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Sprawozdanie z działalności sportowej za rok 2019 

 

Rok 2019 był kolejnym rokiem z rzędu w którym zawodnicy Kolejowego Klubu 

Wodnego 1929 odnosili sukcesy na torach regatowych w Polsce jak i za granicami 

kraju. Ubiegły rok był też pierwszym sezonem startów Pawła Kaczmarka w barwach 

KKW-29, który dołączył do naszego Klubu w okresie zimowym. Paweł jest 

najlepszym 200-metrowcem w Polsce i będzie walczył o prawo do startu na IO  

Tokio 2020 

Początek sezonu zaczął się dość obiecująco, Paweł wygrał konsultacje seniorów na 

200m, natomiast Adrianna Kąkol zajęła pierwsze miejsce na konsultacji juniorów. 

Kolejnymi zawodami w których nasi zawodnicy odnieśli sukcesy były Regaty 

Eliminacyjne Juniorów i Młodzików, Ada wywalczyła dwa pierwsze miejsca na 500m 

i 1000m. Na tych zawodach startowali również inni nasi zawodnicy, Wiktoria 

Bierzało K1 JM na 500m drugie miejsce oraz piąte miejsce Natalii Kurpan K1 

Juniorek 200m. Dzięki bardzo dobrym startom nasze zawodniczki zostały powołane 

do Kadry Narodowej.  

Ada reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy Juniorów i Mistrzostwach 

Świata Juniorów w którym zajęła znakomite miejsca 4 i 6 oba w konkurencji K1 

500m. 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów również przyniosła 

dużo sukcesów, największymi z nich były dwa złote medale Ady w K1 200m i 500m. 

Mało brakowało a byłby hattrick w wykonaniu Ady niestety na dystansie 1000m na 

torze pojawiły się zanieczyszczenia co spowodowało że zawodniczka przypłynęła 

ostatnia w finale. Złoty medal K2 500m jm Wiktorii i Natalii oraz medal brązowy 

Jacka Piecha i Michała Małeckiego w K2 5000m Juniorów. 

 



Paweł Kaczmarek w 2019 roku dwa razy reprezentował nasz kraj na zawodach 

międzynarodowych w czerwcu na II Igrzyskach Europejskich oraz w sierpniu 

Mistrzostwa Świata w Szeged w obu zajął 12 miejsce. 

Tydzień po MŚ odbyły się w Poznaniu Mistrzostwa Polski Seniorów, nie zawiódł 

Paweł który wywalczył złoty medal w K1 200m oraz w konkurencji K2 200m z 

Grzegorzem Bierzało drugie miejsce. Największym zaskoczenie tych zawodów była 

wygrana Jacka Piecha i Pawła Kaczmarka w konkurencji K2 500m. 

We wrześniu rozgrywany był Turniej Nadziei Olimpijskich w którym uczestniczyły 

nasze zawodniczki Natalia i Wiktoria zajmują 4 i 8 miejsca w K2 200m oraz K4 200 i 

500m. 

Tradycyjnie na koniec sezonu zawodnicy klubu uczestniczą w Mistrzostwach Polski w 

Zjeździe i Sprincie Kajakowym na rzece Dunajec. W konkurencji K1 Juniorek w 

zjeździe Natalia Kurpan, Wiktoria Bierzało i Joanna Kurpan zdominowały tę 

konkurencje i zajęły wszystkie miejsca na podium. Na sam koniec zawodów 

rozgrywana jest widowiskowa i emocjonująca konkurencja drużynowa K1 x3 

dziewczyny nie dały szans pozostałym drużyną. 

Reszta wyników opublikowana jest na naszej stronie internetowej. 

Dzięki dofinansowaniu Zarządu  Infrastruktury Sportowej w Krakowie klub pozyskał 

4 kajaki K1 Nelo Quattro 

Podsumowując, wszystkie powyższe 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  


