
 
Sprawozdanie z działalno ści sportowej 

 Kolejowego Klubu Wodnego 1929 w Krakowie za  2012 rok  
 

Rok 2012 przyniósł wiele zmian dla sekcji kajakowej Kolejowego Klubu Wodnego. Nie 
przeszkodziło to jednak w osiągnięciu wysokich wyników sportowych kolejny rok z rzędu. 
Również jeżeli chodzi o sprzęt wiele się zmieniło , ale o tym w dalszej części 
sprawozdania. 
 
Dla dwójki naszych zawodników (tj. Grzegorza Bierzało oraz Klaudii Szewczyk) 
uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu był to rok zdawania 
egzaminu maturalnego i kończenia pewnego etapu edukacji. 
Również jeżeli chodzi o karierę sportową był to rok decyzji. 
 
Z początkiem sezonu Klaudia powiadomiła nas o swoich chęciach zmiany barw 
klubowych. Uzyskała naszą zgodę stając się w sezonie 2012 zawodniczką AZS AWF 
Gorzów Wielkopolski oraz studentką tamtejszej Akademii Wychowania Fizycznego. W  
ramach odstępnego pozyskaliśmy nowy sprzęt sportowy. 
 
Z klubu Nadwiślan Kraków pozyskaliśmy zawodnika Michała Chwaję. Decyzja ta 
spowodowana była potrzebą znalezienia partnera do osady dla Grześka, który po 
zakończeniu szkoły powrócił do Krakowa. Jak się okazało z biegiem czasu , posunięcie to 
było bardzo trafne i brzemienne w skutkach. Osada ta zdobywała medale na zawodach 
rangi mistrzowskiej (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski , Mistrzostwa Polski Seniorów) 
 
Kontynuować karierę sportową postanowiła również nasza multimedalistka Ania Włosik. 
Nie zawiodła nas zdobywając medale m.in. na Długodystansowych Mistrzostwach Polski , 
Mistrzostwach Polski w Maratonie oraz Mistrzostwch Polski w Zjeździe Kajakowym. 
 
Sukcesy odnosili również młodsi zawodnicy , który notowali dobre występny na zawodach 
różnej rangi. Pod okiem trenera Bogdana Birosa  podnoszą oni rok rocznie swoją formę 
sportową dając nam nadzieję że w przyszłych sezonach pójdą w ślad swoich 
utytułowanych kolegów i koleżanek. 
 
Jeżeli chodzi o grupę weteranów to tu jak zwykle mogliśmy liczyć na Tadeusza Reka. W 
swojej grupie wiekowej zdobył wiele medali na zawodach krajowych oraz 
międzynarodowych. 
 
Uwieńczeniem dobrego sezonu było powołanie Grzegorza Bierzało do ścisłej kadry 
narodowej sprinterów. Został wypatrzony i obdarzony zaufaniem przez trenera tejże kadry- 
Mariusza Słowińskiego. Od tego czasu był już na 3 obozach. Dwóch zimowych w kraju 
oraz jednym w Portugalii , gdzie panują warunki umożliwiające pływanie.  Gratuluję 
sukcesu Grześkowi oraz życzę mu, jak i nam tego aby ten stan trwał dalej.   
 
Podsumowując , nasi zawodnicy zdobyli 6 medali na zawodach rangi mistrzowskiej. 
Możemy być zadowoleni z tego wyniku, jak i z tego że form naszych mistrzów rośnie. 
Liczymy na to że zaspokoją nasze medalowe apetyty również w sezonie 2013. 
 
Pełna lista wyników sportowych za rok 2012 znajduje się na załączniku do sprawozdania. 
Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z wynikami, które są również dostępne na 
stronie internetowej. 



 
 
 
Jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe, to udało nam się pozyskać sporo nowego sprzętu. 
Nasza flota wzbogaciła się o następujący sprzęt sportowy: 
 
• czwórka kajakowa firmy PLASTEX – pozyskana od PZKaj 
• jedynka kajakowa firmy NELO – pozyskana od PZKaj 
• dwójka kajakowa firmy PLASTEX – otrzymana od AZS AWF Gorzów 
• dwójka kajakowa firmy NELO – zakupiona przez nas 
• kilka wioseł kajakowych – zarówno zakupionych jak i otrzymanych 
 
Kolejnym ważnym aspektem związanym ze sprzętem jest uruchomienie przez sekcję 
wypożyczalni kajakowej. Działa ona na terenie przystani , a wpływy z jej prowadzenia 
zasilają budżet klubu. W celu wsparcia tej działalności zakupione zostały dodatkowe 
kajaki: 
 
• trzy jednoosobowe kajaki turystyczne marki Kano 
• jeden dwu osobowy kajak turystyczny – Prijon Cruiser 2 
 
 
Jak co roku nasza ekipa KKW-29 Karcher Kraków zwyciężyła na Międzynarodowym 
Spływie Kajakowym na Dunajcu. Staje się to już niemal tradycją. Gratuluję sukcesów 
czynnym zawodnikom oraz wszystkim uczestnikom spływu biorącym w nim udział w 
naszych barwach klubowych. 
 
Na sam koniec chciałbym podziękować ludziom zaangażowanym w działanie klubu. 
Całej kadrze trenerskiej , zarządowi , sponsorom  oraz oraz każdej osobie która wniosła 
jakiś wkład w sukcesy. 
 
Pozostaje życzyć sobie w sezonie 2013 równie dobrej passy co w roku poprzedzającym. 
 
 

                                                 
 
 
                                
 

                                     Dziękuję z uwagę 
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