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Krzysztof Włodzimierz Książek
Ur. 9.12.1958 r. w Warszawie, zm. 20.07.2009 r. w War-

szawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Przez całe życie związany z tu-

rystyką i  rekreacją kajakową oraz upowszechnianiem 

sportu.

Był pomysłodawcą, współorganizatorem i komando-

rem wielu dużych, międzynarodowych i ogólnopolskich 

spływów kajakowych, takich jak: „Biała Dama”, Ogólno-

polski Zimowy Spływ Kajakowy na Wdzie, „O Słoneczny 

Puchar Wisły”, „Mazowiecka Wiosna”, MSKnD, „Puchar 

Pilicy”, Ogólnopolski Spływ Służby Zdrowia, Ogólnopol-

skie Spotkania Kajakowe Nauczycieli, MSK „Grunwald 

2009”. W 2007 r. zainicjował cykl Grand Prix PZKaj, kon-

tynuowany do dziś.

Prowadził liczne kursy i szkolenia dla dorosłych i mło-

dzieży z zakresu kajakarstwa, ratownictwa wodnego. 

Zainicjował „Wakacyjne Spotkania Kajakowe Młodzieży 

WASZETA” oraz „Andrzejkowy Festiwal Kajakowy”. Brał czynny udział w tworzeniu i promowaniu kampanii społecz-

nej „Pływam bez promili”. Aktywnie współpracował z wieloma organizacjami (m.in. SZS, AZS, LZS, WOPR, TKKF).

Honorowy członek wielu klubów kajakowych, instruktor, ratownik, sędzia PZKaj, dusza-człowiek...

Prowadził liczne kursy i szkolenia dla dorosłych i młodzieży z zakresu kajakarstwa i ratownictwa wodnego. 

1981-1990 – organizator i komandor Międzynarodowego Maratonu Kajakowego na Zegrzu (ostatni: Otwarte Mi-

strzostwa Polski w Maratonie Kajakowym „Zegrze ’90”).

1993-2009 – wiceprezes ds. upowszechniania kajakarstwa Polskiego Związku Kajakowego. Już w roku 1994 był orę-

downikiem tworzenia uczniowskich klubów sportowych (UKS) i prowadzenia letnich wakacji sportowych. Rozpo-

wszechniał na polskim gruncie – głównie w środowisku UKS – nową konkurencję kajakową, grę zespołową kajak-

polo. 1997-2009 – przewodniczący Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj. W 1998 r. zainicjował i co roku organizował 

„Biesiadę Kajakową” podczas narad podsumowujących sezon kajakowy w Polsce. W 2006 r. przyczynił się do włącze-

nia w struktury PZKaj kolejnej nowej konkurencji – freestyle’u (rodeo) kajakowego. Był pomysłodawcą organizacji Mi-

strzostw Mazowsza w tej konkurencji.

1994-1997 – sekretarz Komitetu Sportu Dzieci i Młodzieży powołanego przy Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Był jednym z projektodawców realizowanych do dziś programów „Sport Wszystkich Dzieci” oraz „Szkolenie i współ-

zawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo”. Pracował w Zespole Sportu Dzieci i Młodzieży przy Departamen-

cie Sportu w UKFiT, który później został przekształcony w samodzielny Departament Sportu Dzieci i Młodzieży – do 

1997 r. był jego wicedyrektorem.

1995-1999 – wiceprezes Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego Maraton Warszawski oraz dyrektor Maratonu War-

szawskiego, a w latach 2000-2003 – jego współorganizator.

1996-2009 – jeden z założycieli Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, wieloletni wiceprezes i członek władz.

1998-2002 – redaktor naczelny czasopisma „Kajak i my”.

1999-2003 – dyrektor Zespołu Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowiec-

kiego.

2000-2004 – prezes Szkolnego Związku Sportowego, potem członek zarządu.

2000-2009 – udział w pracach Polskiego Komitetu Olimpijskiego; był m.in. pomysłodawcą ustanowienia corocznej 

nagrody PKOl im. Eugeniusza Pietrasika, dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w kategoriach juniorskich i młodzie-

żowych, za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej w sportach olimpijskich. 2001-2005 – członek zarządu 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przewodniczący Komisji Nadziei Olimpijskich. Od wiosny 2009 r. członek Komisji 

Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich oraz Komisji Młodzieży i Nadziei Olimpijskich.

2003-2004 – wicedyrektor departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego.

2004-2007 – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.

2005-2007 – prezes zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Kajakowej „Dunajec”.

2005-2009 – przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

2005-2009 – założyciel i prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.

Przyznane odznaczenia państwowe:

1996 – Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” przyznana przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.

1997 – Srebrny Krzyż Zasługi.

12.12.2009 – odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nota biograficzna przygotowana przez Elżbietę Jaworską we współpracy z Wojtkiem Kudlikiem i Jurkiem Potentasem.

w pomaturalnej szkole hotelarsko-turystycznej. Po 
skończeniu tej szkoły, zanim jeszcze poszedł na 
prawo, był na stażu jako „obywatel” w spółdziel-
ni. Później ten „obywatel” został zatrudniony na 
stanowisku „młodszego inspektora kulturalno-wy-
chowawczego Spółdzielni Społecznej Budowlanej 
Warszawa” z siedzibą na Ciołka i takie świadectwo 
pracy ma. Czyli od początku Jego praca miała taki 
kulturalno-oświatowy charakter. 

WK: Pamiętam, jak pojechaliśmy z Krzyśkiem 
na zimową Radunię. Dawno, dawno temu to by-
ło, chyba lata 70. czy 80. Na spływie pojawił się, 
ni stąd, ni zowąd, jakiś Kanadyjczyk. Przy ognisku 
butelka, kieliszek i do popicia sok Dodoni – w ta-
kiej puszce z grubej blachy. Jeden drugiemu prze-
kazywał. Kanadyjczyk dostał nalany kieliszek, bu-
telkę i Krzysiek, podając mu sok, mówi: „Masz tu, 
k...wa, dżus”, na co Kanadyjczyk „What is  »k...wa 
juice«?”. Zabawna scenka, potem się zaprzyjaźnili-
śmy z tym Kanadyjczykiem i już wiedział, o co cho-
dzi.

JD: Krzysiek kiedyś przed maturą rzucił hasło: 
„Mnie się te kajaki tak podobają, że chciałbym 
móc po latach powiedzieć, że jestem facetem, któ-
ry o kajakach wie wszystko, który w kajakach du-
żo znaczy”. I później do tego dążył. Ale nie był to 
Jego jakiś manifest życiowy. On po prostu to robił, 
a z czasem Jego młodzieńcze marzenia zaczęły się 
spełniać. Myślę, że chyba bardziej niż my wszyscy 
potrafił żyć marzeniami.

IK: Wszystko zaczęło się od maratonów na Ze-
grzu. To tam został dostrzeżony Jego talent orga-
nizacyjny i ta pasja. Maraton, który później zor-
ganizował pracując w Damisie, na Wiśle, to był 
jedyny w historii maraton kajakowy, w którym 
pierwszą nagrodą był samochód! Po okresie pra-
cy w Damisie, minister E. Pietrasik zatrudnił Krzysia 
w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, na stano-
wisku dyrektora ds. dzieci i młodzieży. I wtedy, pa-
miętam, On był z tego bardzo dumny. To była Jego 
pierwsza poważna praca. Czuł, że może dużo zro-
bić, że Jego pomysły spotykają się z dużą akcepta-
cją. To stanowisko pozwoliło Mu rozpocząć pracę 
koncepcyjną i dawało wiele swobody. Po śmierci 
prezesa Żabiego Kruka gdy pojawiły się trudności 
ze znalezieniem kandydata na to miejsce, Krzysiek 
zgodził się pełnić tę funkcję i przez rok dojeżdżał 
co środę z Warszawy do Gdańska na spotkania 
klubowe. 

WK: Wiem, że organizował Maratony Warszaw-
skie, to była impreza o dużym ciężarze gatunko-
wym, ale jeśli chodzi o kajaki, to największą im-
prezą, jaką zrobił, był spływ na Dunajcu w 2006 
r. To był przełom, bo impreza nabrała takiego roz-
machu, że ani przedtem, ani później tego nie by-
ło. No, może pomijając czasy, kiedy organizatorem 
był Tadeusz Pilarski, kiedy było 2000 uczestników 
– morze kajaków płynące przez cały dzień Dunaj-
cem. Dunajec organizowany przez Krzyśka to by-
ła wzorcowa impreza pod względem oferty dla 
uczestników i pod względem sponsorów, jakich 
zdołał pozyskać. On miał łatwość nawiązywa-
nia kontaktów z ludźmi, nie było żadnych barier, 
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