
Protokół zebrania klubowego 

Klubu Arka V 

z dnia 31 stycznia 2019 

 

Prezes Lech Boczkowski otworzył zebranie i usprawiedliwił nieobecność Teresy Kaczmarek, Alicji 

Kodzik i Andrzeja Krysiaka. Zaproponowano następujący porządek obrad: 

1. Relacje z ostatnich spływów zimowych (Danka Plewa, Piotr Paradowski) 

2. Podsumowanie roku 2018 

3. Wolne głosy i wnioski 

ad.1 Danka Plewa zdała relację z 53. Zimowego Spływu Energetyków na Brdzie który odbył się 

10-13 stycznia 2019. Podczas spływu sumarycznie uczestnicy przepłynęli 86 km. Spływ obfitował 

w „wywrotki” było ich aż siedem. W tym roku wyjątkowo dużo oprócz kajaków było canoe. 

Tradycyjnie spływowi towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji między innymi zespół muzyczny 

3majtki. Spływ zakończył się przy  bydgoskiej Łuczniczce. W formule tegorocznego spływu nie 

było żadnych wyścigów. Aniela opowiedziała o relacji z tego spływu w regionalnej telewizji z 

miejscowości Gołąbek. 

Piotr opowiedział o organizowanym przez siebie Zimowym Klubowym Spływie na Drwęcy który 

odbył się 25-27 stycznia 2019. W spływie wzięło udział 7 osób w tym 5 z Klubu ArkaV i dwie 

osoby z zaprzyjaźnionego klubu z Torunia. Trasa spływu to Brodnica-Golub Dobrzyń. Nocleg był 

na agroturystyce w Handlowym Młynie. Na spływie nie zdarzyły się żadne wywrotki ale dwie 

osady utknęły na zatorze ze śryżu.  

Ad2. Prezes Lech Boczkowski przedstawił sprawozdanie KTK ARKAV ZA 2018  

„Klub Arka V liczy 23 osoby. Składkę PTTK opłaca u nas 22 członków a jeden członek opłaca tylko 

klubową. W tym roku wstąpili do klubu koledzy Adam Wenda, Kacper Klamra. Bardzo się z tego 

cieszymy gdyż powiększyli grupę osób pływających w naszym klubie. Dzięki temu proporcja osób 

pływających z nami do niepływających zwiększyła się na korzyść osób pływających. Oby ta 

tendencja się utrzymała. Dla niepływających połowy klubu staramy się zaproponować inne 

atrakcje; 

 imieninowe spotkanie u Piotra 

 turniej tenisa stołowego dla weteranów 

 seanse filmowe czy koncerty w Kinoteatrze 

 zabawy i bale turystyczne 

Członkowie klubu spotykali się w 2018 roku dziesięciokrotnie. W tym grilowanie u Piotra w czerwcu  

wigilijne spotkanie w grudniu. 

 Na podstawie danych przekazanych mi przez sekretarza klubu stwierdzam, że członkowie 

klubu zorganizowali bądź wzięli udział w 14 spływach kajakowych. W tym 3 spływy szkoleniowe dla 

młodzieży zorganizowane przez Marka Lubiszewskiego. Odbyły się także dwa spotkania 

integracyjne (turniej ping ponga i wigilia).  Łącznie w 16 imprezach wzięły udział 173 osoby. Jest to  

o 53 osoby mniej niż w zeszłym roku. Jeśli uwzględnimy, że w tym roku nie organizowaliśmy 

wyścigu i spływu na Brdzie (45 osób w 2017 r.) to wynik wskazuje na stabilizację. Oby ta 

stabilizacja nie przekształciła się w stagnację. 

 W klubie występuje chroniczny brak organizatorów spływów. Praktycznie dwie osoby 

organizują po kilka wyjazdów w ciągu roku. Niestety muszę wskazać na bardzo małą aktywność 

zarządu klubu. To ONI powinni dawać przykład, inspirować pozostałych do pływania. Tak niestety 

nie jest. 

 

W tym roku odszedł od nas nasz wieloletni sympatyk i uczestnik wielu naszych spływów 

kajakowych – Jerzy Więcaszek. Przez wiele lat współpracował z nami pomagając organizować 

spływy i inne imprezy turystyczne. Pożegnaliśmy go sercem i przesłaniem wypisanym na szarfie 

wieńca „Od przyjaciół kajakarzy z Arki V”. Dziękuję Anieli i Januszowi Roczyńskim za udział w 

delegacji naszego klubu na pogrzebie Jurka. 
 



Delegacja naszego klubu wzięła udział w uroczystościach 35-lecia zaprzyjaźnionego z nami Klubu 

Narciarskiego SKIPOW, którego członkowie wielokrotnie brali udział w naszych spływach. 

 Dziękuję Piotrowi Paradowskiemu którego geniusz komputerowy wielokrotnie ratował moje 

braki i bez którego ta relacja w takiej formie by nie powstała. 

 Życzę wam Koleżanki i Koledzy wiele pomyślności i zdrowia jakże potrzebnego w relacji 

naszych planów na 2019 rok. 

 

W załączeniu do sprawozdania dołączony został wydany w bardzo ładnej, jednolitej formie opis 

spływów i imprez klubowych wraz ze zdjęciami. 

 

Prezes Zaproponował również aby jeden spływ z kalendarza klubowego wyróżnić jako główny 

spływ klubowy po krótkiej dyskusji ustalono, że będzie nim spływ na zakończenie wakacji 

organizowany przez Marka Lubiszewskiego. 

 

Ad. 3 

Marek Lubiszewski wskazał potrzebę zakupu 4 szekli do sterów, które się zgubiły. Prezes 

przypomniał, że żółty kajak morski wrócił z naprawy jest zafoliowany i wygląda jak nowy, kolejne 

trzy kajaki wymagają naprawy (jeden w Janowie). Janusz zapytał o możliwość popływania na 

Brdyujściu w dogodnym dla siebie terminie. Oczywiście taka możliwość istnieje w sezonie kajaki 

oddziałowe są dostępne bo są wystawione na stojakach nad samą rzeką.  

Po ostatnim spływie na Drwęcy Piotr kajaki ma na przyczepie w swoim ogrodzie jak je umyje to 

odstawi do hangaru. 

Nowa koleżanka Iwona zaproponowała aby zorganizować jeszcze jeden zimowy spływ w 

najbliższym terminie.  Rzeką Wartą w okolicach  Obornik. Na początku lutego ma nastąpić 

spotkanie prezesa z kolega Iwony który mieszka na tym terenie. Termin ewentualnego spływu 

zaproponowano na  22-24 luty albo 1-3 marzec. Na zakończenie prezes przeprosił  za skarbniczkę  

która z nieznanych mu powodów nie dostarczyła  sprawozdania finansowego za 2018 rok. Na tym 

zebranie zakończono. 

 

Protokołował 

Adam Nawrotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


