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Sprawozdanie z działalności sportowej za rok 2018 

 

Sekcja kajakowa Kolejowego Klubu Wodnego 1929 odniosła w minionym roku wiele 

znaczących sukcesów. Był to jeden z najlepszych sezonów w kategorii juniora i 

juniora młodszego w historii Klubu. Zdobyto aż 9 medali w regatach rangi 

Mistrzostw Polski. 

Jednym z największy sukcesów minionego roku jest zdobycie Mistrzostwa Polski w 

konkurencji K2 3000 m. juniorek młodszych podczas OOM przez Natalię Kurpan i 

Wiktorię Bierzało.  Doskonale poradziła sobie Natalia w rywalizacji jedynek, 

zajmując w finale szóstą pozycję. W tych samych zawodach bardzo dobrze 

zaprezentowali się Jacek Piech i Michał Małecki w K2 1000 m. zdobywając medal 

brązowy. W K1 na tym samym dystansie zawodnicy zajęli w finale odpowiednio 5 i 7 

miejsce. Osada Kurpan Bierzało wywalczyła również srebrny medal na 

Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Maratonie oraz brązowy medal na 

Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostwach Polski.  

  W finałowych zawodach kategorii juniorów świetnie spisała się Adrianna Kąkol. 

Srebrny medal w K1 1000 m. oraz dwa 4 miejsca w rywalizacji na 500 i 5000 

metrów potwierdza duży potencjał naszej zawodniczki. 

 Przyjazne dla naszych zawodników okazały się wzburzone wody Dunajca.  

Mistrzostwa Polski w Zjeździe i Sprincie Kajakowym, kończące sezon startowy  

przyniosły złoty i srebrny medal Ady Kąkol, Anna Kudła do bogatej kolekcji dołożyła 

kolejny brązowy medal, Natalia Kurpan świetny sezon zakończyła również medalem 

brązowym. 

Reszta wyników opublikowana jest na naszej stronie internetowej. 

 



Podsumowując, wszystkie te wyniki są efektem starań zarządu o stworzenie 

optymalnych warunków do treningu i startów dla naszych zawodników oraz pracy i 

zaangażowania trenera Bogusława Birosa.  

 Oprócz sekcji sportowej w naszym klubie działa również sekcja kajakarstwa 
turystycznego. 

Po raz kolejny z rzędu ekipa KKW-29-Karcher wywalczyła pierwsze miejsce w 
punktacji drużynowej podczas Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu 
im. Tadeusza Pilarskiego.  

Zdobyliśmy tam Kryształowy Puchar Dunajca, a także wiele medalowych miejsc w 
klasyfikacji indywidualnej. 

Sekcje w klubie działają dzięki dofinansowaniu Gminy Miejskiej Kraków, działalności 
gospodarczej oraz wsparcia sponsorów i osób prywatnych za co serdecznie 

dziękujemy.  

Ponadto dziękuję wszystkim osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem 

wspierały działalność sportową Klubu.  

 
 

 
 

V-ce prezes ds. sportowych  
Skórka Michał  

 
 

 


