KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ ARKA V

Klub KTK ARKA V Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy powstał
z inicjatywy bydgoskich kajakarzy powiązanych z Wojskiem Polskim.
Inicjatorką powołania klubu była Teresa Kaczmarek. Przy poparciu grupy inicjatywnej
zorganizowała i przeprowadziła w dniu 01.02.1990 r. zebranie założycielskie klubu, do
którego wstąpiło 29 osób. Wybrano Zarząd w składzie: Prezes - Teresa Kaczmarek,
Wiceprezes - Bogusław Maciejewski, Janusz Otlewski, Ewa Zaremba oraz Komisję Rewizyjną
w składzie: Jan Miesała, Bogusława Kwiatkowska, Hubert Olszewski . Nazwę klubu „ARKA V”
przyjęto od słów piosenki śpiewanej przez rybaków kaszubskich i naszego członka – nestora,
Kaszuba – Bronisława Lassina.
Pierwszym spływem, w którym klub wziął udział był XXV MZSK rz. Brdą
w dn. 21-25.02.1990 r. W tym samym roku na lipcowym XXXV MSK na Brdzie drużyna
klubowa pod wodzą Janusza Otlewskiego zajęła I miejsce w punktacji generalnej.
Tak silny klub, zrzeszający wielu instruktorów turystyki PZKaj. oraz przodowników
turystyki kajakowej PTTK został poproszony o przejęcie sztandarowej imprezy kajakarskiej
w Polsce, jaką był i jest Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów –
Podhorskiej. Klub ARKA V organizował ten prestiżowy spływ w latach 1991 – 1997.
Doceniając aktywność i zasługi klubu w 1991 r. władze zaopatrzyły klub w 10 kajaków
z kompletnym wyposażeniem. Sytuacja powtórzyła się w 1997 r. kiedy to Ministerstwo
Obrony Narodowej ufundowało klubowi kolejne 10 kajaków z wyposażeniem. Wraz ze
sprzętem przyszła potrzeba budowy hangaru. W 1993 r. pracą społeczną wybudowano
hangar klubowy na terenie przystani żeglarskiej WKŻ PASAT przy ul. Witebskiej.
Od 1994 r. klub rozpoczął organizować Zimowe Spływy Kajakowe na rzece Drwęcy.
Początkowo były to spływy klubowe ale duża liczba zainteresowanych wymusiła
przekształcenie spływu w Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy. Jego komandorami byli
kolejno: Bogusław Maciejewski, Edmund Burzyński, Piotr Paradowski. Spływ funkcjonował do
2005 r. Od momentu pozyskania własnych kajaków tj. 1992 r. wyruszyliśmy na klubowe
spływy które odbywały się zawsze w sierpniu z okazji Święta Wojska Polskiego.
Od pierwszych spływów faworyzowaliśmy wschodnią Polskę ze względu na jej fascynującą
historię i malowniczość krajobrazu .W kolejnych latach były to: Biebrza, Narew z Narewką,
Bug, Rospuda, Ełk, Kanał Warmiński, San, Pisa, Supraśl.
Naszą ulubioną jesienną imprezą zamykającą sezon był MSK „Złote Liście” w Wieżycy.
W 2002 r. wzięliśmy liczny udział w III OSK „BUG 2002”. Nasza reprezentacja pod
wodzą Janusza Kudełki wzmocniona członkami klubów turystycznych naszego Oddziału PTTK
bez problemu zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2004 roku klub zorganizował kurs i egzamin dla przodowników turystyki kajakowej
PTTK. Prawie wszyscy członkowie klubu zdobyli stosowne uprawnienia. Skutkuje to tym, że
kolega Lech Boczkowski rozpoczyna działalność organizatora spływów kajakowych. W latach
2004 – 2016 zorganizował lub zabrał ekipę ARKA V na spływy do zaprzyjaźnionych klubów
około 120 razy. Z jego inicjatywy odbywają się cykliczne OSK „Barwy Jesieni” na Brdzie, w
2016 roku już po raz 12. W 2004 roku Wiceprezes klubu Janusz Roczyński zorganizował
wspólnie z Oddziałem PTTK z Przemyśla bardzo ciekawy spływ rzeką San na odcinku Sanok –
Krasiczyn. W Przemyślu uczestniczyliśmy w imprezie - Dniach Wojaka Szwejka.
Od 2006 r. z inicjatywy Wiceprezesa klubu Macieja Juhnke i Prezesa Teresy
Kaczmarek odbywa się Międzynarodowy Turystyczny Spływ i Wyścig kajakowy na Brdzie.
Impreza ta stała się cykliczną . W 2006 roku Lech Boczkowski zorganizował dużą ekipę
turystów, którzy w barwach naszego klubu wzięli udział w II Międzynarodowym Spływie
Kajakowym „Dniestr 2006”. Nasze niezwykle ciekawe przygody z tego spływu oraz pobytu w
Chocimiu, Kamieniu Podolskim, Zbarażu zostały przez niego opisane i dostępne są na stronie
internetowej klubu.
W latach 2009-12 Zarząd Klubu działał w składzie: Prezes – Lech Boczkowski,
Wiceprezes Maciej Juhnke, Wiceprezes – Teresa Kaczmarek, Skarbnik – Aniela Baranowska –
Raczyńska, Sekretarz – Norbert Malinowski.
Udało się przyciągnąć do klubu nowych członków, wieloletnich uczestników spływów
jak Adam Nawrotek ,Andrzej Krysiak, Alicja Kodzik, Teresa Knitter, Piotr Gulski, Józef
Balcerowicz, Norbert Malinowski, Alina Kowalska, Barbara Nodzyńska, Adam Wenda a także
na krócej, jak Sebastian Cichała czy Bartłomiej Siemaszko . Klub ściśle współpracował z
klubem kajakowym „Sobótka” z Wałcza , „Szarotka” z Kłodzka i Klubem Wodniaków z
Włocławka.
W ciągu tej kadencji przystąpiono do generalnej wymiany kajaków i wioseł na sprzęt
nowoczesnej generacji. Łącznie zakupiliśmy 6 kajaków z fartuchami, sterami oraz wiosłami.
Nadal próbowaliśmy utrzymać nasze sztandarowe klubowe spływy letnie. Udało się to w
pełni tylko w 2010 r. na Bugu, gdzie udział wziął „cały” klub.
W latach 2009, 2011-12 w spływach tych płynęło od 4 do 7 osób co trudno uznać za
sukces. Natomiast członkowie klubu realizowali fascynujące pływania indywidualne: Piotr
Paradowski – Bajkał i Irtysz oraz z córką Zuzią rejs do Berlina, Piotr Gulski – m. Bałtyckie
2009 – 2016, Lech Boczkowski – m. Bałtyckie – 2009-2011, Laponia 2012, Wełtawa 2010.
Na koniec kadencji 2009-2012 klub liczył 26 członków. W tym czasie zorganizowano
79 spływów, w których wzięło udział 1248 uczestników.
Na lata 2013 – 2016 ukonstytuował się zarząd w składzie : Prezes- Teresa Kaczmarek,
Wice-s Maciej Juhnke, Sekretarz- Adam Wenda, Skarbnik – Alicja Kodzik , Gosp.- Marek
Lubiszewski.

Była to kadencja trudna . Coraz mniej członków uczestniczyło w imprezach klubowych
.Wiele jest indywidualnego pływania bez powiadamiania innych członków klubu. Jest to
zjawisko które występuje powszechnie. Spływy są coraz mniejsze a turyści kajakowi
wybierają wyjazdy indywidualne. Na koniec kadencji liczba członków klubu spada do 20
osób.
Można stwierdzić że przez 26 lat istnienia „ARKI V” byliśmy postrzegani w różnych
rankingach i w środowisku wodniackim, jako klub prężny i ciekawy ,mam nadzieję ciągle
perspektywiczny.

Na podstawie tekstów T. Kaczmarek i E.Burzyńskiego.
Opracował Lech Boczkowski

