DZIESIĘCIOLECIE
1960-1969

Początek lat sześćdziesiątych przyniósł pewne ograniczenie dotychczasowego
żywiołowego rozwoju w Sekcji turystycznej klubu . Różnice zdań w gronie działaczy oraz
liczne kontrole nie stwarzały dogodnego klimatu do pracy w klubie .
W przeddzień Walnego Zebrania które miało się odbyć 30 marca 1960 r. klub
otrzymał pisemne zarządzenie Przewodniczącego Krakowskiego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki odraczającej Walne Zebranie Klubu i zarządzające przeprowadzenie kontroli .
Trwała ona od 28 marca do 9 kwietnia 1960 r. Brali w niej udział pracownicy Krakowskiego
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki , pracownicy miejskiego i dzielnicowego Wydziału
Finansowego i aktyw społeczny , złożony wyłącznie z pracowników K.S. „Olsza”. Wokół
kontroli narosła niezdrowa atmosfera , gdyż po Krakowie zaczęły krążyć , niewiadomo przez
kogo lansowane pogłoski o wielkiej aferze w KKW , o kryminalnych przestępstwach itp.
Sytuację pogarszał fakt przekazania niektórych akt do dochodzeń milicyjnych , co
spowodowało przesłuchania kilku pracowników , działaczy i członków Klubu. W wyniku
kilkutygodniowej kontroli klub otrzymał dwa odrębne protokoły . Jeśli chodzi o protokół
kontroli Wydziału Finansowego to dotyczył on działalności finansowej klubu i Społecznego
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego , działającego od stycznia 1959r. Mimo że nie
stwierdzono żadnej nierzetelności, żadnych nadużyć , klub został obciążony kwotą 188000 zł
. Drugi protokół KKKF i T poświęcony był prawie w całości Społecznemu Przedsiębiorstwu
Remontowo-Budowlanemu , a działalności klubu tylko we fragmentach. W protokole tym
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postawiono nam szereg zarzutów opartych raczej na domniemaniach niż na dowodach.
Zarzucono nam brak uprawnień do prowadzenia przedsiębiorstwa , powątpiewano w
społeczny jego charakter, zarzucono Zarządowi słabą kontrolę działalności przedsiębiorstwa,
a Komisji Rewizyjnej brak zainteresowania działalnością Zarządu , kwestionowano wysokość
zarobków kierownictwa, małe zainteresowanie działalnością sportową , a ponadto
zastrzeżenia do zatrudnienia w przedsiębiorstwie działaczy społecznych klubu , a konkretnie
Prezesa , Sekretarza i Kasjera .
W sprawie protokołu Zarząd złożył wyjaśnienia do KKKF i T. W niedługim czasie
klub otrzymał pierwsze zarządzenie pokontrolne , zalecające nam zwolnienie z
przedsiębiorstwa działaczy społecznych klubu , powołanie nowego zarządu SPRB , wszczęcie
starań o uprawnienia na dalszą działalność , a poza tym zarządzenie zawierało 21 różnych
zaleceń o charakterze porządkowym .
Kontrola w KKW i SPRB znalazła swoje odbicie na naradzie Komisji Bezpieczeństwa
Krakowskiej RN , przeprowadzającej w tym czasie akcję przeciw nadużyciom w działalności
gospodarczej szeregu instytucji społecznych w Krakowie . Jednostronne przedstawienie
zagadnień SPRB było przyczyną notatki prasowej przypisującej KKW szkodliwą działalność.
Dostało się przy tym Zarządowi z Prezesem na czele , którym zarzucono nielegalne osobiste
interesy . Po naszych usilnych staraniach w zdobyciu uprawnień na dalszą działalność SPRB ,
na arenę wkracza Wydział Spraw Wewnętrznych krakowskiej Rady Narodowej , zalecając
nam natychmiastowe zlikwidowanie SPRB i zaprzestanie jakiejkolwiek działalności
gospodarczej . Nie chcąc pogarszać i tak ciężkiej i prawie beznadziejniej sytuacji finansowej
klubu , rozpoczęła się szybka likwidacja Społecznego Przedsiębiorstwa RemontowoBudowlanego. Lecz to jeszcze nie koniec , bo oto w sierpniu i wrześniu SPRB przeżyło szóstą
i najdłuższa kontrolę. Tym razem NIK przez cały miesiąc badała gospodarkę materiałową
przedsiębiorstwa . Wyniki kontroli klub mógł zaliczyć do pozytywnych .
W lipcu spada na klub nowe nieszczęście w postaci powodzi . Klęska była
powszechna w skali ogólnokrajowej , poruszana w prasie codziennej i naszym informatorze .
Wody Wisły zalały parter przystani prawie metr ponad podłogę i to co było poniżej czyli
baseny . Skutki powodzi zmniejszono ewakuując wszelkie ruchomości . Niemniej straty
wynosiły około 50.000zł. Trzeba podkreślić opieszałość instytucji , które z taka gorliwością
kontrolowały klub, w udzieleniu mu pomocy w chwili poważnego zagrożenia. Zwróciliśmy
się do naszych jednostek nadrzędnych KKKF i T i Federacji , do fundatora naszej przystani
SFOS. Wszyscy współczuli , niektórzy przyrzekali pomoc , której się nie doczekano.
Do obniżenia lotów przyczyniło się też zupełne okresowo wyeliminowanie
bezpłatnych biletów kolejowych dla działalności turystycznej. Również przejście
dotychczasowego kapitana turystycznego A.Wadowskiego do miejsca swojej zawodowej
pracy i stworzenie tam sekcji kajakowej
Do osiągnięć posiadających duże znaczenie i wysoką wartość należy zaliczyć liczny
udział w XIX Międzynarodowym Spływie na Dunajcu i zajęcie III miejsca, oraz szereg
czołowych miejsc między innymi I miejsce F-1 M.Marona . Działalność turystyczna
ograniczyła się do kilkunastu wycieczek członków naszego klubu na utartych trasach .
Wycieczkom tym brakło jednak dotychczasowego dynamizmu i liczebności , tak
charakterystycznych dla KKW . Do zdecydowanych negatywów zaliczyć musimy nie
zorganizowanie po raz pierwszy dorocznego Dnia Kolejarza.
Przechodząc do działalności sportowej z satysfakcją trzeba stwierdzić , że
przynajmniej na tym odcinku nie dopuściliśmy do ujemnych skutków , przeżywanego przez
klub kryzysu . Z obu sekcji żywotniejsza była sekcja kajakowa :
• III miejsce drużynowo MP Górskie
• II miejsce MP w slalomie seniorów K.Bednarczyk
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• I miejsce Regaty o „Błękitna wstęgę” Wawelu, Brdy i Odry S.Guca
• III miejsce MP Seniorów K-1 10km S.Guca
Do kadry narodowej zostają powołani K.Bednarczyk i S.Guca
Dla sekcji wioślarskiej okres pomyślnych wyników sportowych rozpoczął się w 1960r.
• III miejsce MP dwójka bez sternika Staroń i Gablankowski
• III miejsce MP jedynka jun. B.Kania
• V miejsce jedynka jun. K.Kuciel
Walne zebranie zwołane 18 lutego 1961 r. poprzedziło uroczyste odsłonięcie
pamiątkowej tablicy
w 20-lecie męczeńskiej śmierci Ryszarda Dygi i Bolesława
Dziewińskiego , zamordowanych przez okupanta w obozie oświęcimskim. Na zebraniu tym
wybrano także nowy Zarząd:
Prezes - Zygmunt Matyaszewski
Wiceprezes ds. organizacyjnych - Marian Plebańczyk
Wiceprezes kajakowy - Stanisław Kownicki
Wiceprezes wioślarski - Roman Malinowski
Kapitan kajakowy-sportowy - Zbigniew Kudasiewicz
Kapitan kajakowy-turystyczny - Witold Roth
Kapitan wioślarski - Leszek Staroń
Członek zarządu :
Andrzej Gablankowski
Zdzisław Russer
Bronisław Słupka
Władysław Rzonca
Władysława Figułowa
Zastępca członka zarządu:
Zygmunt Baumgartner
Leszek Horecki
Komisja Rewizyjna :
Stanisław Mazur
Porębska Ewa
Bronisław Skawiński

Sąd koleżeński :
Kazimierz Ostrowski
Ryszard Wiewiórski
Jerzy Brzeziński

Podjęto również wniosek o reaktywacji Społecznego Przedsiębiorstwa Remontowo –
Budowlanego.
Sezon kajakowy był bardzo bogaty , sekcja brała udział w 15 regatach i 2 spływach. To
najważniejsze wyniki :
• I miejsce drużynowo Regaty otwarcia sezonu
• I miejsce Eliminacje do kadry narodowej – Wałcz – Jolanta Wielgoszewska
• IX miejsce Eliminacje do kadry narodowej Ryszard Jękot
• I miejsce MP K-1 500m Wielgoszewska Jolanta
• I miejsce MP K-1 4x 500m jun. Ryszard Jękot , Pęczek Zbigniew , Zając Marian ,
Lirecki Łukasz , oraz Mistrzostwo Strefy Południowej
• V miejsce MP K-2 500m Bednarczyk Adam i Kazimierz
• II i III miejsce międzynarodowe zawody w Berlinie Jolanta Wielgoszewska
• I miejsce Mistrzostwa Strefy Południowej K-1 500m J.Wielgoszewska
• II miejsce Mistrzostwa Strefy Południowej K-2 500m J.Wielgoszewska i B.Żabicka
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•

I miejsce Mistrzostwa Okręgu K-2 i K-1 500m Barbara Żabicka

•
•
•
•
•

I miejsce Mistrzostwa Okręgu K-1 3000m Anna Barda
II miejsce Mistrzostwa Okręgu K-1 500m Anna Barda
III miejsce MP Strefowe K-2 500m Ryszard Jękot i Lirecki Łukasz
II Mistrzostwa Okręgu K-1 500m Ryszard Jękot
I miejsce Mistrzostwa Okręgu K-2 500m R.Jękot i Lirecki Łukasz

Rok 1961 stał pod znakiem wielu ciekawych imprez wioślarskich w których zarówno
zespołowo jak i indywidualnie zawodnicy KKW odnieśli cały szereg sukcesów;
• I miejsce MP federacji Kolejarz jedynki 2kl. Gablankowski
• I miejsce MP federacji Kolejarz jedynki jun. Kuciel
• III miejsce MP federacji kolejarz dwójka podwójna Zych i Stefański
• I miejsce Mistrzostwa okręgu jedynki 1 kl. Gablankowski
• I miejsce MO jedynki2 kl. Gablankowski
• I miejsce MO jedynki jun B.Kania
• I miejsce MO młodzików jedynki Keller
• III miejsce MP jedynki Gablankowski
• III miejsce MP jedynki jun. K.Kuciel
Sekcja turystyczna zdobywa V miejsce w XX Międzynarodowym Spływie na Dunajcu oraz
bierze udział w szeregu innych spływów na takich rzekach jak : Raba , Nida , Wisła i Brda
Na kolejnym Walnym Zebraniu w 1962 roku Prezes Zygmunt Matyaszewki , składa
rezygnację uzasadniając przyczynę tego faktu brakiem chętnych w Zarządzie do pracy
pełnym składem oraz rosnącymi trudnościami i przeszkodami . Przystąpiono do wyborów
prezesa oraz uzupełniających członków Zarządu.
Prezes - Zdzisław Russer
Wiceprezes do sp.sekcji kajakowej - Witold Roth
Wiceprezes do sp. Sekcji wioślarskiej - Leszek Staroń
Skarbnik - Klara Roth
Sekretarz - Edmund Kluska
Kapitan kajakowy - Kazimierz Bednarczyk
Kapitan turystyczny -Władysław Rzonca
Kapitan wioślarski - Marian Jacher
Gospodarz - Zdzisław Kasparek
Członek Zarządu :
Marian Galos
Stanisław Śliwiński
Zastępca członka zarządu :
Andrzej Gablankowski
W 1962 liczba członków klubu znacznie wzrosła. Zarząd postawił na młodzież a na
efekty nie trzeba było długo czekać. Co środę odbywały się w świetlicy klubowej spotkania
na których planowano organizację wycieczek turystycznych i wypraw. Zakres działalności
naszego klubu znacznie się rozszerzyła , klub objął swą opieka drużyny harcerskie , Zarząd
nawiązał ścisły kontakt z Technikum Kolejowym, by ta drogą zyskać przyszłych członków.
Od roku 1962 wprowadzono zreformowany regulamin w punktacji PZK w ogólnopolskim
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współzawodnictwie klubów w uprawianiu turystyki .Mimo to w latach 1962-1965
zajmowaliśmy bez przerwy pierwsze miejsca , zdobywając nagrody w postaci pucharów PZK
na własność. W latach 1966-1969 zajmowaliśmy drugie miejsca . O tak wysokich lokatach
decydowały przede wszystkim udziały w co najmniej pięciu spływach międzynarodowych , w
ośmiu centralnych ogólnopolskich oraz
innych przy stosunkowo licznej obsadzie
naszych
członków.
W
XXI
Międzynarodowym Spływie na Dunajcu
zajmujemy XI miejsce , indywidualnie I
miejsce M.Marona F-1 , VIII miejsce F-1
J.Brzeziński. Jeśli chodzi o sekcje
wyczynową pracami jej kierowali S.Guca ,
M.Galos, S.Śliwiński i A.Wielanowski .Klub
wygrywał regaty na terenie Krakowa i
uzyskał mistrzostwo Okręgu, a ponad to:
• III miejsce MP strefowe – zespołowo
• II miejsce MP górskie slalom K-1 K.Bednarczyk
• II miejsce MP górskie , kombinacja górska M.Galos
Do kadry narodowej juniorów powołano Zawody kajakowe na przystani KKW-29
J.Wielgoszewską i M.Rutkowskiego.
Przedłużeniem sukcesów były wyniki wioślarzy :
• II miejsce MP jedynki A. Gablankowski
• II miejsce MP dwójka podwójna A. Gablankowski i K. Kuciel
• II miejsce MP jun. dwójka podwójna G.Jasińska i B. Kania
A. Gablankowski zostaje powołany do kadry narodowej .
W 1963 roku rezygnację złożyli L.Staroń , K.Bednarczyk , M.Jacher , W.Rzonca ,
S.Śliwińsi , i trzeba było wybrać nowego : członka zarządu - Kubinyj – który później ustąpił
na własna prośbę , kapitan turystyczny kajakowy Siatka , kapitan sportowy – Koc i
wiceprezes wioślarski Marian Jacher. We wrześniu zmarł gospodarz klubu Zdzisław
Kasparek. W klubie toczą się spory związane z działalnością gospodarczą klubu , a dokładniej
mówiąc z hotelem . Członkowie zarzucają zarządowi dużo mniejsze zainteresowanie
działalnością sportową , w porównaniu do lat poprzednich . Nawet pomieszczenie trenera
zostało przekazane na użytek hotelu. Pozytywne sprawy to uporządkowanie gospodarki
finansowej klubu i spłacenie zadłużenia . Klub zyskał uznanie KKKFiT-u oraz Federacji
Kolejarz za prawidłową działalność i prawidłowe kierunki rozwoju .
Sekcja turystyczna jakby zwolniła co znalazło odbicie w wycieczkach kajakowych . W
roku 1963 roku odbyła się tylko jedna, powodem tego była słaba praca kapitana
turystycznego . Znacznie lepiej przedstawia się udział w spływach naszych członków .W
Międzynarodowym Spływie na Dunajcu zajęliśmy IV miejsce , zdobywając ponadto po raz
drugi z rzędu nagrodę przechodnią przewodniczącego GKKFiT-u.
IV miejsce
J.Brzezińskiego w F-1 i VIII miejsce M.Galos w F-1 . Turyści KKW -29 stanowili trzon
dwóch spływów okręgowych . W punktacji PZK klub uplasował się na I miejscu .
Z sekcji kajakowej ubyło kilku czołowych zawodników w wyniku powołania do służby
wojskowej. Wyniki natomiast przedstawiają się pomyślnie. Prawie wszystkie regaty
okręgowe kończą się zwycięstwem KKW-29 . Jeśli chodzi o regaty mistrzowskie kajakowe to
• I miejsce MP juniorów K-1 300m Ewa Jamróz
• II miejsce MP juniorów K-2 300m Ewa Jamróz i Barbara Kaczmarczyk
• III miejsce MP juniorów K-4 Andrzej Zaucha ,Zwierzchowski , Kielan, Winiarski
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• VI miejsce MP K-2 3000m i K-4 500m Ewa Ohwajoł i Jolanta Wielgoszewska
Czołowe miejsce w regatach eliminacyjnych do kadry Ludwik Rutkowski – zostaje powołany
do Kadry Narodowej. Wyniki powyższe dały naszemu klubowi 11 miejsce w skali
ogólnopolskiej co jest niewątpliwym sukcesem . Natomiast w skali wojewódzkiej
zajmowaliśmy pierwsze miejsce. Zawodnicy naszego klubu stanowili trzon Reprezentacji
Federacji na Mistrzostwach Polski CRZZ , co świadczyło o przodującej pozycji KKW pośród
klubów kolejowych . Dużym sukcesem było zdobycie dwóch kanadyjek , pozwoliło to
bowiem na wprowadzenie tej dyscypliny , tak że nasz klub stał się jedynym w Polsce
uprawiającym wszystkie dyscypliny kajakarstwa. Całością prac sekcji kierowali A.
Wielanowski i S. Guca .Jeżeli chodzi o kajakarstwo górskie to jak w latach ubiegłych
dyscyplina ta nie była szerzej w naszym klubie rozwijana . Tym niemniej wystartowaliśmy w
wielu regatach . Najlepsze wyniki zdobył Marian Galos w tym dwa zwycięstwa, a poza nim
startował jeszcze K.Bednarczyk , Ł.Lirecki , L.Fijołek , F.Dworzak , specjalizując się w
biegach płaskich wspomagali swoimi startami sekcję slalomową.
Sekcja wioślarska przeżyła wstrząs spowodowany odejściem do AZS-u kilku
zawodniczek i zawodników m.in. A.Gablankowskiego , Jasińskiej i B.Kani . Pomimo to
sekcja brała udział we wszystkich regatach na terenie Krakowa oraz Centralnych Regatach
Otwarcia Sezonu w Kruszwicy , Mistrzostwach CRZZ i Mistrzostwach Polski juniorów i
seniorów. Wyniki drużynowe nie są zadawalające , ponieważ sekcja nie miała szans na
zajmowanie dobrych miejsc z powodu małej ilości zawodników . Jednakże nasi zawodnicy
zajęli wielokrotnie , czołowe miejsca , a nawet zwyciężając w Regatach Centralnych i
Regatach Okręgowych . Ogółem w regatach startowały 2 zawodniczki i 27 zawodników
.Najaktywniejsi z nich to : Barbara Śliwa , Stanisława Madej , M.Jacher, P.Keller , R.Koc,
A.Stefański , J.Stefańska ,W.Stefański , W.Siwecki , J.Śliwa, A.Trzyna , J.Zych . Pracami
sekcji zajmował się A.Trzyna , który w szybkim tempie wciągnął się do pracy i związał na
dobre z naszym klubem .
W 1964 passa dobrych wyników trwa nadal . Ilość 120 zawodników otaczał opieką
instruktor Stanisław Guca przy pomocy Leszka Fijołka i Fryderyka Dworzaka .
Zapoczątkowany w r. 1963 przez Stanisława Śliwińskiego i Edwarda Niechaja konkurencja w
kanadyjkach dała po roku szereg
cennych sukcesów . W centralnej
punktacji drużynowej PZK zajęliśmy
wysokie VII miejsce , pierwsze z
Krakowa , na 53 kluby sklasyfikowane ,
na podstawie mistrzostwa Okręgu
krakowskiego , Mistrzostwa Polski
strefy południowej ( woj. Krakowskie ,
kieleckie, rzeszowskie, śląskie i
warszawskie ).
Trzon reprezentacji Federacji „Kolejarz
Wyścig K-4 na przystani Kolejarza
„ składał się z zawodników KKW-29,
Reprezentacja ta zajęła na
Mistrzostwach CRZZ - III miejsce .
Zanotowaliśmy bardzo wiele świetnych wyników indywidualnych :
• I miejsce MP juniorów K-1 300m Andrzej Zaucha
• I miejsce MP juniorów K-4 500m Andrzej Zaucha , Andrzej Zwierzchowski , Janusz
Winiarski , Józef Janas
• I miejsce MP juniorek K-4 500m Ewa Jamróz, Zofia Boligłowa , Urszula Spytek ,
Halina Waga .
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•
•
•
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III miejsce MP seniorów C-2 10 km Leszek Fijołek , Fryderyk Dworzak
III miejsce MP seniorów C-2 1000m Edward Niechaj , Jan Sośnicki
III miejsce MP juniorów C-2 5km Tadeusz Waga , Stanisław Antończyk
IV miejsce MP juniorów C-1 5km Andrzej Kielan
I miejsce MP górskie F-1 1000m juniorów , kon.zjazdowa Andrzej Zaucha
III miejsce MP górskie kombinacja górska Andrzej Zaucha
I miejsce MP górskie juniorów konkurencja zjazdowa , slalom i kombinacja górska
Barbara Kaczmarczyk
• III miejsce MP górskie juniorów konkurencja Zjazdowa Andrzej Zwierzchowski
• V miejsce MP górskie seniorów slalom Marian Galos
Sekcja nawiązała ścisłą współpracę z Klubem S.C.Aufbau Magdeburg NRD. Wymiana
trenerów , metod treningowych i doświadczeń organizacyjnych przyniosła dużo korzyści obu
stronom . Praca i wyniki sekcji kajakowej
zostały wysoko ocenione przez Władzę
Sportu Związkowego, bowiem została ona
uznana jako wiodąca w województwie
krakowskim
i Wyścig kajaków jedynek
jako
wiodąca na przystani KKW-29
Sekcja Centralnej
Rady Związków
Zawodowych . Po dokonaniu zmiany na
stanowisku kapitana turystycznego które
objął Mieczysław Marona cały szereg
członków zadeklarował dalszą chęć brania czynnego udziału w spływach jak i pracach
organizacyjnych. Trzeba też podkreślić niekorzystną sytuację dla sekcji turystycznej , gdyż z
przyczyn istniejących przepisów finansowy budżet gospodarki Klubu nie zezwalał na
umieszczenie odrębnej pozycji , dopuszczającej wydatki na przejazdy i transport związane z
uprawianiem turystyki . Nadmienić należy , że użytkowany sprzęt pływający stanowił w
całości prywatną własność członków. Ograniczono zatem wyjazdy do najbliższych szlaków
województwa , pozwalając sobie na dalsze wyjazdy w okresie urlopowym. Imprezy własne
zorganizowane w tych warunkach oraz udział w imprezach obcych miały miejsce na
następujących szlakach : Wisła, San z Sanoka do Przemyśla , Dunajec od Czchowa , Raba , a
z wakacyjnych Obra , Brda , Drawa , Pasłęka , jeziora Olsztyńskie .
Udział w XXIII Międzynarodowym Spływie na Dunajcu pozwolił nam zaliczyć się do
ścisłej czołówki przez zajęcie IV miejsca . Indywidualnie osady Henryk Milc w F-1 zajął II
miejsce , Marian Galos w F-1 zajął III miejsce oraz Lang Tadeusz i Zdzisław zajęli III
miejsce i zdobyli na własność dotychczas przechodnią nagrodę GKKFiT. Oprócz tego
zdobyto nagrody Federacji K.S.Kolejarz i Dykscher Wasser –Sportverein Duisburg oraz
zajęcie I miejsca w uprawianiu turystyki w skali ogólnopolskiej i puchar PZK.
Rok 1964 dla sekcji wioślarskiej był okresem skonsolidowania się sekcji oraz tworzenia bazy
wyjściowej do szerszego startu. Skromne fundusze jakie przyznała Federacja K.S. „Kolejarz „
na działalność ograniczała jej rozbudowanie. Tym nie mniej sekcja rozwinęła swoja
działalność zwiększając liczbę zawodników, jednak nie do tego stopnia by odnosić sukcesy
drużynowo. Aktywność i wysoki poziom zawodników przyniosły szereg bardzo dobrych
wyników :
• VI miejsce MP jedynki Jerzy Zych
• IV miejsce MP dwójki podwójne Jerzy Zych , A.. Trzyna
• II miejsce mecz Polska – Litwa dwójki podwójne J.Zych , A.Trzyna
• III miejsce Mistrzostwa CRZZ dwójka podwójna J.Zych , A.Trzyna
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I miejsce Mistrzostwa CRZZ dwójka podwójna juniorów Paweł Keller, Władysław
Siwecki
Na obóz Kadry Narodowej zostaje powołany Jerzy Zych, oraz do kadry B Krzysztof Kuciel,
Jerzy Zych i Jacek Śliwa.
Prawdziwa przykrością były docierające do naszego klubu wiadomości , że są
czynione zakusy na obiekt klubu i że zostanie on odebrany celem stworzenia bazy dla kolejki
„Lajkonik” , i dla celów rekreacyjnych mieszkańców Krakowa . Finałem tych starań był fakt
że DRN „Zwierzyniec” wystąpił do Rady Narodowej m. Krakowa z wnioskiem o przekazanie
naszego obiektu Towarzystwu Rozwoju Terenów Rekreacyjnych „Bielany”. Strasznym
ciosem było dla klubu samo postawienie takiego wniosku . Dosłownie w ostatnich dniach
Krakowski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki odrzucił wniosek DRN „Zwierzyniec”.
Jedno jest pewne , że wśród wielu działaczy pozostał żal o brak należytej oceny trudów pracy
społecznej i jej wyników .
Aktywność członków sekcji 1965 była na zadowalającym poziomie . Bandera klubu
była reprezentowana oprócz spływów klubowych również na szeregu imprez krajowych i
zagranicznych . Należą do nich następujące szlaki wodne : Wisła , Nida ,Wisłoka , Dolny
Dunajce , Poprad, Raba , Krutynia , Śniardwy, jeziora Augustowskie , Biebrza, Narew, Brda,
Drawa. W MSKnD zajęliśmy IV miejsce , indywidualnie najlepszy był Stanisław Śliwiński
VII miejsce na jedynce . Nie brakowało nas na zagranicznych spływach na rzece Łebie ,
Międzynarodowy Spływ Przyjaźni z Mielnika do Maison, oraz Międzynarodowy Spływ na
Dunaju z Budapesztu przez Żelazne Wrota. Pocieszeniem był fakt umożliwienia korzystania z
bezpłatnych biletów kolejowych. Rok 1965 przynosi szereg wybitnych osiągnięć sportowych
. Współpraca ze szkoleniowcami z NRD , poprawa metod szkoleniowych , wprowadzenie
analiz i oceny stosowania tych metod dały owoce w postaci osiągniętych wyników .
Zorganizowano trzy grupy szkoleniowe , z których pierwsza obejmuje 35 zawodników
szkolonych przez trenera S.Guce zakwalifikowała się do startu na Mistrzostwach Polski. Z
tych zawodników dziesięciu zdobyło Mistrzostwo Polski w tym dwóch z podwójnym tytułem
MISTRZOWIE POLSKI .
1.Andrzej Zaucha
2.Andrzej Zwierzchowski
3.Ryszard Czelaśniak
4.Józef Radziszowski
5.Andrzej Kielan
6.Józef Osika
7.Jerzy Waga
8.Józef Janas , dwa złote medale
9. Józef Ruebenbauer, dwa złote medale
10.Władysław Guca
SREBRNI MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI
1.Zygmunt Sandor
2.Andrzej Bigaj
3.Fryderyk Dworzak
4.Jan Sośnicki
BRĄZOWI MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI
1.Zygmunt Sandor
2.Andrzej Bigaj
3.Andzrej Kielan
4.Ewa Chwajoł
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W kanadyjkach nasi zawodnicy zaliczani byli do ścisłej czołówki krajowej we
wszystkich kategoriach wiekowych . W pracowni szkutniczej przebudowano stare kajaki na
kanadyjki , które nie ustępowały szybkością kanadyjkom zagranicznym, zrobiono też serie
wioseł do kanadyjek , które okazały się najlepszymi w Polsce i jednymi z lepszych w Europie
. Była to oczywiście zasługa wysokich kwalifikacji klubowego szkutnika Józefa Rzepki .
W tym roku działała także szkółka przy sekcji kajakowej w której zajęcia prowadził
Ryszard Jękot . W 1966 roku Szkółka nosiła już nazwę Sekcji młodzieżowej CRZZ i
otrzymywała pieniądze na swoją działalność.
Rok 1965 pozwolił na uzyskanie największych osiągnięć sportowych w wioślarstwie .
Jerzy Zych i Władysław Siwecki zostają powołani do Kadry Narodowej , z powodzeniem
bronią Polski w meczu z NRD . Zdobywamy tytuł v-ce Mistrzów Polski , tytuł Mistrzów
CRZZ, tytuł Mistrzów Federacji” Kolejarz” i to w pokaźniej liczbie pięciu oraz siedem
tytułów Mistrzów Okręgu . Zespołem zdobywamy tytuł v-ce Mistrza Okręgu Krakowskiego i
Mistrza Federacji „Kolejarz”. Dzięki tym wynikom Klub znalazł się wśród dziesięciu klubów
jakie Polski Związek Towarzystw Wioślarskich postanowił objąć specjalnymi dotacjami
sprzętowymi w roku 1966.
Dużym sukcesem było powstanie 1 kwietnia 1965 r. przy KKW-29 Wioślarskiego
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
W roku 1966 działalność sekcji turystycznej nie odbiegała od poziomu lat
poprzednich i to zarówno po względem liczebności czynnych członków , ilości imprez jak i
osiągniętych wyników . Wykruszające się szeregi doświadczonych wygów zostają
zastępowane przez byłych zawodników wyczynowców. Chętnych do pływania i wiernych
szlakom wodnym nigdy nie zabraknie . Jeśli chodzi o poszczególne imprezy , to oprócz rzek
województwa krakowskiego odnotować należy Dunaj z Esztergomu do Budapesztu w ramach
Tour International Danubien . Z krajowych rzek : Parsęta, Rega, Gwda, Krutynia, jezioro
Orzysz , Śniardwy, Roś . Udział w XXV Jubileuszowym MSKnD dał zespołowi IV miejsce ,
indywidualnie bracia Langowie zdobyli II miejsce oraz III miejsce Gugała i Kulczyński . W
ogólnopolskim współzawodnictwie PZK zostaliśmy zdystansowani przez Kolejowy K.S.
Pionier Szczecin , zajmując II miejsce niewielką stratą do zwycięzców .
Szkolenie sekcji wyczynowej skierowane zostało głownie na grupę 30 zawodników
według indywidualnych planów treningowych dla dokładnej analizy procesu treningowego,
co dało w efekcie dobre wyniki , które przedstawiły się następująco :
MISTRZOWIE POLSKI
A. Kielan
A. Gajdek
St. Osika
K. Podhorecki
A. Bujak
I. Gajek
R. Lelek
Osika i Adamski
oraz pięć srebrnych i sześć brązowych medali .
I miejsce zajęliśmy w Mistrzostwach Okręgu , Strefowych Mistrzostwach Polski w kat.
Młodzików i Mistrzostwach WKZZ. II miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w kat.
Juniorów i seniorów .
Sekcja wioślarska niejako rozpędem podtrzymywała dobrą passę , umacniając się na
drugiej pozycji w Okręgu. K.Kuciel i J.Zych obronili tytuł v-ce mistrzów Polski i CRZZ.
Zostali powołani do Kadry Narodowej . Powoli jednak nad sekcją poczęły gromadzić się
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chmury . Z końcem roku odszedł trener A.Trzyna , brakowało działaczy , zbyt mało
napływało młodzieży
W 1967 roku okazało się , że szczupłym gronem ludzi chętnych i naprawdę oddanych
Klubowi , jak i dyscyplinie kajakowej można podtrzymać tradycję Klubu i osiągnąć wyniki w
żadnym przypadku nie świadczące o zaniżeniu poziomu , czy też ograniczeniu udziału w
imprezach turystycznych. Dowodem tego są wyniki osiągnięte na MSKnD , gdzie można
powiedzieć nastąpił popis doborowej ekipy klubowej 10 jedynek i 2 dwójek . W punktacji
klubowej zajęliśmy III miejsce za dwoma ekipami NRD . Byliśmy najlepszym zespołem
krajowym na ogólną ilość 109 klubów i 1200 uczestników. Indywidualnie w pierwszej
dziesiątce znalazło się aż pięć osad naszego Klubu , a mianowicie : II miejsce Mieczysław
Marona , III miejsce Henryk Milc, V miejsce Kazimierz Bednarczyk , VI miejsce Marian
Galos , IX miejsce dwójka Stanisław Wojaczyński i Ryszard Chwajoł. Zdobyto cztery
puchary : jeden za III miejsce zespołowo , dwa CRZZ i jeden Dykscher Wasser- sport- verein
Duisburg dla najlepszej dwójki ( S.Wojczyński i R.Chwajoł ). Do udziału w dalszych
imprezach krajowych należą : II Ogólnopolski Spływ Kolejarzy Czarną Hańczą i jeziorem
Wigry, MSK na Brdzie , oraz imprezy centralne organizowane przez PZK : „ Do granic
pokoju” t.j. Spływ Gwiaździsty rzekami Iną i Odrą do Szczecina ; „ Wici Wodniackie” na
trasie Warszawa- Bydgoszcz , Wisłą oraz Odrą na trasie Kostrzyń- Szczecin. Niezależnie od
tego brano udział w szeregu spływów organizowanych w mniejszych grupach , z których na
podkreślenie zasługują dwa odkrywcze spływy , rzeką Piławą K. Siermontowskiego oraz
rzeką Tanew K.Siermontowskiego , A.Wadowskiego , i W.Rotha. Ta ostatnia trasa dała
uczestnikom szereg niezapomnianych przeżyć , pozwoliła podać do wiadomości szerszemu
ogółowi piękno zarówno samej rzeki i jej charakteru , jak również tamtych okolic dotychczas
w przewodnikach nie opisanych . Stała się również zaczątkiem organizowanych
ogólnopolskich spływów w latach późniejszych . Po podsumowaniu rocznych wyników w
turystyce zostaliśmy znowu zdystansowani przez Kolejowy K.S. Pionier ze Szczecina ,
zajmując II miejsce .
W sekcji kajakarstwa wyczynowego nie było błyskotliwych osiągnięć , jak w latach
poprzednich . Indywidualnie osiągnęliśmy liczące się wyniki jedynie na Mistrzostwach Polski
juniorów, gdzie w kanadyjkach 7 osad weszło do finałów . Z tych siedmiu :
• I miejsce MP
juniorów C-2 1000m
A.Kielan , A.Gajdek
• I miejsce MP
juniorów C-2 10km
A.Kielan , A.Gajdek
• II miejsce MP
juniorów C-2 1000m
Z.Adamski ,
J.Olszański
• II miejsce MP
juniorów C-1 1000m
A.Kielan
Regaty kajakowe . Widok od strony Wisły

Zespołowo zajęliśmy
czternaste miejsce na 45 klubów. W Mistrzostwach okręgu I miejsce do którego przyczynili
się bracia Bednarczykowie , M.Galos, R.Jękot .
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Zarząd klubu w trosce o polepszenie atmosfery i wzmocnienie kadry trenerskoinstruktorskiej zaangażował trenera E.Folwarcznego dla kierowania całokształtem prac
szkoleniowych . Wybór ten nie był zbyt fortunny , gdyż przyczynił się do wypowiedzenia
pracy przez S.Guce , a w krótkim czasie sam E.Folwarczny złożył rezygnacje. Pozostało
dwóch instruktorów R.Jękot i Cz.Malinowski . W sekcji wioślarskiej nie odnotowano wielu
większych sukcesów oprócz Krzysztofa Kuciela i Jerzego Zycha którzy reprezentowali
Polskę na regatach we Włoszech . W końcu roku zostało siedmiu zawodników i to bez trenera
. Instruktorzy Jan Stefański i Jerzy Zych próbowali przełamać regres , szkoląc młody narybek
W marcu 1968 następuje zmiana na stanowisku Prezesa którym zostaje Tadeusz Lang
, Wiceprezesem ds. kajakowych został Marian Plebańczyk i Wiceprezesem ds. wioślarskich
Z.Russer. 1968 rok zastał nas w nienajlepszym stanie , część zawodników odeszła do innych
klubów . Mimo słabych wyników drużynowych zawodnicy nasi zdobyli indywidualnie:
• I miejsce MP juniorów C-2 1000m Z.Adamski , J.Olszański
• I miejsce MP juniorów C-2 10km Z.Adamski , J.Olszański
• I miejsce MP slalomowe K-1 x3 juniorek I.Synowiec , C.Rabiasz , T. Szlachta
W XXVII MSKnD zajęliśmy drużynowo IV miejsce za zespołami z Nowego Sącza i
dwoma niemieckimi . Indywidualnie w dwójkach I miejsce M.Marona i H.Milc oraz puchar
dla najlepszej dwójki , II miejsce w jedynkach M.Galos, III miejsca K.Bednarczyk w
jedynkach i w dwójkach R.Jękot i S.Antończyk. Zdobyto pięć pucharów i pierwszy raz kajak
składany Wytwórni w Niewiadowie . Członkowie klubu wzięli jeszcze udział w III
Ogólnopolskim Spływie Kolejarzy na Drawie , I Ogólnopolskim spływie rzekami TanewSan-Wisła. Ponownie zajęliśmy II miejsce w ogólnopolskiej punktacji PZK za Pionierem
Szczecin .
Na wyniki sekcji wioślarskiej znów zapracowali weterani tego sportu a mianowicie:
• I miejsce Mistrzostwa CRZZ jedynki Wł.Siwecki
• II miejsce Mistrzostwa CRZZ dwójki K.Kuciel ,J.Zych
• II miejsce MP Seniorów jedynki Wł.Siwecki
• III miejsce MP Seniorów dwójki K.Kuciel, J.Zych
Na regatach o Mistrzostwo Federacji Kolejarz zajęto dwa pierwsze i dwa drugie miejsca. Z
końcem lat sześćdziesiątych coraz bardziej dawał się odczuć brak działaczy , którzy
wioślarstwo mieli we krwi , którzy umieliby wyprowadzić sekcję na szersze wody .
Rok 1969 był rokiem jubileuszowym 40 – lecia istnienia klubu . W marcu na
uroczystym Jubileuszowym walnym Zebraniu Członków KKW-29 zabrał głos przedstawiciel
Krakowskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki mgr Wróbel , który podkreślił , że
Klub nasz wśród pięciu najstarszych krakowskich klubów może się poszczycić wielkimi
osiągnięciami , mając długą tradycję na polu sportowym jak i turystki kajakowej .
Wychowując szereg pokoleń wspaniałych zawodników oraz czołowych turystów w skali
ogólnopolskiej . Przez czterdzieści lat klub dobrze się zasłużył idei wychowania fizycznego .
Uchwałą Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki został Klubowi
nadany MEDAL 100- LECIA SPORTU POLSKIEGO , który został wręczony
Przewodniczącemu Zebrania , Seniorowi Klubu Marianowi Plebańczykowi . Medal ten
bardzo cenny i nadawany tylko za wybitne zasługi został przyznany na terenie Krakowa tylko
jedenastu jednostkom .Stanowi on podkreślenie zasług Klubu za dotychczasową działalność .
W roku tym odbyło się wiele imprez . Główną imprezą zorganizowaną przez Klub był Dzień
Kolejarza. Gwoździem uroczystości były Ogólnopolskie Regaty Kajakowe , które urosły do
rangi regat międzynarodowych . Między piętnastoma polskimi klubami stratował również
duński Kanu Klub Strommen z Kopenhagi . Rozmiary regat były imponujące . Odbyła się
pełna setka biegów przy udziale 300 zawodników . Biegów finałowych było 20 , a startowało
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w nich 156 osad. Można powiedzieć że były to niemal małe Mistrzostwa Polski . Startowały
w nich kluby z Poznania, Czechowic Dziedzic , Bydgoszczy , Gdańska, Warszawy , Opola,
Rzeszowa, Kaniowa, Jarosławia oraz kluby krakowskie . Wśród tej śmietanki Klub nasz
musiał zadowolić się siódmym miejscem , a w punktacji klubów kolejowych pierwszym . W
ramach regat zorganizowano wystawę fotograficzną „ 40 lat KKW-29 w fotografii”. Na
zakończenie uroczystości jubileuszowych odbyło się zebranie przedstawicieli władz
Związkowych i Sportowych oraz najstarszych członków i założycieli Klubu , na którym
wręczono odznaczenia zasłużonym członkom Klubu. Decyzją GKKFiT na wniosek Klubu
przyznano odznaczenie Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej Mieczysławowi Maronie ,
a Zasłużonego Działacza Turystyki Tadeuszowi Pilarskiemu .
W 1969 roku wprowadzono nowy system rozgrywek mistrzowskich , wprowadzając
podział klubów na odrębne grupy. Klub nasz znalazł się w III lidze na podstawie tabeli
punktacyjnej z 1968 roku . Klub stanął przed problemem utworzenia pełnej drużyny seniorów
około 20 zawodników , podczas gdy od lat byli dobrzy zawodnicy w młodszych grupach
wiekowych . Indywidualne wyniki:
• II miejsce MP seniorów C-1 1000m Cz.Malinowski
• II miejsce MP slalomowe C-2 R.Jękot, Z.Adamski
• III miejsce MP F-1x3 I.Synowiec , K.Łazurkiewicz, C.Rabisz
W Mistrzostwach Okręgu musieliśmy się zadowolić II miejscem za pierwszoligowym
Nadwiślanem , pokonując drugoligowy Yacht Club .
W XXVIII MSKnD udział wzięło 31 zawodników. Zajęliśmy IV miejsce za Nowym
Sączem , Motor-Centrum Berlin oraz Szczawnicą. Indywidualnie dwa pierwsze miejsca w
jedynkach F-1 J.Zabrzeski i w dwójkach C-2 J.Bigaj , Cz.Malinowski . Zdobyliśmy dziewięć
pucharów : CRZZ , GKKFiT , Prezesa PZK , dwa puchary Krakowskiego KKFiT, Zarządu
Głównego PTTK , Wawel Tourist, Federacji Kolejarz , ZMS Kraków. Sekcja zaliczyła
następujące spływy :V Ogólnopolski Zimowy Spływ Brdą , gdzie I miejsce i puchar PZK
zdobył Barć , dalej organizowany przez nasz klub z okazji jubileuszu Ogólnopolski Spływ
Kolejarzy Skawą , Sołą i Wisłą. W ogólnopolskiej punktacji PZK zajęliśmy II miejsce z
niewielką różnicą do pierwszego ZNTK Nowy Sącz .
Sekcja wioślarska wywalczyła na Mistrzostwach Polski tylko dwa V miejsca w skiffie
i deblu , przy braku J.Zycha. Start w Mistrzostwach CRZZ i Federacji Kolejarz poprawił
kolejność miejsc na pierwsze i drugie.

PIĄTE DZIESIĘCIOLECIE
1970-1979
Na początku lat siedemdziesiątych następuje wzrost aktywności sekcji turystycznej i
ona wiedzie prym w klubie . Dołącza do nich grupa młodzieży z Mariną i Andrzejem Mereną
, Jerzym Słobodą , Andrzejem Włosikiem i Józefem Urbańczykiem na czele. Sekcja liczy stu
członków z biegiem lat w coraz większym stopniu z pionu kolejarskiego .
Lipiec roku 1970 był dla klubu trudny i nieszczęśliwy . Powodem kłopotów była
wysoka fala wody wiślanej ,która zatopiła cały teren przystani do wysokości pierwszego
piętra . Klęska żywiołu dotknęła nas nagle w połowie sezonu. Wielu członków znajdowało się
na urlopach i spływach wodniackich . Trenerzy i zawodnicy obu sekcji wyczynowych
przebywali na zgrupowaniach treningowych poza Krakowem . Na miejscu przebywała
rozproszona garstka , która nie szczędząc zdrowia , czasu i sił , przybyła na ratunek Klubowi
w momencie kiedy potrzebował pomocy . Trudno jest wymienić wszystkich , którzy z
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własnej inicjatywy lub na apel Klubu ogłoszony drogą radiową przybyli na pomoc. Akcja
ratowania dobytku klubowego była lekcją , która pozwoliła nam uratować wiarę w to , co
zwykło się określać prozaicznie przywiązaniem do barw klubowych.
Po pracach związanych z remontem zalanej przystani nastąpiła również modernizacja jej
obiektów. Lata te charakteryzują się dużymi pracami gospodarczymi na terenie klubu, od pola
namiotowego począwszy , poprzez modernizację oświetlenia , ogrzewania , aż do
uruchomienia basenu kąpielowego włącznie
W tym samym roku został utworzony Kącik Historii KKW-29 , który powoli przekształcał się
w małe muzeum pamiątek sportowych . Były one przekazywane przez członków Klubu .
Biblioteka klubowa pod opieką K Siermontowskiego powiększyła się blisko o sto pozycji
zakupionych oraz darowanych.
Sekcja liczyła stu czynnych członków , w tym zwiększyła się liczba kolejarzy,
pracowników DOKP. W składzie trzydziestu siedmiu zawodników zajęto w MSKnD IV
miejsce , zdobywając siedem pucharów . Indywidualnie I miejsce w C-2 Malinowski i Badura
i nagroda dla najlepszej dwójki , I miejsce w R-2 M.Galos i S. Wojaczyński oraz II miejsce
R-2 Adamski i Wielanowski . W III MSK na Mazurach również zespołowo zdobywamy IV
miejsce . Poza szlakami wodnymi jak w ubiegłych latach zaliczono rzeki Sokółka i Supraśl w
woj. Białostockim oraz Łososiną , dopływem jeziora Czchowskiego przy wysokim stanie
wody . W punktacji ogólnopolskiej powrócono na I miejsce , dystansując inne kluby .
Jeśli chodzi o kajakową sekcję wyczynową to rok 1970 nie przynosi sukcesów zespołowych .
Jedynie wyniki indywidualne mogły zadowolić , z których należy wymienić:
• I miejsce MP juniorów C-2 500 m T.Blaski ,J. Olszański
• II miejsce MP juniorów K-1 5 km Marian Kobiela
• II miejsce MP juniorów C-2 1000m T.Blaski , J.Olszański
• I miejsce MP w zjeździe C-1 10 km A.Kielan
• II miejsce MP w zjeździe C-2 5 km Badura, Zabrzeski
Podstawową bolączką jest wybitny brak seniorów i seniorek , co rzutowało ujemnie na wyniki
zespołowe. Klub prowadzi nadal szkółkę kajakową . Z końcem roku odchodzi instruktor
Ryszard Jękot , jego miejsce zajmuje Andrzej Preisner
Również dla sekcji wioślarskiej to dziesięciolecie nie będzie łaskawe .
Nieustabilizowana sytuacja w kierownictwie sekcji, częste zmiany trenera powodowały
wykruszenie się nowo zaciągniętych zawodników i kryzys się pogłębiał . Pozostało w 1970
roku kilku młodych zawodników , którzy dzięki solidnym treningom i ambicji poczęli
nawiązywać do dawnych dobrych tradycji Klubu , a mianowicie:
• I miejsce MP strefowe WKZZ w skiffie W.Siwecki
• I miejsce MP strefowe WKZZ w skiffie A.Bulka
• I miejsca MP strefowe WKZZ dwójki podwójne J.Zych , W.Siwecki
• I miejsce MP strefowe WKZZ dwójki podwójne Bulka, Piwowarczyk
• I miejsce MP strefowe WKZZ dwójki dł. Garlicki , Piwowarczyk
• I miejsce Mistrzostwa Województwa w skiffie J.Zych i A.Bulka
• I miejsce Mistrzostwa Województwa debel J.Zych i W.Siwecki
Zespołowo w punktacji WKZZ zajęliśmy I miejsce . Sekcja liczyła dwudziestu zawodników
oprócz drugiej grupy szkoleniowej.
Na początku 1971 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Klubu. Tadeusz Lang
złożył rezygnację , deklarując dalszą współpracę na innym stanowisku . Objął funkcję
Wiceprezesa ds. organizacyjnych . Stanowisko wiceprezesa ds. turystyki przejął Mieczysław
Marona. Prezesem Klubu jednogłośnie wybrano Kazimierza Skarbeńskiego zastępcę
Dyrektora DOKP Kraków .Od tego czasu datuję się ściślejszą współpracę Klubu ze
środowiskiem kolejarskim. Podjęty wysiłek w kierunku zainteresowania działalnością
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sportów wodnych pracowników DOKP , Biura Projektów Kolejowych oraz PRK-9 przynosi
pożądane efekty w postaci pozyskania wielu działaczy i turystów wodnych , którzy swe
przywiązanie do Klubu akcentują podejmowaniem wielu inicjatyw i czynną pracą społeczną .
Ma to istotne znaczenie na spojrzenie Władz oraz realną pomoc materialną dla Klubu , tak ze
strony Federacji KKS Kolejarz , Zarządu Okręgu ZZK czy Prezydium DOKP Kraków .
Szczególnie ciepłe słowa należą się pracownikom Biura Projektów Kolejowych , którzy w
czynie społecznym wykonali dokumentację na remont i przebudowę kotłowni Klubu. Rok
1971 w działalności gospodarczej Klubu , to kontynuowanie prac nad usuwaniem szkód
powodziowych z roku poprzedniego . Przy wydatnej pomocy pracowników DOKP Kraków
wykonano oświetlenie , co pozwoliło na oddanie do dyspozycji Wawel-Tourist pola
namiotowego w niespełna dziesięć dni . Było to duże osiągnięcie , albowiem Klub nasz w
wyniku likwidacji campingu przy ul. Piastowskiej i związanej z tą sprawą szerokiej dyskusji
na łamach prasy miejscowej i ogólnopolskiej , wystąpił z inicjatywą zorganizowania na
naszym terenie pola namiotowego . Tak więc w kilka dni bez przecinania wstęgi zostało
udostępnione rzeszom turystów pole namiotowe .
Stan członków Sekcji utrzymywał się na poziomie 96 osób . Wzięliśmy udział w
dwudziesty dziewięciu imprezach wodnych , z czego w trzech międzynarodowych : MSKnD ,
MSK na Mazurach oraz Spływ im.Sobieskiego na Dunajcu do Budapesztu , pięciu
ogólnopolskich na Brdzie , Sanie , Dolnym Dunajcu , Pilicy i Sole , reszta to spływy
okręgowe i klubowe . W MSKnD zajęliśmy zaszczytne III miejsce na 90 klubów .
Indywidualnie I miejsce w jedynce St.Wojczyński, IV miejsce W R-1 K.Bednarczyk oraz IV
miejsce na F-2 Antończyk i Dworzak .
W roku 1971 w sekcji kajakarstwa wyczynowego zadowalają tylko wyniki indywidualne,
które przedstawiają się następująco:
• II miejsce OSM K-1 Henryka Kobiela
• III miejsce OSM K-1 Marian Kobiela
• I miejsce MP juniorów C-2 1000m T.Blaski , J.Olszański
• II miejsce MP juniorów C-2 500m T.Blaski , J.Olszański
• III miejsce MP juniorów C-2 10 km T.Blaski , J.Olszański
W drużynowych MP grupy III osiągnięto V miejsce . W kadrze młodzieżowej jest Marian
Kobiela
W 1971 nastąpiły zmiany organizacyjne w sekcji wioślarskiej . Po dziewięciu latach
owocnej kariery zawodniczej W.Siwecki objął funkcję kapitana sekcji .Stanął on przed
trudnym zadaniem w obliczu wyjazdu za zagranicę trenera J.Zycha . I jakkolwiek braliśmy
udział w sześciu regatach ogólnopolskich i siedmiu miejscowych , to oprócz miejsc w
pierwszej trójce na regatach okręgowych, możemy wymienić tylko V miejsce dwójki
seniorów Gęgotek i Nęcek na Centralnych Międzynarodowych Regatach Młodzieży .
Zaznacza się również brak aktywnych działaczy w sekcji wioślarskiej
W roku 1972 w porozumieniu z Biurem Urządzeń Socjalno-Bytowych DOKP
Kraków zorganizowano na terenie Klubu obiekt rekreacyjny dla pracowników kolejowych .
Klub przeznaczył jeden z domków campingowych na przechowalnie i wypożyczalnie sprzętu
turystycznego. Uzyskanie dotacji Miejskiego Funduszu Turystyki i Wypoczynku na
zorganizowanie wypożyczalni sprzętu pływającego , umożliwiło zakup dziewięciu
składaków. Następuje wzrost żywotności sekcji . Stu dziesięciu członków bierze
systematycznie udział w imprezach wodnych . Łączna liczba 38 imprez dodatnio świadczy o
aktywności sekcji. Uczestniczyliśmy zespołowo we wszystkich Międzynarodowych
Spływach Kajakowych organizowanych przez PZK , a to w VII Tygodniu Dzikich Wód ,
XXXI MSKnD , XVII MSK na Brdzie i V MSK na Mazurach . Nie brakło nas również w II
MS N.R.D na rzece Saale , gdzie zajęliśmy II miejsce .W klubowych spływach byliśmy
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również na rzekach Alucie i Suczawie w Rumunii. W Międzynarodowym Spływie na
Dunajcu zajęliśmy I miejsce i Kryształowy Puchar Dunajca, przy udziale 82 klubów
krajowych i zagranicznych . Wynik ten osiągnięto po wielu latach zmagań z najlepszymi
kajakowcami , wśród których było wielu z utytułowanymi nazwiskami . W pierwszej
dziesiątce indywidualnych wyników znaleźli się na III miejscu w F-2 H.Milc i St.Stanisław,
V miejsce w R-1 J.Zabrzeski , oraz VI miejsce W F-1 M.Marona. Osada H.Milc i
St.Wojaczyński zdobyli dla klubu nagrodę Wytwórni w Niewiadowie składak Robinson .
Sześć pucharów stanowiło uzupełnienie zdobytych nagród.
Podkreślić należy jeden z poważniejszych wyczynów turystycznych na miarę
spływów z okresów pierwszych lat istnienia Klubu , kiedy nasi członkowie byli „
pożeraczami kilometrów „. Czterech adeptów turystyki kajakowej poniżej dwudziestego roku
życia , byli to Wiechrowski , bracia Banachowicz i Nagawiecki w okresie 50 dni pokonało
nieprzerwanie trasę rzeki Rospudy, Wigier , Czarnej Hańczy , kanału Augustowskiego ,
Biebrzy , jezior Rajgrodzkich , Narwi , Zalewu Zegrzyńskiego i Wisły do Torunia, łącznie
927 km .
Najlepszy indywidualny wynik według regulaminu Odznaki Turystycznej PZK
uzyskał Stanisław Antończyk , który został nagrodzony przechodnim pucharem
ufundowanym przez M.Plebańczyka . W ogólnopolskiej punktacji zajęliśmy II miejsce za
TKKF Elektron Bydgoszcz przy 40 klubach sklasyfikowanych .
Sekcja kajakarstwa wyczynowego daje nieco korzystniejsze wyniki , i tak :
• II miejsce MP juniorów K-4 500 m Henryka Kobiela (osada kadrowa )
• I miejsce MP juniorów K-2 500 m Henryka Kobiela (osada kadrowa)
Na meczu z NRD jako reprezentantka Polski wystąpiła H.Kobiela , oprócz tego brała udział w
Turnieju Nadziei Olimpijskich w Tata na Węgrzech . Znajdowała się w kadrze narodowej
wspólnie z Marianem Kobielą
W roku 1972 nastąpił po rocznej przerwie powrót trenera Jerzego Zycha . Z grupy
trzydziestu nowych adeptów wioślarstwa wyłania się nowy talent i osiąga:
• IV miejsce MP juniorów w skiffie Leszek Cisło
• III miejsce Regaty CRZZ w skiffie Leszek Cisło
W sierpniu 1973 roku nawiedziła nasz obiekt i cały jego teren powódź w rozmiarach
przypominających rok 1970 . Tylko dzięki dużej ofiarności pracowników i członków Klubu
ratowano wszystko co było możliwe i stąd straty były mniejsze od strat z siedemdziesiątego
roku. Powódź ta w poważnym stopniu przyczyniła się do zahamowania , a nawet czasowego
wstrzymania prowadzonych prac remontowych i gospodarczych. W jesieni 1973 r. zmarł w
Krakowie w wieku 69 lat MARIAN PLEBAŃCZYK , założyciel Kolejowego Klubu
Wodnego 1929 i jego długoletni Prezes. Członkowie KKW-29 uczcili Jego pamięć nadaniem
przystani klubowej imienia inż. Mariana Plebańczyka.
W turystyce kajakowej kontynuowaliśmy nadal dobre tradycje, pod względem
rozmiaru uprawiania turystyki jak i osiąganych wyników. Uczestniczyliśmy podobnie jak w
roku ubiegłym we wszystkich Spływach Międzynarodowych w kraju oraz w sześciu
imprezach ogólnopolskich centralnych . W stosunku do ubiegłych okresów stare wygi
zdecydowanie ustąpiły miejsca młodzieży w czynnym uprawianiu turystyki. W księdze
wyjazdów z dawnych lat figurują jeszcze tylko trzy nazwiska: Marona , Muszyński i Roth .
Kształtują się z powodzeniem nowe szeregi członków , osiągając wyniki na poziomie
dawnych lat. Turystów starszych wiekiem z własnym sprzętem widzimy na trasach coraz
mniej . Zarząd Klubu stara się przyjść z pomocą przez zakup sprzętu jak i umożliwienie
transportu kolejowego i autobusowego . Sukcesem zakończył się udział 37 członków Klubu
w XXXII MSKnD , bo zajęciem II miejsca zespołowo za zespołem ze Szczawnicy . W
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pierwszej dziesiątce indywidualnych wyników uplasowali się : I miejsce w F-2 H.Milc i
S.Wojaczyński oraz nagroda dla najlepszej dwójki , II miejsce w R-1 J.Zabrzeski . III miejsce
Antończyk i Bednarczyk zdobyła dla klubu już trzeci kajak składany „Jantar” .
Uzupełnieniem nagród było sześć pucharów.
Przechodnia nagroda M.Plebańczyka przypadła Andrzejowi Goeblowi przed
H.Milcem . Ustalenie punktacji ogólnopolskiej nie zostało podjęte.
W roku 1973 centralnym szkoleniem juniorów zostali objęci H.Kobiela ,
B.Klinikowska , Wł. Cewicki ,którzy reprezentowali Polskę na międzynarodowych regatach .
Ogromnym sukcesem było zdobycie v-ce Mistrzostwa Europy w K-4 Henryki Kobieli .
Wynik ten jest najlepszym w historii klubu. Drużynowo braliśmy udział w III Ogólnopolskiej
spartakiadzie młodzieży , Mistrzostwach Okręgu( I miejsce) oraz drużynowych MP( IX
miejsce.)
W sekcji wioślarskiej następuję poprawa w działalności sportowej po
wyselekcjonowaniu piętnastu zawodników do startu w zaplanowanych regatach .Wyniki były
następujące:
• IV miejsce Regaty seniorów skiff L.Cisło
• V miejsce Regaty seniorów dwójka J.Zych , L.Cisło
• V miejsce Regaty Międzynarodowe w Poznaniu czwórka pod. Zych ,Cisło,
Steczowicz, Janczy
• V miejsce Mistrzostwa CRZZ dwójki Kwiek , Nawrotem
• IV miejsce MP Seniorów czwórka pod. Zych , Cisło, Steczowicz, Janczy.
W regatach otwarcia zdobyliśmy 3 pierwsze , 3 drugie i 2 trzecie miejsca.
Jak widać po wynikach sezon należał do udanych . Sekcja wróciła na drogę sukcesów
Rok 1974 to pierwszy rok reorganizacji sportu i turystyki w Polsce . Obie sekcje
zostały zaliczone do II stopnia i były finansowane przez Wojewódzką Federację Sportu.
Szczególnym problemem w Klubie był brak zaangażowania większej ilości członków w
pracach społecznych . Faktem jest że od czasu objęcia prezesury Klubu przez
K.Skarbeńskiego , który na każdym spotkaniu akcentował konieczność nawiązania ścisłej
współpracy z PKP i uczynienia naszego Klubu prawdziwie kolejarskim , postulat ten zaczął
nabierać realnych kształtów . Skład Zarządu to w połowie pracownicy kolei. Również w
sekcjach wyczynowych i turystycznej zaznacza się wzrost uczniów szkół kolejowych i
pracowników PKP . To ściślejsze powiązanie Klubu z poszczególnymi służbami klejowymi
przyczyniło się do rozwiązania wielu problemów gospodarczych . Nagrodą za wysiłki
działaczy, pracowników i zawodników był wynik konkursu zorganizowanego przez Urząd
Miasta Krakowa, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nazwą „Klub sportowy –
zawsze wzorowy „ , w którym nasz Klub zajął II miejsce za takimi potęgami , jak GKS Wisła
i KS Hutnik , którzy zajęli ex aequo I miejsce .
W roku 1974 ograniczono szkolenie zawodników do imprez indywidualnych oraz
przygotowania drużyny ligowej , co napotkało na trudności ze względu na skromną ilość
dwudziestu trenujących .
Wyniki indywidualne :
• I miejscem MP juniorów K-2 i K-4 (kadra)500m H.Kobiela
• III miejsce MP juniorów K-1 500m H.Kobiela
• III miejsce Międzynarodowe Regaty w Bydgoszczy H.Kobiela
• III miejsce Międzynarodowe Regaty w Bohum H.Kobiela
• III miejsce Międzynarodowe Regaty w Orbetello H.Kobiela
• I miejsce Mecz Kraków- Belgrad H.Kobiela
• I miejsce Mecz Kraków-Belgrad D.Bielaszka
• I miejsce Mecz Kraków-Belgrad St.Zbrzeski
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Do kadry narodowej zostali powołani H.Kobiela , B.Klinikowska i St.Zabrzeski , który z
końcem roku przeszedł do innego klubu .
Dla sekcji turystycznej rok 1974 był może mniej pomyślny w porównaniu z okresem
lat ubiegłych . Trudnością jest brak własnego środka transportu , a wynajęcie pociąga za sobą
zbyt wysokie koszty . Korzystanie z bezpłatnych biletów kolejowych ma miejsce przy
spływach w okresie wakacyjnym .
Ogólna ilość spływów w których bierzemy udział utrzymuje się na stałym poziomie
30 imprez. Koronna dla nas impreza Międzynarodowy Spływ na Dunajcu wobec ulewnych i
ciągłych deszczów oraz zaistnieniu stanu powodziowego zostaje odwołana .
Uczestniczyliśmy także w Tygodniu Dzikich Wód , w Spływach Pilicą , Wisłą , Brdą i na
Mazurach . Oprócz spływów ogólnopolskich zwiększa się wachlarz spływów klubowych ,
przez takie rzeki jak :Lega , Ełk , Rospuda, Narew, Ropa, Wisłoka, Wisłok, Gołdap,
Węgorapa. Przechodnią nagrodę M.Plebańczyka po raz drugi zdobył Andrzej Goebel.
Kolejny raz nie dokonano weryfikacji i punktacji działalności klubów w skali ogólnopolskiej .
W roku 1974 sekcja wioślarska składała się z osiemnastu zawodników prowadzonych przez
jednego trenera . Wobec małych dotacji sekcja postawiła na jakość wyników sportowych , nie
mogąc utrzymać dużej ilości zawodników Wyniki były następujące :
• II miejsce Regaty Centralne Poznań dwójka pod. J.Buła , W.Kwiek
• III miejsce Regaty Centralne Seniorów skiff L.Cisło
• I miejsce MP Seniorów skiff waga lekka L.Cisło
• I miejsce FB , MP juniorów skiff J.Buła
• IV miejsce MP juniorów skiff Iwona Tereszczak
• IV miejsce MP juniorów dwójka J.Buła , W.Kwiek
W roku 1975 nie brakuje nas na pięknych szlakach wodnych całej Polski . Nie
zaniechaliśmy udziału w imprezach międzynarodowych , ogólnopolskich i okręgowych ,
zmniejszyła się jedynie ilość spływów klubowych . Nasz udział w XXXIV MSKnD przy 15
osadach dał nam III miejsce za Szczawnicą i B.S.G Berlin . Indywidualnie najlepsze wyniki
osiągnęli :II miejsce w F-2 Milc i Wojaczyński , III miejsce w F-2 Dworzak i Fijołek ,V
miejsce w R-1 J.Słoboda i V miejsce w R-2 Balon i Zabrzeski . Poza 5 pucharami osada
Dworzak , Fijołek zdobyła składak Jantar, już czwarty w naszym dorobku . We
współzawodnictwie wewnątrz klubowym przechodni puchar po raz pierwszy zdobył Henryk
Milc. . Weryfikacja punktacji za działalność klubową w skali ogólnopolskiej również i w tym
roku nie została dokonana.
W tym roku zakupiono sześć kajaków składanych , co dawało możliwości zwiększenia
czynnego uprawiania turystyki i poprawy wyników.
Rok 1975 to brak seniorów w sekcji kajaków wyczynowych , co uniemożliwiało
osiągnięcie wyników , mogących wpłynąć na poprawę miejsca w III grupie. Skromne środki
finansowe pozwalają jedynie na utrzymanie nielicznej grupy juniorów i z tej przyczyny
kandydat do wyjazdu na Olimpiadę Stanisław Zabrzeski zmienił barwy klubowe . W grupie
olimpijskiej znajduje się również Henryka Kobiela .
Indywidualne wyniki:
• I miejsce MP drużynowe III grupy K-1 500m H.Kobiela
• I miejsce MP drużynowe III grupy K-2 500m H.Kobiela , B.Klinikowska
Rok ten był dla wioślarzy dalszym krokiem do przodu . Zawodnicy zajęli szereg czołowych
miejsc w regatach ogólnopolskich i okręgowych :
• II miejsce Regaty Wiosenne jun. i sen. skiff L.Cisło
• II miejsce Regaty Wiosenne jun. i sen dwójka podw. J.Buła , W.Kwiek
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•

I miejsce Centralne Eliminacje Seniorów skiff waga lekka L.Cisło

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I miejsce Centralne Regaty Juniorów skiff I.Tereszczak
I miejsce Centralne Regaty Juniorów dwójka podw. Okrutniak , Warchołek
II miejsce Centralne Regaty Juniorów dwójka podw. J.Buła, W.Kwiek
III miejsce MP juniorów dwójka podw. J.Buła, W.Kwiek
IV miejsce MP juniorów skiff Iwona Tereszczak
I miejsce FB , MP seniorów skiff W.Kwiek
V miejsce MP seniorów w skiffie L.Cisło
I miejsce Międzynarodowe Regaty Wrocław skiff L.Cisło
I miejsce Międzynarodowe Regaty Wrocław skiff I.Tereszczak
I miejsce Międzynarodowe Regaty Wrocław dwójka J.Buła , W.Kwiek

W roku 1976 uwidacznia się rozwój w działalności Klubu , co daje nadzieję , że pewien
regres jest za nami. Stało się to głownie dzięki zainteresowaniu kolejnictwa , a w
szczególności Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i Kierownictwa
Samochodowi PKP. Pion kolejarzy zasilił szeregi kajakarzy turystów, głownie na bazie
Samochodowi PKP, której kierownikiem była Andrzej Merena , czynnie uprawiający
turystykę. Poważnym zastrzykiem w działalności organizacyjnej był jego udział w Zarządzie
Klubu i w kierownictwie sekcji . Wystarczy przytoczyć , że ilość czynnych turystów wzrosła
z 83 do 152 osób. Zaszła konieczność zakupu dodatkowego sprzętu pływającego w postaci
dziesięciu dwójek plastikowych , czego dokonano w Krośnieńskiej Hucie Szkła . Mimo
poważnego odmłodzenia kadry turystycznej uczestnictwo w renomowanych spływach nie
uległa obniżeniu . Z Międzynarodowych Spływów zaliczyliśmy XXXV MSKnD , III Zatoką
Pucką , IX na Mazurach oraz Złote Liście na Szwajcarii Kaszubskiej. Imprezy Ogólnopolskie
i Okręgowe pozostały na niezmiennym poziomie . W MSKnD przy nie notowanej ilości 2405
wodniaków nasza ekipa składająca się z 12 osad zajęła niestety dopiero VII miejsce .
Indywidualnie osada Bednarczyk i Antończyk zajęła III miejsce a Siejek i Kościsz IV w
kategorii F-2. Plan minimum został jednak wykonany przez zdobycie rzeczowej nagrody dla
Klubu w postaci składaka, przez osadę Bednarczyk i Antończyk . Mimo zajęcia dalszego
miejsca wywalczyliśmy dwa puchary . Razem za sezon ’76 zdobyliśmy dziewięć pucharów ,
w tym pięć na własność . Ogólnopolska punktacja nie została nadal przeprowadzona . W
punktacji klubowej według ilości przewiosłowanych kilometrów I miejsce zajął Stanisław
Małek przed Ryszardem Piątkiem .
W sekcji kajakarstwa wyczynowego rok 1976 został podsumowany skromnymi
wynikami sportowymi :
• III miejsce MP w zjeździe C-1 St.Stanecki
Inne punktowane miejsca zajęli : L.Ciaputa , J.Kruk , G.Kwiek. Oni też zostali powołani do
specjalistycznej grupy PZK . Trzon działalności sekcji wyczynowej stanowiła grupa jedynie
dziesięciu zawodników. Ponadto prowadzono szkolenie młodzieży w szkółce kajakowej .
Licząca się zawodniczka Henryka Kobiela nie startuje , mając zamiar odejść z Klubu.
W sekcji wioślarskiej są równie korzystne wyniki jak w roku poprzednim. Ważniejsze
wyniki to :
• III miejsce Regaty Międzynarodowe w Szczecinie jedynka Wł.Kwiek
• III miejsce Regaty Międzynarodowe w Szczecinie debel Wł.Kwiek , P.Grabysz
• I miejsce Centralne Regaty Eliminacyjne skiff L.Cisło
• II miejsce MP Seniorów skiff L.Cisło
W Mistrzostwach Okręgu zdobywamy trzy pierwsze i dwa drugie miejsca .
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W roku 1977 następuje zmiana na stanowisku Prezesa Klubu . Dotychczasowy
Prezes złożył rezygnację , deklarując dalszą współpracę na innym, mniej angażującym
stanowisku . Prezesem Klubu jednogłośnie wybrano Kazimierza Żurowskiego , naczelnika
Zarządu Trakcji DOKP Kraków.
Sekcję turystyczną zdominowali członkowie z grona kolejarzy . Braliśmy udział w
następujących spływach : w RFN Wilhelmshafen , w NRD , na Szprewie do Berlina ,
MSKnD , na Brdzie i na Mazurach , „Złote Liście „ na Szwajcarii Kaszubskiej oraz „Spływ
Przyjaźni” Bugiem . Na XXXVI MSKnD zajmujemy II miejsce za BSG Berlinem . Mniej
poszczęściło się nam indywidualnie , gdyż : V miejsce w R-1 zajął Jerzy Słoboda oraz dwa
VIII miejsca w F-2 Bednarczyk , Antończyk i Małek , Uniwersał . Nie umniejszając wyników
zdobyliśmy jeszcze pięć pucharów . Osobna wzmianka należy zorganizowanemu po raz
„Spływowi Przyjaźni „ Bugiem wzdłuż granic ze Związkiem Radzieckim .
pierwszy
Przepłynięto 350 km z Horodła do Fronołowa przy 250 uczestnikach. Zwyciężyliśmy w
pierwszym etapie , otrzymując piękny puchar , a w ogólnej punktacji zajęliśmy drugie
miejsce. Zdobyte nagrody łącznie wyniosły szesnaście pucharów . Punktacji ogólnopolskiej
za rok 1977 nie ogłoszono . Z końcem roku zakupiono pięć dwuosobowych kajaków
składanych z dotacji DOKP.
W sekcji wyczynowej następuje regres wyników . Startujący kajakarze w regatach
centralnych nie osiągają dobrych wyników . Natomiast w sekcji wioślarskiej sprawy mają się
dużo lepiej . Do najcenniejszych wyników należy zaliczyć:
• II miejsce MP juniorów czwórka komb. Jerzy Buła
• II miejsce MP seniorów skiff L.Cisło
• III miejsce MP seniorów dwójka podw. J.Buła , W.Kwiek
Niezależnie od tego wzięliśmy udział szeregu regat mniejszego kalibru.
Rok 1978 był Jubileuszem 50- lecia Polskiego Związku Kajakowego . Z tej okazji
Klub został wyróżniony medalem 50-lecia PZK za „szczególne zasługi dla rozwoju polskiego
kajakarstwa” . Oraz dyplomem „Zasłużony dla turystyki kajakowej” jako jeden z najstarszych
i najbardziej zasłużonych .
W sekcji turystycznej jest już 134 członków, z których ponad połowa należy do
pracowników kolei . Wśród nich jest około dziesięciu byłych zawodników wyczynowych ,
którzy nie pożegnali się jeszcze z wiosłem . Z okazji Jubileuszu PZK wzięliśmy udział w
Maratonie Kajakowym na Szlaku Tysiąclecia PRL. Trasa przebiegała z jeziora Gopło , rzeką
Wartą do Poznania. Przy dziesięciu startujących klubach zajęliśmy I miejsce , otrzymując trzy
puchary oraz jedenaście medali za poszczególne kategorie łodzi . Ogólna ilość imprez sięga
corocznie trzydziestu spływów. W XXXVII MSKnD stanęło na starcie czternaście naszych
osad . Zespołowo przypadło nam III miejsce . Indywidualnie I miejsce w kategorii F-1 zajął
H.Milc, IV miejsce ( ze względu na młodszy wiek, przy równej ilości punktów) w kat. R-2
A.Merena i Urbańczyk , VI miejsce w R-2 zdobyli A.Włosik i Woźniak . Ogólnie
zdobyliśmy siedem pucharów . W zagranicznym XXIII Tour International Danubien na
Dunaju z Bratysławy do Budapesztu wzięło udział pięciu naszych członków Marona, Milc,
Mordak , Feil i Kowalski . Godnym podkreślenia jest fakt odbycia indywidualnego spływu
H.Milca rzekami Sołą i Wisłą oraz Kanałami do Elbląga na łączną ilość 1049 km. Pozostałe
spływy międzynarodowe , ogólnopolskie , okręgowe i klubowe wszystkie punktowane przez
PZK nie odbiegały trasami od corocznych .
Prowadzona ewidencja udziału w spływach wyłania corocznie zwycięzcę w ilości
przewiosłowanych kilometrów . Nagrodą od kilkunastu lat jest przechodni puchar pierwotnie
ufundowany przez Mariana Plebańczyka . Ostatni stał się własnością H.Milca. po raz trzeci z
rzędu . Po kilkuletniej przerwie dokonano obliczenia punktacji we współzawodnictwie
klubowym. Zajęliśmy zdecydowanie I miejsce przy 9779 punktach , podczas gdy
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zdystansowany konkurent zaliczył tylko 5930 punktów . We współzawodnictwie brało udział
trzydzieści klubów z całej Polski . w nagrodę otrzymaliśmy ozdobny puchar .
W roku ’78 Klub zatrudnił dwóch instruktorów kajakarstwa wyczynowego , którzy podjęli
pracę z grupą trzydziestu kadetów . Skromne wyniki opierają się tylko na sześciu
zawodnikach. Najlepszą osadę stanowią Kruk i Stanecki , którzy w drużynowych MP grupy
III zajęli w C-2 dwa pierwsze i jedno drugie miejsce.
Znów przyszły trudne lata dla sekcji wioślarskiej . Trener Jerzy Zych przeszedł na trenera
kadry narodowej , a zastąpił go Andrzej Maliszewski . Tego rodzaju zmiany odbywają się
zazwyczaj z uszczerbkiem dla pracy sekcji.
Można się było spodziewać że działalność
sekcji opierająca się na kilku zawodnikach nie odniesie większych sukcesów . I tak w MP
juniorów i seniorów osiągnięte lokaty były poza piątym miejscem . Jest jednak lepsza
perspektywa na przyszłość , a mianowicie młodzi ludzie nie pozbawieni ambicji i uporu .
Zarząd Klubu też nie szczędzi wysiłków i środków , aby stworzyć zawodnikom jak najlepsze
warunki do treningu .
Należy jeszcze wspomnieć o Sekcji Narciarskiej , która zapoczątkowała swoja
działalność na przełomie 1978/79 roku . Uprawiane dotychczas przez zawodników
narciarstwo biegowe , jako uzupełnienie treningu zimowego , przekształciło się w odrębną
sekcję, która zaczęła grupować zawodników poświęcających się wyłącznie tej dyscyplinie.
Kierownictwo sekcji spoczywało w rękach Jana Kalemby. Pierwsze starty miały miejsce w
grudniu 1979 roku.
Przyjemnym akcentem było przyznanie Klubowi medalu jubileuszowego 100 – lecia
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
Rok 1979 jest półwieczem istnienia naszego Klubu . Zostają zorganizowane obchody
Jubileuszu 50-lecia KKW-29.
Klub zatrudnia dwóch trenerów
Jacka Własnowolskiego i Ryszarda
Jękota oraz instruktora Ryszarda Plewę .
Przy odpowiednio liczebnym naborze
młodzieży oczekuje się likwidacji
w
pracy
szkoleniowej
zaniedbań
kajakarzy z lat poprzednich, niezależnie
od wyników na polu sportowym,
turystycznym i organizacyjnym należy
poświęcić
parę
zdań
naszemu
wspaniałemu obiektowi .
Przystań posiadała w głównym
Basen kajakowy
budynku oprócz pokoi biurowych , dwóch świetlic , szatni, hal na
sprzęt pływający i mieszkania dla przystaniowego również salę gimnastyczną z siłownią ,
krytą pływalnię , treningowy basen kajakowy , solarium i pokoje gościnne .
Odrębny budynek mieścił biura Komisji Turystyki Polskiego Związku Kajakowego , Sekcji
Kajakowej Wojewódzkiej Federacji Sportu i warsztat szkutniczy Klubu.. Na terenie klubu
znajdowało się również pole namiotowe, domki campingowe oraz
Świetlica KKW-29
odrębny budynek na sprzęt pływający sekcji
turystycznej . W planach było zakupienie sauny
fińskiej oraz urządzenie gabinetu odnowy
biologicznej . Wynajem obiektów daje Klubowi
środki
finansowe
,
które
łącznie
z
otrzymywanymi dotacjami pozwalają spokojnie
patrzeć w przyszłość . Przedstawiając powyżej
,
osiągnięcia
zespołowe
i
działalność
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indywidualne zawodników poszczególnych sekcji , niesprawiedliwym byłoby nie
podkreślenie zasług , pracy i wysiłków członków Klubu. Którzy w całym pięćdziesięcioleciu
poświęcali bezinteresownie wiele czasu na prace organizacyjne w Zarządach Klubu . Należy
pamiętać o tym , że osiągnięcia i wyniki sportowe czy turystyczne były zasługą nie tylko
zawodników , ale i tych wszystkich których nazwiska nie objęły tabele z wynikami .

SZÓSTE DZIESIĘCIOLECIE
1980-1989
Zarząd KKW-29 w 1980 r.
Prezes - Żurowski Kazimierz
v-prezes organizacyjny - Paluch Władysław
v-prezes wychowawczy - Merena Andrzej
v-prezes turystyczny - Marona Mieczysław
v-prezes sportowy - Śliwiński Stanisław
sekretarz - Cichosz Tadeusz
skarbnik - Łukaszewicz Edward
gospodarz - Hydzik Jerzy
Kapitan turystyczny - Merena Marina
Kapitan kajakowy - Lachowolski Wirginiusz
Kapitan wioślarski - Pszon Jacek
Kapitan narciarski - Kalemba Jan
Członek zarządu :
Bieżanowski Jacek, Cichoń Andrzej, Flacht Jan, Iciek Ignacy ,Konopka Władysław , Miś
Jan , Olchawski Tadeusz , Trębacz Adam, Żelaszkiewicz Kazimierz , Żurek Jan
Pracownicy etatowi
Kierownik obiektu
Kierownik biura
Przystaniowa
Szkutnik kajakowy
Szkutnik wioślarski
Konserwator
magazynier

Żelaszkiewicz Kazimierz
Jarosz Janina
Urbańska Adolfina
Rzepka Józef
Majcherczyk Mieczysław
Rojkowski Jan
Szalewski Maciej

W 1980 Zarząd Klubu mając na uwadze rozbudowę sekcji kajakowej przyjął do pracy
dwóch instruktorów Stanisława Antończyka i Krzysztofa Gawła. Podstawową bolączką
Klubu w dalszym ciągu jest brak chętnych do prac społecznych , tak w Zarządzie jak i w
poszczególnych sekcjach , mimo to przeprowadzono wiele prac gospodarczych na terenie
klubu , takich jak: malowanie basenu , szatni , natrysków i korytarzy .
Praktycznie przestaje działać Federacja Klubów Sportowych „Kolejarz” do której
należeliśmy. W listopadzie zostaje rozwiązana Wojewódzka Federacja Sportu , utrzymana
jednak decyzją Prezydenta na czas stanu wojennego . Pomimo iż nie istniała federacja
„Kolejarz” to jednak ludziom w niej pracującym leżało na sercu dobro sportu kolejarskiego , i
pracowali dalej bez formalnych uprawnień. Federacja „Kolejarz” zostaje utworzona jako ciało
doradcze Ministra Komunikacji .
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Czynny udział w turystyce wodnej brały 142 osoby. W tym również wioślarze i
kajakarze wyczynowi . W ogólnej ilości trzydziestu spływów należy wyróżnić : spływ w
NRD na rzekach Saale i Szprewie, MSK na Sanie , Popradzie ,Dunajcu , Brdzie , Drwęcy ,
Jeziorach Warmii i Szwajcarii Kaszubskiej. Z Ogólnopolskich spływów braliśmy udział w
zimowym Brdą , Gwdą , Nidą , Wisłą, Popradem , Dolnym Dunajem , Pilicą i Maraton na
jez. Gopło . W klubowych natomiast na Rabie , Dunajcu , Czarnej Hańczy , Czarnej Wodzie ,
Biebrzy i Narwi . W XXXIX Międzynarodowym Spływie na Dunajcu zajmujemy II miejsce .
Niemniej zdobyliśmy w tej imprezie siedem pucharów . Na wynik ten zapracowało szesnaście
osad . Indywidualnie najlepsze lokaty to: I miejsce w F-1 H.Milc , I miejsce w R-2 R.Jękot i
S.Antończyk , III miejsce w R-2 Z.Kizior i R.Piątek , III miejsce w F-2 A.Bednarczyk i
P.Sikora, IV miejsce w R-2 Małek i H.Gasperowicz oraz IV miejsce w F-2 J.Słoboda i
P.Mroczek .
W klasyfikacji ogólnopolskiej zajęliśmy po raz jedenasty z rzędu I miejsce i puchar .
Należy podkreślić , że dużą pomoc w osiągnięciu tak dobrych wyników Klub zawdzięcza
bezpłatnym biletom kolejowym dla uczestników oraz transportowi samochodu kolejowego .
Sekcja kajakowa zaliczyła ten sezon do bardzo udanych :
• I miejsce Górskie MP C-2 x 3 Krzysztof Gaweł , Jerzy Pająk , Witold Lachowski ,
Artur Pulchny , Eugeniusz Kamiński , Stanisław Byczek
• III miejsce Górskie MP C-2 10 km K.Gaweł , W. Lachowski
• IV miejsce Górskie MP C-2 10 km J.Pająk , A.Pulchny
• V miejsce Górskie MP K-1x3 jun.mł B.Bonzorska , J.Cieplak , M.Bicz
• II miejsce MP juniorów C-2 1000m K.Gaweł , W.Lachowski
• II miejsce MP juniorów C-2 10km K.Gaweł , W.Lachowski
• I miejsce Mistrzostwa Okręgu C-1 500 i 1000m W.Lachowski
• I miejsce Mistrzostwa Okręgu C-2 500m, 1000m i 10 km J.Pająk , A.Pulchny
• V miejsce Spartakiada Młodzieży Szkolnej K-4 1000m jun. Konzorska , Bicz ,
Cieplak , Brzezicka .
• VI miejsce Spartakiada Młodzieży Szkolnej K-4 500m jun. Konzorska, Bicz , Cieplak
, Brzezicka .
• IV miejsce FB SMS K-2 1000m jun. Madej , Zwierz .
• Ponad to zdobywamy drużynowe Mistrzostwo Okręgu i II miejsce drużynowo w
Regatach z okazji Dnia Kolejarza
• W sekcji wioślarskiej szkoleniem objętych zostało sześć zawodniczek dla których był
to pierwszy kontakt z tą dyscypliną . Grupa męska jako zaawansowana brała udział w
regatach :
• IV miejsce MP juniorów dwójka bez sternika Krzysztof Turbasa , Marian Kornecki
• VI miejsce MP seniorów dwójka bez sternika K.Turbasa , M.Kornecki
• V miejsce FB MP seniorów dwójka ze sternikiem Marek Pasiek, Jan Baniowski ,
Chytroś
• V miejsce Międzynarodowe Regaty w Szczecinie 4 bez sternika M.Pasiek
,J.Baniowski , K.Turbasa , M.Kornecki
• V miejsce Międzynarodowe Regaty w Szczecinie dwójka podwójna jun. mł Stanisław
Duchnik, Wojciech Będkowski
• I miejsce Centralne Regaty Kontrolne 4 bez sternika M.Pasiek , J.Baniowski ,
M.Kornecki , K.Turbasa.
Sekcja narciarska powołana do życia w 1979r. zdołała osiągnąć już w 1980 r. dobre
wyniki . W Wojewódzkich Mistrzostwach Krakowa w biegach narciarskich juniorów które
odbyły się w Myślenicach na dystansie 10 km , zawodnicy uzyskali następujące wyniki :

32

•
•
•
•
•
•
•
•

V miejsce Szydło Sylwester
VII miejsce Gaweł Krzysztof
VIII miejsce Pomitło Stanisław
IX miejsce Wąsik Jan
XI miejsce Bąk Stanisław
XIV miejsce Janus Jacek
XXIV miejsce Brej Tadeusz
XXV miejsce Łach Zenon

W biegu sztafetowym 4x 5 km , pierwsza sztafeta naszego Klubu w składzie Szydło , Wąsik ,
Gaweł , Pomitło uplasowała się na II miejscu , natomiast druga na V miejscu .
W drugim narciarskim biegu Gąsieniców nasi zawodnicy na 25 km zdobyli : 30
miejsce Stanisław Pomiotło i 35 miejsce Soloch Tadeusz . Przy udziale 805 zawodników .
W 1981 roku został wprowadzony stan wojenny. Sport, jak cały kraj , wkroczył w
wyjątkowo trudne warunki polityczno-ekonomiczne . Miały one oczywisty wpływ na
wszystko to, co działo się na obiektach sportowych . Zawodnicy , trenerzy , działacze i
wszyscy pozostali ludzie sportu i turystyki , nie żyli przecież w próżni , im także udzielają się
emocje życia publicznego. W dodatku sport jest dziedziną życia wyjątkowo czułą , jeśli
doskwierają mu braki , szybko odbijają się na wynikach . Jedne dają się odczuć natychmiast ,
inne dają się w znaki po latach . Bolesne braki w zaopatrzeniu , głównie w żywność wyższej
jakości , która jest tak potrzebna sportowcom , spowodowały znaczny spadek liczby
uprawiających wszystkie bez wyjątku dyscypliny sportowe . Nie był to jedyny powód , ale
także ważny . Burzliwe przemiany w całej Polsce odbiły się również na naszym klubie .
Aczkolwiek nie zahamowały jego pracy . Jednak zmiany organizacyjne w Polskim Sporcie
zachwiały wieloma klubami . Klub nasz zrasta się coraz bardziej ze środowiskiem
kolejarskim . W czerwcu zorganizowano I Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Kolejowych ,
które cieszyły się dużym uznaniem zarówno władz jak i uczestników .
Ilość osób uprawiających turystykę kajakową w klubie stale oscyluje w ilości ponad
100 osób. Bierzemy udział w dwudziestu siedmiu spływach . W siedmiu międzynarodowych ,
trzynastu ogólnopolskich , dwóch okręgowych i czterech klubowych . Największym
sukcesem było zajęcie I miejsca w XL MSKnD. Zespół klubowy obejmował 24 osady.
Indywidualnie w tym spływie zajęli : I miejsce w F-2 Mroczek i Zabrzeski , II miejsce w F-2
Merena i Wojaczyński oraz II miejsce w R-2 Jękot i Antończyk . W dalszych spływach
zajęliśmy I miejsce na Gwdzie , Pilicy i Drawie oraz II miejsca na Nidzie , Sanie i Dolnym
Dunajcu . Podkreślić jeszcze należy indywidualny wynik Stanisława Antończyka w
Międzynarodowym Maratonie w Wilhelmshafen RFN. Gdzie w bardzo trudnych warunkach
jako uczestnik kadry PZK zajął III miejsce w kategorii R-1.
Klub dysponuje 55 jednostkami pływającymi . Mimo wielu trudności działalność
sekcji udało się utrzymać na odpowiednim poziomie . Dzięki pracy organizacyjnej duetu
M.Marona i A.Merena oraz zapału młodzieży kolejarskiej , zgrupowanej przy Samochodowni
PKP.
Wyniki sekcji kajakarstwa wyczynowego , której trenerem był w dalszym ciągu
Ryszard Jękot , były na wysokim poziomie :
• II miejsce MP w zjeździe C-2 x 3 K.Gaweł , W.Lachowski , J.Pająk , A.Pulchny ,
J.Malinowski , S.Byczek
• III miejsce MP w zjecie 10km K.Gaweł , W.Lachowski
• I miejsce MP juniorów C-2 1000m K.Gaweł , W.Lachowski
• II miejsce MP juniorów C-2 500m K.Gaweł , W.Lachowski
• II miejsce MP juniorów C-2 10km K.Gaweł , W.Lachowski
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•
•

IV miejsce MP seniorów C-2 1000m K.Gaweł , W.Lachowski
VI miejsce MP seniorów C-2 500m K.Gaweł , W.Lachowski

W sekcji wioślarskiej zajęcia prowadzili trener Andrzej Maliszewski i instruktorka
Elżbieta Blatkiewicz. Wyniki są następujące :
• I miejsce MP juniorów czwórka bez sternika Pasiek , Baniowski , Kornecki , Turbasa
• V miejsce MP juniorów dwójka bez sternika Duchnik , Nowak
• VI miejsce OSM czwórka ze sternikiem Kołodziej , Nowakowska , Kwarta, Kliś
Na podstawie uzyskanych wyników Duchnik i Nowak zostali zaliczeni do szerokiej Kadry
Narodowej . Również na współpracującego z trenerem Kadry Narodowej został powołany
Andrzej Maliszewski .
Należy jeszcze wspomnieć że w Zarządzie Okręgowego Związku Kajakowego ,
posiadamy w nowej kadencji grono naszych działaczy , do których należą T.Lang jako Prezes
, M.Marona jako v-prezes turystyczny , dalej A.Merena , S.Śliwiński , F.Witkowski i K.
Żelaszkiewicz .
W wyniku nadal trwającego stanu wojennego Zarząd zwraca się do Urzędu
Dzielnicowego o wyrażenie zgody na odbycie zebrania sprawozdawczo-wyborczego . W
miesiącu kwietniu 1982r na zostaje wybrany nowy Zarząd :
Prezes - Żurowski Kazimierz
V-prezes ds. organizacyjnych - Wyczyński Eugeniusz
v-prezes ds. turystycznych - Marona Mieczysław
v-prezes ds. sportowych - Batko Mieczysław
v-prezes ds. wychowawczych - Merena Andrzej
sekretarz - Zabrzeska Małgorzata
skarbnik - Łukaszewicz Edward
Aniserowicz Wiesław
Gospodarz - Hydzik Jerzy
Iciek Ignacy
Kierownik sekcji turystycznej - Zabrzeski Janusz
Kierownik sekcji kajakowej – Lachowolski Wirgiliusz
Kierownik sekcji wioślarskiej – Przemyski Adam
Klub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Komunikacji coraz bardziej zespala się ze
środowiskiem kolejarskim. Bardzo dobrze układa się współpraca z Zasadniczą Szkołą
Zawodową PKP , gdzie młodzież nie tylko przychodzi do Klubu na zajęcia wychowania
fizycznego ale równie trenuje w sekcjach wyczynowych . Również jednostki kolejowe
świadczyły cały szereg prac dla Klubu a wśród nich najważniejszą sprawą był przydział
samochodów na zawody i imprezy sportowe . Nawiązaliśmy ścisła współpracę z bratnimi
klubami kolejowymi „Darzbór” Szczecinek , „Nogat” Malbork , SNPTT Zakopane i „Czuwaj
„ Przemyśl . Mamy możliwość organizowania obozów szkoleniowych w oparciu o bazy
„Darzboru „ i „Nogatu „ oraz korzystanie ze sprzętu SNPTT i „Czuwaju” podczas obozów
zimowych .
W Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu zajęliśmy III miejsce .
Indywidualnie I miejsca w K-2 Starowicz , Ruebenbauer oraz w C-2 Urbański , Stanecki . II
miejsce w F-1 Wojaczyński oraz K-1 Piech . III miejsca w F-2 Zabrzeski , Włosik i w K-2
Racułt , Piątek . W Międzynarodowym Maratonie w Berlinie Zachodnim wzięło udział pięciu
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naszych członków Bednarek , Zabrzeski , Antończyk , Zemla i Wojaczyński z wynikami : II
miejsce Bednarek , IV miejsce Antończyk . Wyniki zespołowe w innych spływach nie były
tak imponujące jak w latach ubiegłych co było spowodowane mniejszą ilością odbytych
spływów i ich uczestników .
Wyniki sekcji kajakarstwa wyczynowego :
• II miejsce MP w zjeździe C-2 x3 Gaweł , Lachowski , Byczek , Bednarek , Pająk ,
Kamiński
• V miejsce MP w zjeździe K-1 x3 R.Hodurek , M.Paliś , R.Kostuch
• VIII miejsce MP juniorów K-2 500 Brzezicka , Bicz
• VIII miejsce MP juniorów K-1 500m M.Bicz
• V miejsce MP seniorów C-2 500m Pająk , Kamiński
• VI miejsce MP seniorów C-2 10 km Pająk , Kamiński
• II miejsce Centralne Regaty Kontrolne C-2 500m Gaweł , Lachowski
• III miejsce Centralne Regaty Kontrolne C-2 1000m Gaweł, Lachowski
• III miejsce Centralne Regaty Kontrolne C-1 500m Pająk
Sekcja wioślarska osiągnęła wyniki :
• V miejsce MP seniorów czwórka bez sternika Pasiek , Turbasa , Duchnik , Leśniak
• VI miejsce MP juniorów jedynka Nowak
W ramach sekcji sportów masowych mamy już pierwsze sukcesy . Najmłodsza grupa
badmintona wygrywa Wojewódzka Spartakiadę Młodzieży , a w strefowej spartakiadzie
reprezentowało nas trzech zawodników .
W 1983 umiera Mieczysław Marona . Należał do jednych z pierwszych w Polsce ,
którzy wsiedli do kajaka . W 1933
zdobył Mistrzostwo Polski w
osadzie K-2 na 10 km . Pan
Mieczysław był jedną z najbardziej
barwnych postaci turystki . Jego
sylwetkę rozpoznawali wszyscy
biorący udział w spływach , przede
wszystkim w Międzynarodowym
Kajakowym Spływie na Dunajcu .
Na jego trasie pojawił się w 1934 r.
i od tamtej pory , aż do śmierci , był
jego stałym uczestnikiem , nie opuścił ani jednego spływu . Na wodzie spędził blisko 60 lat .
Funkcję v-prezesa ds. turystyki przejmuje
Andrzej Merena , v-prezesa ds.
wychowawczych Andrzej Cichoń i funkcję skarbnika Wiesław Aniserowicz .
W dotychczasowej historii naszego Klubu były różne okresy , w trudnych warunkach
prowadzono działalność Klubu . Lecz okres ostatnich trzech lat był chyba najcięższym .
Wiele klubów ograniczało swoją działalność , zawieszało czy nawet przestawało działać . My
jednak przebrnęliśmy ten ciężki okres , nie ograniczyliśmy działalności a wręcz przeciwnie
rozszerzyliśmy ją .
Sekcja sportów masowych w której ćwiczą kandydaci na przyszłych sportowców ,
prowadzi wiele zajęć rekreacyjno-sportowych . Systematycznie w soboty i niedziele na
naszym obiekcie ćwiczą grupy młodzieży kolejarskiej . Organizowane są wyjazdy pociągiem
na narty do Zakopanego . Młodzież spotyka się na siłowni , basenie i w terenie aby zachować
kondycję fizyczną i psychiczną . Właśnie w tej sekcji powstaje sekcja badmintona w której
nie brak ambitnych zawodników i zawodniczek , ich trenerem był fanatyk tego sportu
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Andrzej Szuperski . W początkowym okresie działania jesteśmy najsilniejszą sekcją w
okręgu. Zapał zawodników Wiesława Rychlika , Wiesława Dzienia , Jacka Opacha ,
Zbigniewa Siępacha ,Beaty Mazeli , Aliny Bartosik, Iwony Bochenek , Urszuli Twardosz i
Doroty Maj doprowadza tych młodych ludzi do II ligi . Rozwój tej sekcji to także zasługa
Technikum Kolejowego , gdzie odbywają się treningi . Na Mistrzostwach Polski Kolejarzy w
Olsztynie zdobywają brązowy medal , byli największą rewelacją i pozostawili w tyle nawet
pierwszoligowców.
Sekcja turystyczna brała udział w ośmiu spływach ogólnopolskich oraz czterech
międzynarodowych . Na
najważniejszej dla nas imprezie
MSKnD zajęliśmy I miejsce
zdobywając Kryształowy Puchar
Dunajca. Indywidualnie I miejsce
zajęli R.Piątek i K.Racułt w K-2
oraz Malinowski , Kizior w C-2 . II
miejsca wywalczyli J.Słoboda w F1 , Sikora i Antończyk w K-2 oraz
Urbański , Stanecki w C-2 . III
miejsca zdobyli Zabrzeski i Włosik
w F-2 oraz Pazdalski w K-1 .
Nieoficjalne Mistrzostwa Europy w Maratonie
Sekcja kajakarstwa
Kajakowym . Od prawej u góry K.Racuł ,
wyczynowego nie osiągnęła tak
J.Słoboda ( III miejsce ),R.Piątek ( I miejsce) .
dobrych wyników na jakie liczono .
Od prawej stoi Tadeusz Pilarski
W Spartakiadzie młodzieży nie
osiągnięto znaczącego wyniku .
Natomiast w pozostałych imprezach
zdobywamy :
• VII miejsce MP seniorów C-2 500 m Pająk , Kamiński
• VII miejsce MP seniorów C-2 1000m Gaweł , Lachowski
• VI miejsce MP seniorów C-2 10 km Gaweł, Lachowski
W sekcji znajduje się też dużo młodzieży której nie brak talentu i na Mistrzostwach Okręgu
zajmują :
• I miejsce K-4 500 m jun. M.Paliś, A.Dzięgiel , R.Strumiński , E.Sywała
• II miejsce C-1 1000m i 500m Ryszard Hodurek
• II miejsce K-4 1000m jun. B.Biros , K.Wcisło , R.Gawęda , A.Staszczyk
• II miejsce K-4 10 km sen. B.Biros , K.Wcisło , R.Gawęda , A.Staszczyk
• II miejsce K-4 1000m jun. mł. R.Paliś , R.Strumiński , E.Sywała , A.Dzięgiel ,
• II miejsce K-1 1000m jun. Marek Paliś
• II miejsce C-1 10 km jun. i sen. Ryszard Hodurek
W sekcji wioślarskiej następuje zmiana na stanowisku trenera którym zostaje Zdzisław
Bromek . Sekcja liczy siedmiu zawodników i wyniki też nie były zadowalające ,a
mianowicie :
• III miejsce Regaty Międzynarodowe w Lipsku Leśniak , Nowak
• I miejsce Mistrzostwa Okręgu jedynki Nowakowska
• I miejsce Mistrzostwa Okręgu dwójki Leśniak , Nowak
• II miejsce Mistrzostwa Okręgu jedynki Leśniak
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W roku 1984 ponownie zostaje wybrany nowy zarząd :
Prezes - Kazimierz Żurowski
v-prezes ds. organizacyjnych - Eugeniusz Wyczyński
v-prezes ds. sportów masowych - Andrzej Merena
v-prezes ds. wychowawczych - Andrzej Cichoń
v-prezes ds. sportowych - Marek Nowak
sekretarz - Marian Szerer
skarbnik - Wiesław Aniserowicz
członkowie zarządu :
Jacek Bieżanowski ,Marian Hołowienko , Jerzy Hydzik , Ignacy Iciek , Janusz Krawczyk ,
Zbigniew Marszałek , Piotr Mordak , Marian Sanderowicz , Leon Surma
Kapitan sekcji turystycznej Andrzej Włosik
Kapitan sekcji kajakowej Wirgiliusz Lachowolski
Kapitan sekcji wioślarskiej Adam Przemyski
Kapitan sekcji badmintona Wiesław Rychlik
Kapitan sekcji sportów masowych Jerzy Okraska
Trenerem sekcji kajakarstwa wyczynowego w dalszym ciągu pozostawał Ryszard
Jękot , a instruktorem Jerzy Głowinkowski . Trenowało około trzydziestu zawodników .
Dużym wzmocnieniem sekcji był powrót naszego wychowanka Jana Kruka byłego
zawodnika SKS „Nadwiślan „ i WKS „Zawisza” Jedyną bolączką sekcji był brak sprzętu do
startu w Regatach Centralnych, oraz paliwa do motorówek zabezpieczających prawidłowe
szkolenie , a co najważniejsze życie ludzkie .
Zawodnicy sekcji kajakowej osiągnęli następujące wyniki :
• III miejsce MP seniorów C-1 500m Jan Kruk
• III miejsce MP seniorów C-1 1000m Jan Kruk
• II miejsce Finał B Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży K-2 500m Ryszard Paliś,
Edward Sywała
• VI miejsce Finał B Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży K-1 500m Ewa Kiebzak
• IV miejsce MP juniorów K-4 500m A.Dzięgiel, A.Staszczyk , M.Paliś, R.Hodurek
• VII miejsce MP juniorów K-4 1000m A.Dzięgiel , A,Staszczyk , M.Paliś , R.Hodurek
• IV miejsce MP juniorów K-4 10 km B.Biros , A.Dzięgiel , M.Paliś , R.Hodurek
Sztafetę szwedzką 6 x 500m w Regatach o „Dzwon Zygmunta” wygrywa nasz zespół .
W punktacji OZK sekcja zajęła III miejsce przegrywając z SKS „Nadwiślan” i BKS „
Wanda”. W połowie sezonu odchodzi trener R.Jękot i J.Głowinkowski . Zatrudnieni zostają
Andrzej Preisner , prowadzący seniorów i grupę kobiet , Jan Kruk i Wojciech Kucharczyk ,
prowadzący grupę młodzieżową męską oraz Zbigniew Kizior .
Sekcja turystyczna wzięła udział w sześciu spływach ogólnopolskich i dziewięciu
lokalnych . W porównaniu z latami ubiegłymi , widać znaczącą różnicę , niema już tak wielu
chętnych do uprawiania tak pięknej dyscypliny jak turystyka kajakowa.
W Sekcji wioślarskiej
pomimo zorganizowanych obozów treningowych i
odpowiedniego finansowania brak jest wyraźniej poprawy wyników . W Mistrzostwach
Okręgu zdobywamy II i III miejsce .
Sekcja badmintona w roku 1984 zakończyła rozgrywki II ligowe na I miejscu . Jednak
w turnieju o I ligę musiała uznać wyższość innych . Na Mistrzostwach Polskie we Wrocławiu
nasz debel Wiesław Rychlik i Wiesław Dzień zajął V miejsce , a Dorota Maj przeszła
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eliminacje i grała w turnieju głównym . W Mistrzostwach Polski
Klubów Kolejowych zajmujemy III miejsce , ale ustępujemy tylko drużynom I ligowym .
W roku 1985 przeprowadzono szereg prac gospodarczych miedzy innymi remont
szatni i malowanie basenu . W szeregu kontroli zewnętrznych naszego klubu , nie było
żadnych zastrzeżeń . Nawiązano współpracę ze szkołami podstawowymi , organizując
bezpłatne zajęcia na terenie w Klubu w ramach akcji „Zima 1985” . W wyniki tych działań
coraz więcej młodzieży trafia do naszej sekcji kajakowej . Trenowało w niej około
pięćdziesięciu zawodników i zawodniczek , osiągając następujące wyniki :
• III miejsce MP seniorów C-1 1000m Jan Kruk
• VII miejsce MP seniorów C-1 500 m Jan Kruk
• VIII miejsce MP seniorów K-4 1000m
• IV miejsce MP w zjeździe K-1 10 km Ryszard Paliś
• VII miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 10 km R.Hodurek , W.Kucharczyk, A.Staszczyk
W sekcji wioślarskiej nastąpiło kolejne obniżenie ilości zawodników . Brak jest wyraźnego
postępu . Zarząd zaczyna się dogłębnie zastanawiać nad jej przyszłością . Natomiast sekcja
badmintona w rozgrywkach II ligowych
ponownie zajmuje I miejsce i prawo
walki o I ligę . Niestety tym razem znowu
się nie udaje . Na listach klasyfikacyjnych
, nasza para W.Rychlik i W.Dzień
zajmuje
dziewiąte
miejsce
,
a
zawodniczki B.Mazela i D.Maj trzynaste
. Duże sukcesy odnosiła również grupa
najmłodszych
dziewczat : Kucab ,
Mazurkiewicz , Knapik zajęły III miejsce
na Turnieju Strefowym , wśród chłopców
I miejsce Klimek . Cały okres z drużyną
pracował trener A.Szuperski a pomagali
mu J.Malik i W.Jarosz.
Badmintoniści KKW-29
Od lewej : Wiesław Dzień i Wiesław Rychlik

Zarząd KKW-29 w 1986r.
Prezes - Kazimierz Żurowski
v-prezes ds. organizacyjnych - Wiesław Aniserowicz
v-prezes ds. sportowych - Marek Nowak
v-prezes ds. wychowawczych - Andrzej Cichoń
v-prezes ds. sportów masowych - Andrzej Merena
sekretarz - Małgorzata .Kukuczka
skarbnik - Franciszek Szczurko
Członkowie :
Wiesław Rychlik
Ryszard Piątek
Wiesław Pilarczyk
Jerzy Hydzik
Janusz Krawczyk
Marian Szerer
Marian Hołowienko
Ożona
Ignacy Iciek
Bobrek
Piotr Mordak
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W klubie są prowadzone systematycznie prace konserwatorsko – remontowe .
Szczególne uznanie należy się kierownikowi obiektu Eugeniuszowi Wyczyńskiemu , za
włożoną prace w utrzymanie obiektu .
Dużą stratą dla sekcji i całego Klubu była śmierć trenera Andrzeja Preisnera , długoletniego
szkoleniowca , oddanego pracy z młodzieżą nie tylko w naszym Klubie . W sezonie 1986 daje
się zauważyć kryzys w starszych kategoriach wiekowych . Powodem tego było odejście kilku
zawodników do SKS”Nadwislan” . Na początku roku rezygnuje z pracy instruktora Jan Kruk
,co powoduje połączenie grupy kanadyjkarzy z grupą kajakarzy . Na Mistrzostwach Okręgu
nasi zawodnicy zdobywają dwa tytuły mistrzowskie , siedem tytułów wicemistrzowskich i
dziesięć trzecich miejsc . W regatach Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży i Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej uzyskujemy trzy pierwsze miejsca , trzy drugie i dwa trzecie . W
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów
nasze zawodniczki Małgorzata Niemiec ,Teresa Brasławska , Renata Świeży i Elżbieta
Rutkowska zajęły VII miejsce w K-4 .
Sekcja wioślarska nie może pochwalić się znaczącymi sukcesami , pomimo zwiększenia się
liczby zawodników . W Wojewódzkiej Spartakiadzie czwórka podwójna zajęła II miejsce ,
dwójka podwójna III miejsce oraz dwie jedynki zajęły III i IV miejsca . Na Centralnej
Spartakiadzie Młodzieży czwórka podwójna zajęła IX miejsce . Nadal władze Klubu
rozważają zawieszenie działalności sekcji .
Sekcja badmintona liczyła trzydziestu czterech zawodników . W makroregionie małopolskim
zawodnicy indywidualnie zdobywali pierwsze miejsca w turniejach strefowych , i tym samym
kwalifikowali się do turniejów ogólnopolskich . Na listach klasyfikacyjnych ogólnopolskich
znajdują się : W.Rychlik , I.Bochenek , R.Węgorzewska i D.Maj . Również juniorzy i
młodzicy odnosili sukcesy . W Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych znaleźli się w
pierwszej szesnastce . Monika Banaś uzyskała przywilej grania bez eliminacji w turniejach
strefowych za zajęcie V miejsca w Ogólnopolskim Turnieju . Wynik ten jest najwyższą
pozycją uzyskana dotychczas przez zawodników naszego makroregionu . W Mistrzostwach
Polski Kolejarzy zawodnicy Rychlik i Gwiazdoń zdobyli tytuł mistrzowski w grze podwójnej
. Na Mistrzostwach Krakowa zawodnicy KKW-29 zdobyli pierwsze miejsca we wszystkich
grach . Nadmienić trzeba , że zakończone rozgrywki o Mistrzostwo II ligi przyniosły nam
sukces w postaci Mistrzostwa grupy i prawa startu w barażach o wejście do I ligi .
Sekcja turystyczna wychodzi z kryzysu jaki zaistniał po śmierci Mieczysława Marony i po
odejściu starszych członków sekcji . Kładzie nacisk na szkolenie młodzieży co przynosi
efekty nie tylko w postaci napływu nowych członków , ale i wyników osiągniętych na
spływach . W Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Sanie w punktacji klubowej
zajęliśmy I miejsce . Indywidualnie osiągnęliśmy także bardzo dobre wyniki . Pierwsze
miejsca zajęły osady: K.Racułt i R.Piątek w F-2 , W.Kucharczyk w K-1 i J.Malinowski w F-1
Drugie miejsca w maratonie zajęli: J.Zabrzeski w K-1 , A.Włosik i Kolarski w F-2 oraz
P.Serafin w K-1 .
Trzecie miejsce zdobywamy w MSKnD . Przy czym niesklasyfikowano nam czterech osad
wskutek złej organizacji pracy Komisji Sędziowskiej na punktach kontrolnych . Paradoksem
było niesklasyfikowanie osady Byczek , Kizior , której na zakończenie wręczono puchar za
zwycięstwo w maratonie . Indywidualnie I miejsce zajęli A.Włosik i Kolarski w F-2 , II
miejsce K.Racułt i R.Piątek w K-2 oraz III miejsce Zabrzeski i Mroczek w F-2 . W
Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Kolejarzy „O ciupagę Janosika” Popradem zajęliśmy I
miejsce oraz w Ogólnopolskim Spływie Kolejarzy na Drawie również osiągamy I miejsce .
Sekcja sportów masowych zrzesza głównie pracowników kolejowych i ich rodziny , którzy
korzystają z sali gimnastycznej i basenu . Nie wykorzystuje się szerokich możliwości
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działania tej sekcji . Koniecznym wydaje się opracowanie przez sekcję programu
popularyzacji kultury fizycznej .
W miesiącu Lutym 1987 roku powołano do działalności sekcję tenisa stołowego .
Utworzono ją na zasadzie przejęcia wyróżniających się zawodników i zawodniczek ze
Szkolnego Koła Sportowego działającego przy ZSZ PKP w Krakowie . W pierwszym sezonie
sekcja wzięła udział w rozgrywkach OZTS Kraków , mężczyźni przez cały sezon
występowali w rozgrywkach A klasy nie ponosząc żadnej porażki i zyskali awans do klasy
okręgowej . Kobiety występujące w lidze okręgowej również zwyciężyły co pozwoliło im
uczestniczyć w turnieju barażowym do II ligi PZTS. Zdobywamy dwa tytuły Mistrza Polski
indywidualnie Stempek i Kolarski oraz jeden w grze mieszanej Stempek , Kolarski .
Pomimo dużej pracy agitacyjnej wśród młodzieży i wizyt w szkołach , nabór do sekcji
wioślarskiej systematycznie malał . Decyzją Zarządu i Walnego Zebrania członków klubu
zostaje zawieszona działalność sekcji wioślarskiej . W sekcji kajakowej nie odnotowuje się
znaczących wyników .
Po kilkuletnim pobycie w II lidze , drużyna badmintona uzyskuje awans do I ligi i
zajmuje w niej IX miejsce . Na listach klasyfikacyjnych zawodnicy KKW-29 zajmują
następujące miejsca w Polsce :
Gra pojedyncza kobiet :
• VI miejsce E.Grzybek
• XVIII miejsce I.Bochenek
• XXXIV miejsce R.Węgorzewska
Gra pojedyncza mężczyzn :
• XXV miejsce W.Rychlik
Gra podwójna kobiet :
• VIII miejsce E.Grzybek
• XII miejsce I.Bochenek
• XVIII miejsce R.Węgorzewska
Gra podwójna mężczyzn :
• XXI miejsce W.Rychlik
• XXVIII miejsce W.Dzień
Gra mieszana :
• II miejsce E.Grzybek
• XII miejsce I.Bochenek
• XII miejsce W.Rychlik
W 1988r. ponownie na stanowisko
Prezesa KKW-29 zostaje wybrany
Kazimierz Żurowski .
Sekcja turystyczna skoncentrowała się
na uczestnictwie w prestiżowych
spływach kajakowych . Takie podejście
związane było z gwałtownym wzrostem
wpisowego . W MSK na Sanie
zdobywamy II miejsce drużynowo .
Indywidualnie w wyścigu na 19 km I
miejsce zajmuje K.Racułt i R.Krzemień
II miejsca
w F-2, natomiast
R.Krzemień w K-1 , Dorman, Wcisło w K-2 . Największym osiągnięciem było zajęcie I
miejsca na MSKnD .
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Indywidualnie II miejsca zajęli K.Racułt w F-1 i J.Słoboda w K-1 oraz III miejsce J.Zabrzeski
i P.Sikora w F-2 . W biegu o puchar Tadeusza Pilarskiego zwycięstwo odniosła osada
Kucharczyk Wojciech i Paliś Marek . Otrzymaliśmy również puchar z okazji 60 – lecia PZK
za trzykrotne zdobycie I miejsca na MSKnD . Pierwsze miejsce zajęliśmy również w
Ogólnopolskim Spływie Kolejarzy im. Mieczysława Marony na Popradzie . Zwycięska
sztafeta startowała w składzie : Włosik Dorota , Racułt Krzysztof , Piątek Ryszard , Włosik
Andrzej , Malec Franciszek .
Szkoleniowcami sekcji wyczynowej byli Wojciech Kucharczyk , Zbigniew Bromek i
Andrzej Tylek . Zawodnicy brali udział w zawodach ogólnopolskich oraz okręgowych
zdobywając punkty do klasyfikacji drużynowej .
W punktacji klubowej sekcja tenisa stołowego zajęła czwarte miejsce w okręgu za
BKS Wandą , KS Bronowianką i KS Koroną Kraków . W Młodzieżowych Mistrzostwach
Krakowa I miejsce zdobył Bochenek a II miejsce Stachurski . Na Mistrzostwach Polski ,
Kowal i Kolarski zdobywa I miejsce w grze mieszanej oraz III miejsce Kolarski i Sobota w
grze deblowej .W rozgrywkach ligowych zespół męski po pierwszej rundzie rozgrywek klasy
okręgowej zajmuje piąte miejsce . Zespół kobiecy , również w lidze okręgowej znajduje się
na pierwszym miejscu . Do rozgrywek ligowych w klasie A został zgłoszony zespół
juniorów . W reprezentacji Krakowa wystąpili Monika Krawczyk i Paweł Kuśnierz.
W roku 1988 Sekcja badmintona zajmowała VII miejsce w I lidze . Zawodnicy
KKW-29 w Mistrzostwach Polski Kolejarzy zdobyli cztery pierwsze miejsca . Elżbieta
Grzybek na MP zdobywa brązowy medal i zostaje powołana do reprezentacji na Mistrzostwa
Świata w Indiach . Sekcja działa na rzecz środowiska kolejarskiego , organizując rozgrywki
rejonowe o Puchar Mistrza Transportu i Łączności . Prowadzi wymianę międzynarodową z
Holenderskimi kolejarzami . Na I Mistrzostwa Europy Kolejarzy w Badmintonie zostają
powołani trzej nasi zawodnicy .
Od prawej u góry: Julian
Krzewiński – szef USIC
Polska, Wiesław Rychlik –
kierownik drużyny, Renata
Węgorzewska (
zawodniczka KKW), piąty
od prawej Wiesław
Rychlik(zawodnik KKW).
Na dole od lewej Iwona
Bochenek ( zawodniczka
KKW)

W 1989 Sekcja kajakowa osiąga III miejsce zespołu seniorek na Mistrzostwach Polski
w zjeździe . Rok później na mistrzostwach Polski w maratonie zajmujemy wysokie lokaty .
Sekcja turystyczna nadal wiedzie prym na szlakach wodnych Polski ,w ’89 r. na Sanie
zdobywa I miejsce oraz IV w MSKnD . Początek lat dziewięćdziesiątych też nie jest zły .
Drugie miejsce w spływie Sanem i powtórnie czwarte na Dunajcu .
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SIÓDME DZIESIĘCIOLECIE
1990-1999
Niestety w 1990 zaczęły się kłopoty z bazą treningową dla sekcji badmintona . Wzrosły
również koszty działalności sekcji . W takiej sytuacji , mając na uwadze dobro zawodników ,
którym umożliwiono przejście do innych klubów, Zarząd podjął decyzje o rozwiązaniu sekcji.
Zawodnicy sekcja tenisa stołowego , Sobota i Kolarski w 1989 zdobywają III miejsce
na Mistrzostwach Polski w grze deblowej .

W 1991 roku został wybrany nowy Zarząd KKW-29
Prezes - Jerzy Śmiałkowski
v-prezes ds. organizacyjnych - Leszek Kolarski
v-prezes ds. sportowych - Wiesław Rychlik
v-prezes ds. kontaktów - Marek Nowak
sekretarz - Małgorzata Kukuczka
skarbnik - Wiesław Aniserowicz
Członkowie :
A.Merena, A. Włosik, J.Monkiewicz , A.Grzyb , L.Surma , T.Tuteja,
M.Wachta , S.Byczek

F.Szczurko,

W okresie kadencji następowały liczne zmiany. Ze swoich funkcji zrezygnowali
L.Kolarski i M.Nowak . Nowym v-prezesem ds. organizacyjnych został W.Aniserowicz .
Niestety nie udało się zachęcić nikogo do objęcia obowiązków v-prezesa ds. kontaktów.
Klub miał spore problemy finansowe , co spowodowało ograniczenie zatrudnienia ,
likwidując szereg stanowisk . W końcu roku 1990 Zarząd Klubu podpisał umowy z dwoma
firmami na wynajem pomieszczeń basenu i siłowni . Niestety nie zaspokoiło to w pełni
potrzeb finansowych . Na pierwszy plan wysuwa się potrzeba odpowiedniego
zagospodarowania terenu wokół Klubu oraz promowanie działalności sportowej . Pomysłem
było założenie elitarnych sekcji jak bridge i szachy . Co oczywiście nie doszło do skutku .
Działalność sportowa obejmowała sekcje kajakarstwa wyczynowego , turystycznego i
tenisa stołowego .
Sekcja kajakowa posiadała dwóch trenerów Wojciecha Kucharczyka i Ryszarda
Palisia . Pomimo ciężkiej sytuacji Klubu , sekcja wzięła udział w zawodach organizowanych
przez OZK i PZK na terenie całego kraju . Osiągnięcia sekcji:
• I miejsce MP młodzików K-2 Duzel Anna , Dudek Iwona
• II miejsce MP młodzików K-2 mixt Kopeć Joanna, Rozwadowski Wojciech
• III miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 Kopeć
Anna , Pilch Sylwia , Kwinta Jolanta
W skład kadry olimpijskiej „C” wchodzili :
W.Rozwadowski , A.Kopeć , J.Kopeć i A.Duzel
Sekcja turystyczna ze względów finansowych
ograniczyła wyjazdy na imprezy sportowe . Brała
udział w MSK na Sanie zajmując II miejsce . W

42

MSKnD zespół KKw-29 zdobywa po raz kolejny I miejsce i Kryształowy Puchar Dunajca .
Zajęcia sekcji tenisa stołowego odbywały się w wynajętych salach . Trenerem sekcji
jest M. Koryzma . W ramach sekcji prowadzona jest szkółka dla początkujących , w sumie
było około czterdziestu zawodników . Kobiety brały udział w rozgrywkach II ligi . Mężczyźni
natomiast zajęli V miejsce w III lidze . W mistrzostwach Polski III miejsce zajęła Monika
Krawczyk . Mistrzynią Polski PKP w grze indywidualnej i podwójnej została Skotnicka .
W 1992 roku Klub dążąc do stabilizacji finansowej , wydzierżawił obiekt firmie
„Proxima”. Wydawało się że problemy już za nami . Niestety liczne nieporozumienia
doprowadziły do rozwiązania umowy w 1994 roku. W tej bardzo trudnej sytuacji z pomocą
klubowi przyszli jego przyjaciele Polskie Koleje Państwowe . KKW-29 otrzymał dotację na
dalszą działalność statutową.
Od jesieni 1992 roku zostaje tylko jeden trener Ryszard Paliś . Sekcja osiąga bardzo dobre
wyniki :
• III miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Jolanta Kwinta
• III miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 Marcin Wlazło , Ryszard Paliś, Bogdan Dziędziora
• I miejsce MP w maratonie K-1 jun. Anna Kopeć
• III miejsce MP w maratonie K-1 jun. Jolanta Kwinta
Sekcja turystyczna ponownie zdobywa I miejsce w MSKnD.

Organizowane są również obozy wakacyjne dla młodzieży oraz wakacyjny
wypoczynek na wodzie dla rodzin kolejarzy . Opiekunem sekcji był Andrzej Merena a
pomagali mu Krzysztof Racułt i Andrzej Włosik. Duża pomoc w organizowaniu wyjazdów
zarówno sekcji kajakowej jak i turystycznej udziela Samochodownia PKP . W późniejszym
czasie zostaje zakupiony samochód Klubowy . Sekcja tenisa stołowego w 1992 roku kończy
swoją działalność.
Zarząd KKW-29 w roku 1993
Prezes - Jerzy Śmiałkowi
v-prezes ds. organizacyjnych - Stanisław Sikora
v-prezes ds. sportowych - Krzysztof Matzke
sekretarz - Adam Bednarczyk
skarbnik - Wiesław Rychlik
członkowie :
Krzysztof Racułt ,Andrzej Włosik
z-cy członków :
Wiesław Aniserowicz , Jan Frankowski, Ryszard Paliś
Trenerami sekcji w roku 1993 byli Ryszard Paliś i Andrzej Tylek Wyniki sekcji
kajakarstwa wyczynowego były najlepsze od dziesięciu lat :
• I miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Anna Kopeć
• I miejsce MP w zjeździe K-1 x3 A.Kopeć, J.Kwinta , J.Kopeć
• II miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Jolanta Kopeć
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IV miejsce MP w zjeździe C2 x 3 A.Staszczyk I.Krawczyk, M.Paliś A.Żmudka,
B.Biros R.Hodurek
• I miejsce MP w maratonie K-1 jun. Anna Kopeć
• II miejsce MP w maratonie K-1 jun. Joanna Kopeć
• III miejsce MP w maratonie K-1 jun. Jolanta Kwinta
Niestety część z naszych wspaniałych zawodniczek postanawia odejść do Yach Clubu.
Powodem była bardzo ciężka sytuacja w Klubie , a dodatkowo treningi zawodnikom
utrudniała firma dzierżawiąca obiekt.
Drużyna KKW-29 po raz kolejny wygrywa MSKnD . W Spływie na Sanie również stajemy
na najwyższym stopniu podium . Indywidualnie I miejsca K.Racułt w F-1 , Tadeusz i Jerzy
Urbańscy w C-2 oraz B.Biros i A.Staszczyk w K-2 natomiast II miejsce w K-2 zajęli A.Tylek
i J. Stanowicz . Porządek i ład administracyjny w Klubie nastąpił dopiero od stycznia 1993 r.,
kiedy to wielofunkcyjną posadę dyrektora objął W.Aniserowicz. Pod koniec roku rezygnuje
trener Ryszard Paliś a na jego miejsce zostaje zatrudniony Bogusław Biros . Wraz z
A.Tylkiem zajmują się treningami w sekcji kajakowej .
W 1994 roku przeprowadzono szereg prac
remontowo-budowlanych na terenie Klubu , z
ważniejszych to adaptacja istniejącej kotłowni z
paliwa stałego na olejowe oraz zakup kotła .
Został też odnowiony taras widokowy i
rozpoczęto prace remontowe na basenie
kajakowym. Pragnę nadmienić iż w/w prace były
prowadzone przy pomocy firmy sponsorującej
„Sanitex”. Znaczącej pomocy Klubowi udzieliła
również PDOKP.
1994r.I miejsce na MSKnD
W tym samym roku zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie :
Prezes - Stanisław Burek
v-prezes ds. organizacyjnych - Stanisław Kawecki
v-prezes ds. sportu - Krzysztof Racułt
sekretarz - Ewa Turecka
skarbnik - Anna Z.
członkowie zarządu :
Mieczysław Porębski ,Andrzej Włosik
z-cy członków :
Jan Malinowski , Janusz Grzesiuk
Na początku 1995 roku rezygnuje z pracy A.Tylek , jego miejsce od września zajmuje
Krzysztof Gaweł były zawodnik Klubu i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Wspólnie
z Bogusławem Birosem prowadzą treningi w sekcji kajakowej. Nadzieje szkoleniowcy
pokładają w młodzieży, w młodzikach i juniorach . Jednak wiele zależy od sytuacji
finansowej klubu a ta pozostawia wiele do życzenia . Wysokie koszty utrzymania obiektu
ograniczają
możliwość
właściwego
finansowania sekcji .W tej sytuacji w 1996
roku Klub zwraca się o pomoc finansową do
firmy Kärcher . Dzięki staraniom zawodnika
Klubu i pracownika firmy Bogdana
Dziędziory , taką pomoc uzyskujemy . Trwa
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ona nieprzerwanie do dnia dzisiejszego , stanowiąc ogromną pomoc w szkoleniu młodzieży .
W latach ’94-’96 Mistrzostwa Polski w Zjeździe zostały zorganizowane na rzece
Białce Niestety nie były to dla nas udane imprezy z powodu wysokiej skali trudności wody i
licznych przeszkód na trasie. Po ’94r. wycofała się większość klubów z Okręgu
Małopolskiego zrażona licznymi stratami w sprzęcie . Jednak nie nasz Klub . W ’96 r. start
na Białce ukończyła osada Bogusław Biros i Bogdan Dziędziora zajmując IX pozycje.
1995 r.

Ten sam sukces drużyna KKW-29 powtarza w 1996 roku. Indywidualnie I miejsca zajęli
Krzysztof Racułt w F-1, Anna Samborska w K-1 , Ryszard Paliś w K-1 , Ryszard Piątek w K1 , Bogdan Dziędziora i Bogusław Biros w K-2 , Elżbieta i Grzegorz Misiowie w K-2 mixt i
Jan Malinowski oraz Andrzej
Włosik w F-2 .
W 1997 roku zajmujemy równie
wysokie III miejsce , ale jednak
łezka kręci się w oku, że musimy
oddać puchar zwycięskiej drużynie
OTK Opole.

1996

45

W 1997 roku cały kraj nawiedza ogromna fala powodzi .Dociera ona również do
Krakowa gdzie w lipcu dochodzi do
dramatu. Woda wdziera się na basen
oraz do hangaru zalewając cały parter
jak i teren otaczający Klub . Nie
trzeba chyba opisywać na jakie straty
zostaliśmy narażeni . Powódź ta
zmusiła nas do wykonania wielu prac.
Most Dębnicki podczas powodzi w 1997r.

Kolejowy Klub Wodny podczas powodzi 1997r.
Dokonano kapitalnego remontu pomieszczeń basenu . Kotłownia została przeniesiona na
parter budynku , gdyż mniejsze stany wody wielokrotnie zalewały pomieszczenia piwnic i
basenu . To nieszczęśliwe zdarzenie doprowadziło do przeprowadzki państwa Urbańskich
zajmujących mieszkanie na parterze budynku , do mieszkania komunalnego . Pani Maria
Urbańska przez długie lata była przystaniową KKW-29 . Kobieta legenda , najbardziej
oddany człowiek idei Klubu . Pragnę jej szczególnie podziękować za ogromna pracę i
niepodważalne zasługi dla KKW-29
Sekcje kajakowe radzą sobie nadzwyczaj dobrze przy niestety minimalnych nakładach
finansowych . Zajęcia prowadzi Bogusław Biros a pomaga mu Ireneusz Krawczyk .Sekcja
wyczynowa zanotowała następujące osiągnięcia :
• III miejsce Puchar Świata w Maratonie K-1 jun. Artur Geisler
• V miejsce MP w Maratonie K-1
jun. Artur Geisler
• II miejsce Finał B MP Juniorów
K-1 500m Artur Geisler
• VII miejsce MP Juniorów K-1
1000m Artur Geisler
Mistrzostwa Polski w Maratonie , Gdańsk.
Na prowadzeniu Artur Geisler
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• VIII miejsce MP Juniorów K-1 5km Artur Geisler
• VII miejsce MP Długodystansowe K-1 Artur Geisler
• VI miejsce MP Dł. K-2 młodzików P.Racułt , A.Włosik
• V miejsce MP Dł. K-1 młodzików Monika Włosik
• X miejsce MP Dł. K-1 jun.Anna Merena
• V miejsce Finał B MP Młodzików K-1 1000m Adam Walczyk
Wyniki osiągnięte w tym roku zaowocowały podpisaniem umowy sponsorskiej z firmą
Kärcher. W zamian za reklamowanie firmy na zawodach sekcja mogła dokonać zakupu
urządzenia do monitorowania pracy serca i wiosła kajakowego , a budżet Klubu został
zasilony pokaźną sumą.
W 1998 roku zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie :
Prezes - Andrzej Orłowski
v-prezes ds. organizacyjnych - Janusz Jakubowski
v-prezes ds. sportowych - Krzysztof Racułt
sekretarz - Janusz Grzesiuk
skarbnik - Wacław Frankiewicz
W dalszym ciągu trwa usuwanie skutków powodzi , jest to dość trudne gdyż kwota
ubezpieczenia jaką Klub otrzymał i same finanse nie przedstawiały się optymistycznie .
Zostaje zawieszona działalność basenu ze względu na duże koszty utrzymania . Część
pomieszczeń zostaje wynajęta zewnętrznym firmom . Sytuacja finansowa Klubu jest trudna ,
z tego powodu dochodzi do napięć na linii kierownictwo obiektu i sekcja sportowa . Na
szczęście dotacje otrzymane od Urzędu Edukacji pozwalają na zaspokojenie podstawowych
potrzeb . Po rezygnacji I.Krawczyka trenerem sekcji aż do dnia dzisiejszego pozostał
Bogusław Biros .
Wyniki sekcji :
• II miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 Anna Samborska-Paliś , Jolanta Kwinta , Anna
Kopeć
• III miejsce MP w zjeździe K-1 A. Samborska-Paliś
• VII miejsce MP w Maratonie K-1 jun. mł. Adam Walczyk
• VII miejsc MP w Maratonie K-1 jun. Marcin Wędzik
• X miejsce MP w Maratonie K-1 sen Artur Geisler
• VII miejsce MP Dł. K-1 jun. Marcin Wędzik
• X miejsce MP Dł. K-1 sen. Artur Geisler
• I miejsce Finał B MP Juniorów K-1 1000m jun.mł. Adam Walczyk
Klub zdobywa również I miejsce w MSK na Sanie oraz I miejsce W MSKnD w tym
dwanaście medali . W Krakowskim Maratonie Kajakowym
zajmujemy III miejsce drużynowo.
W 1999 roku baza treningowa zostaje przeniesiona na
parter budynku . Pomimo zainstalowanego ogrzewania ,
warunki do treningu
nie są zachęcające .W okresie
zimowym temperatura na siłowni nie przekracza 10 stopni.
Szatnie dla zawodników nie zostały wyremontowane po
powodzi mimo usilnych starań . Brakuje również sprzętu
dobrej klasy który jest nieodzowny w osiąganiu wysokich
wyników . Na pierwszym piętrze budynku dokonano
remontu pomieszczenia po byłej siłowni . Na Sali została
ułożona nowa podłoga oraz stworzono zaplecze bufetowe .
Zarząd, jak i członkowie Klubu przygotowują obiekt do
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organizacji Mistrzostw Polski w Maratonie . W tym samym roku zostaje zatrudniony jako
instruktor Andrzej Merena ,który zajmuje się szkoleniem nowych wodniaków . Kierownikiem
sekcji był Andrzej Włosik, którego pod koniec roku zastąpił Ryszard Paliś.
W sekcji nie brakowało uzdolnionej młodzieży , która zdobyła obiecujące wyniki :
• III miejsce MP Juniorów K-1 5km jun. mł. Adam Walczyk
• III miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Adam Walczyk
• IV miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Anna Samborska
• I miejsce MP w Maratonie K-1 jun.mł Adam Walczyk
• III miejsce MP w Maratonie K-1 jun. Marcin Wędzik
• I miejsce Krakowski Maraton Kajakowy K1 Adam Walczyk
• I miejsce KMK K-1 jun.mł. Anna Górka
• II miejsce KMK K-1 jun.mł. Dominika
Sitarz
• III miejsce MP Weteranów K-1 200m
Bogusław Biros
• III miejsce MP Weteranów K-1 5km Jerzy
Słoboda
W najważniejszej i największej imprezie turystyki
kajakowej w Polsce tj. Międzynarodowym Spływie
im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu drużyna
KKW-29 zdobyła I miejsce . Indywidualnie I
miejsca wywalczyli A.Walczyk i A.Żmudka w K2 oraz E i G.Misiowie w K-2 mixt. II miejsce
zdobywa w K-1 Anna Samborska . Natomiast III
osiągają K.Racułt i P. Racułt w K-2 oraz J.Słoboda
w K-1 . Wygrywamy również wyścig o puchar
Tadeusza Pilarskiego

ÓSME DZIESIĘCIOLECIE
2000-2009

Dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Krakowa w roku 2000 zostaje wymienione
poszycie dachowe. Świetlica na drugim piętrze zostaje przebudowana na pokoje. W ramach
działalności gospodarczej wynajmowany jest basen oraz pokoje gościnne , które zapewniają
Klubowi stałe dochody .
Drużyna KKW-29 ponownie zdobywa I miejsce w MSKnD . Zawodnicy którzy
stanęli na najwyższym stopniu podium to : Anna Kopeć i Anna Górka w kategorii K-2 ,
srebrny medal zdobyli Marcin Wędzik w Z-1 oraz
Jerzy Słoboda w T-1 . Brązowe medale przypadły
Annie Oleś i Monice Włosik w K-2 , Dominice Sitarz
i Adamowi Żmudce w K-2 mixt oraz Ryszardowi
Piątkowi w Z-1 . Trzeba zauważyć że nasza drużyna
składała się z zawodników wielu pokoleń . Obecnie
trenujących , jak i w przeszłości .
Sekcja wyczynowa też ma się czym pochwalić :
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I miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Adam Walczyk
I miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Anna Górka
IV miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Anna Samborska
III miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 Anna Samborska , Anna Górka , Dorota Chrobak
VI miejsce MP Juniorów K-4 500m Anna Górka , Dominika Sitarz , Małgorzata
Koral ,Katarzyna Moskal.
VII miejsce MP w Maratonie K-2 jun. A.Górka , D.Sitarz
I miejsce Finał B Regaty Eliminacyjne Juniorów K-2 500m A.Górka , D.Sitarz
I miejsce Krakowski Maraton Kajakowy K-1 jun. Adam Walczyk
I miejsce KMK K-1 jun.mł. Małgorzata Koral
II miejsce KMK K-1 jun.mł.Dominika Sitarz
III miejsce KMK K-1 jun.mł. Anna Górka
IV miejsce KMK K-1 jun. Paweł Racułt
I miejsce KMK K-1 wet. Ryszard Piątek
III miejsce KMK K-1 wet. Jerzy Słoboda

W 2001 roku nadchodzi kolejna powódź , równie tragiczna jak 1997r. Straty są
porównywalne do powodzi z lat
dziewięćdziesiątych. Klub miał
naprawdę ciężki orzech do
zgryzienia . Skutkiem były
całkowite
zawieszenie
działalności basenu , zwolnienie
konserwatora oraz portierów .
Nie zostali zatrudnieni żadni
pracownicy administracyjni ,
wszyscy pracowali społecznie .
W tym samym roku po długiej
chorobie , umiera wspaniały
zawodnik , medalista mistrzostw Polski oraz trener Ryszard Paliś. Obowiązki kierownika
sekcji przejmuje Andrzej Włosik.
Mimo trudności finansowych w 2002 r. udaje się zakończyć wymianę okien na
całym obiekcie i w 2003 r. zakupić nowy pomost . Oczywiście to wszystko było możliwe
dzięki dotacjom z Urzędu Miasta.
Sytuacja finansowa Klubu w dalszym ciągu jest bardzo zła , i Zarząd Klubu poszukuje
sposobów na wyjście z tego impasu . Od 2001 r. Klub starał się realizować na swoim terenie
program „Upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży „. Głównym celem
było zapewnienie warunków do uprawiania sportu i rekreacji – głównie kajakowej . Właściwe
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży było nadrzędnym działaniem Klubu.
Pomogło nam w tym uzyskanie z końcem 2004 r. statusu Stowarzyszenia wyższej
użyteczności publicznej .
Wyniki jakie zanotowała sekcja kajakowa w 2001r.:
• II miejsce MP w zjeździe K-1 jun.mł. Anna Górka
• III miejsce MP w zjeździe K-1 jun.mł Małgorzata Koral
• IV miejsce MP w zjeździe K-1 jun.mł Dominika Sitarz
• II miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 A.Górka, M.Koral , D.Sitarz
• III miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 M.Wędzik , A.Walczyk , A.Geisler
• I miejsce Finał B MP juniorów K-1 500m Dominika Sitarz
• V miejsce MP Dł. K-2 jun. A.Górka , D.Sitarz
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• I miejsce KMK K-1 jun. D.Sitarz
W MSKnD zajmujemy III miejsce , natomiast w MSK na Sanie po raz kolejny I miejsce .
Na wyborach Zarządu w 2002r. Prezesem Klubu zostaje ponownie Andrzej Orłowski
. Stanowiska v-prezesów także się nie zmieniają , natomiast jako nowi członkowie do zarządu
wchodzą Adam Żmudka, Stanisław Sudecki , Jolanta Wlazło oraz Franciszek Malec.
W 2002r. sekcja zanotowała następujące osiągnięcia :
• I miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Dominika Sitarz
• III miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Anna Górka
• IV miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Małgorzata Koral
• V miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Agata Młynarz
• II miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 A.Górka , D.Sitarz , M.Koral
• III miejsce MP Juniorów K-4 500m A.Górka, D.Sitarz , M.Koral , A.Młynarz
• VIII miejsce MP Juniorów K-1 5 km D.Sitarz
• III miejsce Puchar Województw K-1 500m D.Sitarz
W MSKnD i MSK na Sanie zajmujemy I miejsca.
W 2003 r. zostaje powołana do życia nowa sekcja , a mianowicie Karate Oyama.
Prowadzona była przez dwóch instruktorów Pawła Sępka i Marka Woźniaka . Już w tym
samym roku mogliśmy pochwalić się sporymi sukcesami:
• III miejsce Puchar Świata w Holandii kat. wag. 80 kg Krzysztof Karkula
• IV miejsce MP Juniorów Mateusz Kus
• II miejsce MP Seniorów kat wag. 75kg Krzysztof Karkula
Również w 2003 zostaje zorganizowany po raz pierwszy integracyjny spływ dla osób
niepełnosprawnych .
Sekcja turystyczna od kilku lat
prowadzona przez Andrzeja Merenę ,
zdobywa
pierwsze
miejsca
na
najważniejszych spływach w kraju ,
dowodem jest zdobycie po raz kolejny I
miejsc na MSKnD i MSK na Sanie .
Sekcja wyczynowa może pochwalić się
wieloma dobrymi wynikami :
• II miejsce MP w zjeździe K-1 jun.
Dominika Sitarz
• V miejsce MP w zjeździe K-1 jun.
Małgorzata Koral
• III miejsce MP w zjeździe K-1
sen. Anna Samborska
• VI miejsce MP w zjeździe K-1
sen. Paweł Racułt
• II miejsce MP w zjeździe K-1 x 3
D.Sitarz , A.Samborska , M.Koral
• II
miejsce
Długodystansowe
Zawody w zjeździe K-1 18 km Dominika Sitarz
• V miejsce Długodystansowe Zawody w zjeździe K-1 18 km Paweł Racułt
• IV miejsce MP Juniorów K-2 5km M.Koral , D.Sitarz
• VII miejsce MP Juniorów K-2 500m M.Koral , D.Siatarz
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VII miejsce MP Juniorów K-2 1000m M.Koral , D.Sitarz
X miejsce MP Dł. K-2 3km mł. Monika Monkiewicz, Anna Włosik
I miejsce Finał B Młodzieżowe Mistrzostwa Polski K-2 500 Dominika Sitarz , Anna
Heim
Czołowe lokaty zdobyliśmy również na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików .
W roku 2004 r. Klub wynajmuje budynek główny firmie „Irbis „ pod działalność hotelarską.
To posunięcie okazuje się bardzo trafne . Przez kilka najbliższych lat mamy bardzo stabilną
sytuacje finansową . Dzięki temu zostaje wyremontowany cały obiekt oraz baza treningowa
znajdująca się na parterze budynku . W budynku OZK powstaje nowa świetlica Klubowa. W
tym samym roku członkowie Klubu zakładają Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”.
Współpracuje on z KKW-29 i przekazuje do szkolenia zawodników od drugiego roku
młodzika. W porozumieniu z gminą Liszki organizowanych jest wiele zajęć sportowych dla
dzieci z okolicznych miejscowości . Wszelkiego rodzaju wyjazdy na basen oraz zajęcia
rekreacyjne są środkiem do odkrywania młodych talentów.
Pochwalić możemy się również tym iż nasz Klub pomagał w realizacji filmu „ Karol.
Człowiek , który został Papieżem „. Nasi instruktorzy Krzysztof Racułt i Andrzej Merena
byli odpowiedzialni za sprawy związane z kajakami na planie filmu.

A.Merena i K.Racułt z odtwórcą głównej roli Piotrem Adamczykiem
Pod względem osiągnięć sportowych również ten sezon możemy zaliczyć do udanych.
Zdobywamy
II miejsce w MSKnD oraz I miejsce w MSK na Sanie . Ponadto nasi
zawodnicy zdobyli wiele medali indywidualnie . W dalszym ciągu trenerem sekcji
wyczynowej jest Bogusław Biros. W treningach brało udział wielu młodych zawodników
którzy osiągnęli obiecujące wyniki:
• V miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Monika Monkiewicz
• II miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Dominika Sitarz
• V miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Anna Górka
• VI miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Małgorzata Koral
• II miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 D.Sitarz , M.Monkiewicz , A.Górka
• V miejsce MP Dł. K-2 młodzików 3 km Anna Włosik , Karolina Paletko
• VI miejsce MP Dł.K-2 10 km sen. D.Sitarz, M.Koral
• IX miejsce MP Dł.K-1 10 km sen D.Sitarz
• VII miejsce MP Juniorów K-1 3km M.Monkiewicz
• IX miejsce MMP K-2 500 m D.Sitarz , A.Górka
Ponadto wiele medali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz w Regatach
Międzynarodowych „Tyska Jesień”
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Sekcja Karate Oyama zdobywa:
• I miejsce Puchar Świata w Holandii Rafał Bednarczyk
• III miejsce MP Paweł Sępek
• III miejsce MP dzieci do 10 lat Bartek Bucki
• V miejsce MP dzieci do 10 lat Kasi Wilk
Rok 2005 zaczął się optymistycznie , pozyskaliśmy środki z Urzędu Miasta , MENiS-u ,
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej oraz firmy Kärcher. Współpraca z firmą „Irbis” układała
się pomyślnie .Polepszyły się warunki sanitarne oraz sprzętowe . Został zakupiony kajak
wyczynowy najwyższej klasy .Sekcja z wieloma młodymi zawodnikami zdobywa następujące
wyniki :
• II miejsce MP w zjeździe K-1
sen. D.Sitarz
• III miejsce MP w zjeździe K-1
jun. M.Monkiewicz
• II miejsce MP w zjeździe K1 x 3 D.Sitarz
,M.Monkiewicz , K.Paletko
• IV miejsce MP Dł. K-1 jun.
M.Monkiewicz
• V
miejsce
Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży K2 500m
jun.mł
Karolina
Paletko , Anna Włosik
• VIII miejsce OOM K-2 3km jun.mł. K.Paletko , A.Włosik
• I miejsce Finał B OOM K-1 500m jun.mł M.Monkiewicz
• V miejsce OOM K-1 3km jun.mł M.Monkiewicz
• II miejsce MP w Maratonie K-2 15 km jun.mł. K.Paletko , A.Włosik
• III miejsce MP w Maratonie K-1 15 km jun.mł. M.Monkiewicz
W 2006 roku zostaje wybrany nowy Zarząd Klubu w składzie :
Prezes - Krzysztof Racułt
v-prezes ds. organizacyjnych - Teresa Monkiewicz
v-prezes ds. sportowych - Adam Żmudka
Skarbnik - Wacław Frankiewicz
Sekretarz - Kazimierz Malec
Członkowie zarządu :
Bogusław Biros
Andrzej Włosik
z-cy członków zarządu:
Jolanta Wlazło
Franciszek Malec
Dominika Sitarz
Kierownik sekcji wyczynowej Sitarz Dominika
Kierownik sekcji turystycznej Słoboda Karolina
W sekcji wyczynowej , trenerowi Bogusławowi Birosowi pomagali w szkoleniu nowych
zawodników Andrzej Merena i Dominika Sitarz.
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Ogromnym wyróżnieniem dla trenera i Klubu było powołanie Dominiki Sitarz na
Mistrzostwa Świata w zjeździe które odbyły się w Czechach . Indywidualnie zajęła XXIX
miejsce , natomiast w zespole z Joanną Polaczyk i Esterą Nowacką VII miejsce .
Zostaje zakupiony samochód klubowy który, nie da się ukryć, rozwiązał wiele
problemów związanych z transportem zawodników i sprzętu.
Wyniki były następujące :
• II miejsce MP w zjeździe K-1 sen
.Dominika Sitarz
• VI miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Anna
Heim
• VIII miejsce MP w zjeździe K-1 sen. Anna
Górka
• I miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Monika
Monkiewicz
• II miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Anna
Włosik
• IX miejsce MP w zjeździe K-1 jun.
Karolina Paletko
• I miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 D.Sitarz
, M.Monkiewicz, A.Włosik
• IV miejsce MP w zjeździe A.Heim ,
A.Górka , K.Paletko
• VI miejsce MP Dł. K-1 10 km jun. M.Monkiewicz
• VIII miejsce MP Dł. K-2 10 km jun. A.Włosik , K.Paletko
• VIII miejsce MP Dł. K-2 3km mł. A.Szewczyk , K.Bartkiewicz
• I miejsce Finał B OOM K-2 500m jun. A.Włosik , K.Paletko
• VIII miejsce OOM K-2 3km jun. A.Włosik , K.Paletko
• III miejsc MP w Maratonie K-1 20km jun. M.Monkiewicz
• VII miejsce MP w Maratonie K-1 20km jun. A.Włosik , K.Paletko
W 2007r. zostaje zaspokojonych wiele potrzeb sekcji kajakowej . Między innymi zakup
motorówki , wioseł oraz kajaka wyczynowego K-2 firmy Nelo. Pozyskaliśmy również
nowego sponsora , a mianowicie firmę Ramatech-Instal .W tym samym roku Klub
zorganizował
już po raz
kolejny Ogólnopolski Spływ Kajakowy dla dzieci
niepełnosprawnych , zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów oraz wędrowny obóz
kajakowy.
Wyniki sekcji są bardzo obiecujące:
• I miejsce MP w zjeździe K-1 jun.
Anna Włosik
• II miejsce MP w zjeździe K-1 jun.
Monika Monkiewicz
• IV miejsce MP w zjeździe K-1 sen
Dominika Sitarz
• II miejsce MP w zjeździe K-1 x 3
S.Sitarz , A.Włosik , M.Monkiewicz
• V miejsce MP w zjeździe K-1 3
K.Paletko
,
K.Makuch
,
Klaudia Szewczyk brązowa medalistka
A.Szewczyk
Długodystansowych Mistrzostw Polski z
trenerem Bogusławem Birosem (Augustów
2007)
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II miejsce MP Dł. K-2 10km jun. M.Monkiewicz, A.Włosik
III miejsce MP Dł. K-1 3km młodzików Grzegorz Bierzało
III miejsce MP Dł. K-1 3km młodzików Klaudia Szewczyk
X miejsce MP Dł. K-1 10km Karolina Makuch
VI miejsce OOM K-4 500m jun.mł K.Bartkiewicz, K.Makuch , M.Małecha,
A.Szewczyk
• V miejsce OOM K-2 500m M.Monkiewicz , A.Włosik
• V miejsce OOM K-2 1000m M.Monkiewicz , A.Włosik
• VIII miejsce MP Młodzików K-1 G. Bierzało
• XII miejsce MP Młodzików K-1 K.Szewczyk
• VI miejsce MP Młodzików K-2 Klaudia Szewczyk , Joanna Całka
• III miejsce MP w Maratonie K-2 jun. M.Monkiewicz, A.Włosik
• IV miejsce MP w Maratonie K-2 jun. K.Bartkiewicz, K.Paletko
• V miejsce MP w Maratonie K-1 mł. G.Bierzało
• X miejsce MP w Maratonie K-2 jun.mł. K.Makuch , A.Szewczyk
W MSKnD zdobyliśmy II miejsce . Indywidualnie złoty medal w T-2 zdobyły Karolina
Paletko i Karolina Słoboda . Srebrne medale wywalczyli w T-1 Ryszard Hodurek , w T-2
kobiet Anna Kopeć-Kąkol , Joanna Bąk oraz w T-2 mężczyzn Bogdan Dziędziora i Grzegorz
Bierzało . Brązowe medale zdobyli w T-2 kobiet Karolina Makuch , Anna Jaworska , w T-2
mężczyzn Łukasz Kobierski , Jakub
Walczy i w KZ open Monika Monkiewicz .
Braliśmy udział również w OSK na Sanie ,
OSK na Wisłoce , MSK na Mazurach ,
MSK na Popradzie i OSK „Trzy Korony „.

Zwycięska ekipa w OSK na Sanie 2007r.

Od 2008 r. współpraca z firmą
dzierżawiącą obiekt nie układa
się pomyślnie . Wydawało się że
problemy finansowe już za nami ,
niestety nie. Wskutek zaległości
jakie narastały z miesiąca na
miesiąc
,
Zarząd
Klubu
postanowił rozwiązać umowę z
firmą „Irbis”.
Mistrzostwa Polski w Zjeździe 2008 r. .
Ekipa KKW -29 .
Razem z Prezesem OZK Andrzejem
Dziurą oraz Zbigniewem Kudlikiem

Niestety to nie koniec , a dopiero początek problemów
finansowych Klubu. Również ustępujący dzierżawca nie był skory do współpracy . Myślę że
nie warto się nad tym rozwodzić , gdyż w sytuacji obecnej wszystko zmierza ku dobremu. Z
inicjatywą przejęcia hotelu wystąpiła firma Ramatech Sp.z.o.o. Zostaje jej wydzierżawione
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860m² pod działalność hotelarską. W lutym 2009r. rusza Hotel „Eva” , z wielkimi nadziejami
, ale i obawami.
Następuje zmiana na stanowisku Kierownika sekcji wyczynowej którym zostaje Ireneusz
Krawczyk . Wyniki przedstawiają się następująco :
• III miejsce MP w zjeździe K 1 seniorek Dominika Sitarz
• V miejsce MP w zjeździe K 1 seniorek Monika Monkiewicz
• I miejsce MP w zjeździe K 1 juniorek Anna Włosik
• III miejsce MP w zjeździć K 1 juniorek Klaudia Szewczyk
• VII miejsce MP w zjeździć K 1 juniorek Karolina Paletko
• XIII miejsce MP w zjeździe K I juniorek Karolina Makuch
• XII miejsce MP w zjeździe KI seniorów Ryszard Piątek
III miejsce MP w zjeździe K-l x 3 K.Makuch K.Paletko , K.Szewczyk
IV miejsce MP w zjeździe K-Ix 3 P. Racułt G.Bieżało R. Piątek
III miejsce OOM K-2 3km jun.mł. K.Szewczyk ,
XIII miejsce MP w zjeździe KI seniorów Paweł Racułt
VII miejsce MP w zjeździe K 1 juniorów Grzegorz Bierzało
I miejsce MP w zjeździe K-I x 3 D.Sitarz , M.Monkiewicz ,A. Włosik
VII miejsce OOM K-l 500m jun.mł. G.Bierzało VII miejsce OOM K-2 jun. 5km A.Włosik , K.Paletko
V miejsce MP Dł. K-l jun. 10 km A.Włosik
V miejsce MP Dł. K-l jun.mł. 10 km K.Szewczyk
VII miejsce MP Dł. K-2 jun. 10 km K.Makuch , A.Szewczyk
I miejsce MP w Maratonie K-l jun.mł. 15 km K.Szewczyk
II miejsce MP w Maratonie K-l jun. 22km A.Włosik
II miejsce MP w Maratonie K-l jun.mł 15km G.Bierzało
IV miejsce MP w Maratonie K-2 jun.mł. 15 km K.Makuch, A.Szewczyk

Rok 2009 to osiemdziesięciolecie naszego Klubu i łączące się z nim obchody .
W sekcji kajakowej diametralnie poprawiają się warunki sprzętowe. Zostaje zakupionych pięć
jedynek i jedna dwójka oraz wiosła kajakowe . Wszystko to jest niezbędne w osiąganiu
wysokich wyników sportowych , a one przedstawiały się następująco :
• IV miejsce Puchar Nadziei Olimpijskich, Czechach , Racice K-4 jun. Grzegorz
Bierzało
• II miejsce Internationale Ruhrregata Bochum K-2 500 i 1000m jun. Klaudia Szewczyk
• I miejsce Internationale Ruhrregata Bochum K-4 500m jun. Klaudia Szewczyk
• II miejsce Internationale Ruhrregata Bochum K-4 1000m jun. Klaudia Szewczyk
• II miejsce Baltic Sea Youths Games K-1 500m jun. Klaudia Szewczyk
• III miejsce Baltic Sea Youths Games K-4 500m jun. Klaudia Szewczyk
• IV miejsce Regaty Eliminacyjne Juniorów K-1 500m jun. Klaudia Szewczyk
• Finał B Regaty Eliminacyjne Juniorów K-1 1000m Grzegorz Bierzało
• III miejsce OOM K-1 500m jun.mł. Grzegorz Bierzało
• V miejsce OOM K-1 1000m
jun.mł G.Bierzało
• VII miejsce OOM K-1 500m
jun.mł. K.Szewczyk
• VI miejsce OOM K-1 3km
jun.mł K.Szewczyk
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VII miejsce MP Juniorów 5km jun. Karolina Makuch
III miejsce MP w zjeździe K-1 sen Anna Włosik
VI miejsce MP w zjeździe K-1 sen . Dominika Sitarz
II miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Klaudia Szewczyk
II miejsce MP w zjeździe K-1 jun. Grzegorz Bierzało
III miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 A.Włosik , D.Sitarz , K.Szewczyk
IV miejsce MP w zjeździe K-1 x 3 K.Makuch , A.Samborska , A.Kopeć-Kąkol

Przeglądając materiały archiwalne Klubu napotkałam wiele nazwisk związanych z
jego działalnością . Mam nadzieję że udało mi się je wszystkie wymienić i oddać im należyty
hołd . Pozwolę sobie w imieniu obecnego Zarządu podziękować im wszystkim za pracę dla
Kolejowego Klubu Wodnego . Chylę przed nimi czoła , zwłaszcza dziękuję pionierom za
atmosferę , za zapał oraz za wzajemne porozumienie dzięki któremu mogli stworzyć Klub ,
który przetrwał osiemdziesiąt lat. Pamiętajmy że nie wystarczy przetrwać , trzeba żyć ,
„trzeba z żywymi naprzód iść …….”
Mam nadzieje że w Klubie nigdy nie zabraknie , życzliwej atmosfery dzięki której ludzie
pracujący społecznie będą czuli się potrzebni i doceniani . Pozwolę sobie zakończyć tę
opowieść słowami naszego sympatyka Józefa Trutkowskiego
Rozwińcie żagle i dawne wspomnienia ,
Niechaj kto żywy do życia się budzi
I nie pozwólcie przejść do zapomnienia
Czasom, co szczęście splatały wśród ludzi
Niechaj na wantach pieśń wodniaków płynie ,
Zefirek budzi Was ze snu,
I tak przez rzeki i jeziora
Płyńcie pod flagą KKW
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Trenerzy KKW – 29
Stanisław Guca
trener kajakarzy
Ryszard Jękot
trener kajakarzy

Andrzej Preisner
trener kajakarzy

Stanisław Antończyk
Trener kajakarzy

Krzysztof Gaweł
trener kajakarzy

Jan Kruk
trener kajakarzy

Wojciech Kucharczyk
trener kajakarzy

Andrzej Tylek
Trener kajakarzy

Zbigniew Kizior
trener kajakarzy

Bogusław Biros
trener kajakarzy

Marian Koryzma
trener tenisa stołowego

Ryszard Paliś
trener kajakarzy
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Prezesi Kolejowego Klubu Wodnego 1929

Marian Plebańczyk 1957- 1961r.

Zygmunt Matyaszewski 1961- 1962r.

Zdzisław Russer 1962- 1968r

Tadeusz Lang 1968 -1971r.

Kazimierz Skarbeński 1971-1977r.

Kazimierz Żurowski 1977-1991r.
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Jerzy Śmiałkowski 1991-1994r.

Stanisław Burek 1994-1998r.

Andrzej Orłowski 1998-2006r.

Krzysztof Racułt 2006 - …..
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