
           W dniu 22 lutego 2020 roku odbyła się jubileuszowa uroczystość 

połączona z balem karnawałowym, podsumowująca 30 lat działalności 

Klubu Turystyki Kajakowej ARKA V. Przez trzydzieści lat poznawaliśmy 

otaczający nas świata z perspektywy wody: rzek, jezior i morza. Imprezę 

otworzył aktualny prezes klubu – Lech Boczkowski. Powitał klubowiczów 

z rodzinami oraz gości, którzy zaszczycili nasze jubileuszowe spotkanie. 

Przedstawił zebranym delegatów: 

 

   - K-PZ Kajakowego – wiceprezesa Adama Kwiatkowskiego, 

   - O/PTTK przy Klubie IWSZ – w-ce Zdzisława Świderskiego, 

   - Klubu IWSZ – Pana Wiesława Kazimierczaka, 

   - Włocławskiego Klubu Wodniaków –  Tomasza Krajewskiego, 

   - Klubu Narciarzy SKIPOW-   Władysława Radziwona, 

   - Klubu Turystów Kolarzy RAMA 76  -   Artura Zyska, 

   - LOTTO Bydgostii- sekcja kajakowa – Polę i Leszka Derengowskich, 

   - Klubu TWAT – prezesa   Zdzisława Świderskiego, 

   - Klubu Górskiego KORONA- w-ce prezes Mirosławę Humkę. 

 

         Głos zabrali nasi goście. Życzyli klubowi i jego członkom wielu lat 

równie wspaniałych dokonań w zdrowiu i przyjaźni oraz  wręczali na ręce 

prezesa Boczkowskiego jubileuszowe adresy. W rewanżu każdy otrzymał 

tytuł Honorowego Przyjaciela  K.T.K  ARKA V , oraz mały prezencik. 

Przyszedł czas na podziękowania indywidualne: dyplomy Prezydenta 

Bydgoszczy, gratulacje z okazji 30 - lecia i wydawnictwa albumowe. Jako 

pierwsi zostali uhonorowani byli już wieloletni członkowie klubu Bronisław 

Lassin i Sławomir Mielhorski. Także wszyscy z obecnych na jubileuszu 

członków klubu ARKA V otrzymali z rąk prezesa Okolicznościowy Adres i 

wydawnictwa albumowe. Uhonorowano  Danutę Plewę ,Magdalenę 

Pabisek, Anielę Baranowską – Roczyńską, Barbarę Nodzyńską, Teresę 

Knitter, Edmunda Burzyńskiego, Marka Lubiszewskiego, Adama Nawrotka, 

Adama Wendę, Kacpra Klamrę, Piotra Paradowskiego, Janusza 

Roczyńskiego, Władysława Radziwona. 

W imieniu wyróżnionych głos zabrał były prezes klubu Edmund Burzyński. 

W pięknym , emocjonalnym wystąpieniu nawiązał do początków klubu. 

Nawiązał do postaci Jana Miesały – nauczyciela kajakarstwa, Teresy 

Kaczmarek - inicjatorki powstania klubu, czy Ewy                 i Andrzeja 

Zarembów. Prezes Lech Boczkowski poinformował zebranych o 

przygotowywanej wystawie „30 lat K.T.Kaj. ARKA V”.  Otwarcie wystawy 

planowane jest na połowę marca w holu Klubu IWSZ na pierwszym piętrze. 



Serdecznie zapraszamy. 

          Ku uldze  wszystkich głodnych i przyjezdnych na stołach pojawił się 

obfity poczęstunek. Wzniesiono pierwszy toast, za przyjaźń,a szczególnie 

przyjaźń kajakarską. 

          Zaraz po obiedzie do tańca zagrał nam zespół MARGO w którym 

prym wiódł nowy członek klubu, kolega Jarosław Dąbrowski. Kajakarze jak 

jedzą to wszystko, jak piją to do dna, jak tańczą to z przytupem.                     I 

dokładnie tak było. 

          Punktualnie o 21.00 wniesiono tort jubileuszowy. To wybitne dzieło 

sztuki cukierniczej posiadało 2 kondygnacje o różnych smakach – 

michałkowym i oreo. Graficznie przedstawiało kajakarza w kajaku na 

górskiej rzece, dopływającego do biwaku. 

          Kolega Piotr Paradowski, główny organizator jubileuszowego 

zamieszania przygotował prezentację multimedialną i konkurs zespołowy z 

wiedzy o historii klubu.  Rywalizowano między stolikami  (5 x 12 osób). Aż 

dwa stoliki (obsadzone arkowcami)  udzieliły wszystkich bezbłędnych 

odpowiedzi. Nagrody w tej konkurencji były płynne i co trzeba zaznaczyć 

ufundowane przez pomysłodawcę. W późniejszych już godzinach odbył się 

konkurs na fraszkę, tematycznie związaną z kajakarstwem. Ponownie klub 

Arka V zdecydowanie pobił pozostałe kluby zajmując 3 górne miejsca na 6 

punktowanych. W tym konkursie fundatorem nagród był Oddział PTTK. W 

wyśmienitych nastrojach bawiono się aż do godzin porannych. 

          W organizacji i przygotowaniach do Jubileuszu wyróżnili się 

następujący członkowie klubu : Piotr Paradowski, Aniela i Janusz 

Roczyńscy, Kacper Klamra, Adam Wenda. Pomagali Teresa Knitter, Marek 

Lubiszewski. 
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