
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI K.T.K ARKA V 
Z KADENCJI OBEJMUJĄCEJ LATA 2017- 2020 

   
   Klubem zarządzał zarząd wybrany w grudniu 2016 r. w składzie: 
 
 Prezes – Lech Boczkowski 
 Wiceprezes – Maciej Juhnke 
 Sekretarz – Adam Nawrotek 
 Skarbnik – Alicja Kodzik 
 Członek ds. sprzętu – Marek Lubiszewski 
 

W 2017 rok weszliśmy w 23 osobowym składzie, a zakończyliśmy rok 2020 w 28 
osób. Przybyli w ciągu kadencji : W. Radziwon, A. Wenda, T. Knitter, Kacper i Jakub 
Klamra, Niewiadomska Iwona, J. Dąbrowski, H. Grzegorzewski. Odeszli z klubu 
wieloletni członkowie Ewa i Andrzej Zaremba. 
Finanse klubu przedstawiają się następująco : 
- rozpoczynaliśmy w styczniu 2017 roku z sumą 2975,15 zł 
- zakończyliśmy w grudniu 2020 roku z kwotą 4018,42 zł. 

W tej kadencji nie kupowaliśmy kajaków z tej jednej przyczyny, że mamy ich za 
dużo w stosunku do ilości członków. Udało się natomiast sprzedać 2 zabytkowe już 
kajaki pozyskane przez klub  z Ludowego Wojska Polskiego w 1991 roku. Pozyskaliśmy 
też za darmo równie zabytkowe 4 sztuki kajaków pochodzące z Oddziału wojskowego 
PTTK w Toruniu. 

Działalność merytoryczną klubu należy podzielić na dwa okresy, z przed 
pandemii i z pandemią na karku. 
Lata przed to 2017- 2019, nazwałbym je powolnym wychodzeniem klubu z marazmu. 
Organizowaliśmy rocznie od 17 do 19 imprez przy, niestety nikłej frekwencji. 
Przełamanie przyszło w drugiej połowie 2019 roku. Nagle „zatrybiło”, na spływach 
frekwencja dochodziła do 30 osób a atmosfera przyjacielsko – rodzinna stała się normą. 
Jakby z rozpędu zorganizowaliśmy dzięki szerokiej kilkunastoosobowej współpracy 
członków klubu huczne obchody 30 rocznicy powstania Arki V, a także bogatą, 
imponującą wystawę zdjęć i artefaktów z historii klubu. Niestety wtedy uderzyła 
pandemia i pozamykano budynki jak Polska długa i szeroka. Mimo, że wystawa 
prezentowana była do połowy sierpnia nie udało się zorganizować żadnego spotkania 
pokoleń kajakarskich z tej okazji. W okresie pandemii popływaliśmy w miesiącach 
letnich, znów w małych składach do maksimum 20 osób na „Barwach Jesieni”. Zebrało 
się tych spływów w 2020 roku dziewięć dla 134 uczestników. 
  Łącznie w latach 2017-2020 zorganizowaliśmy 61 imprez, w których wzięło 
udział 721 osób. Osobiście byłbym bardzo usatysfakcjonowany gdyby było to 1721 
osób. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że takie liczby frekwencyjne już nigdy nie 
wrócą. Zmienił się świat, turystyka i kajakarstwo. Forma kajakarskich, turystycznych, 



powszechnych wypraw krajoznawczych już nie wróci. 
Dla mnie pełnienie funkcji prezesa było trudne. Nie nawiązałem pełnej 
kompatybilności z pozostałymi członkami zarządu klubu. Wiceprezes był obecny z 
nami tylko duchem, a za skarbnika czy sekretarza bywało, że sam wykonywałem 
czynności. Nie nawykłem do odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę i stresowania 
się czy coś będzie wykonane i czy zdążę. 

Cała działalność klubu opierała się na trzech osobach, które realizowały po kilka 
spływów w roku tj. Piotr Paradowski, Marek Lubiszewski  i Ja. Sporadycznie wspierali 
ich – Adam Nawrotek, Adam Wenda, kierowniczka zimowych wyjazdów Danka Plewa 
i jednorazowo Andrzej Krysiak. Pływanie klubu w 95% opiera się na prywatnej 
przyczepie Piotra i jest to stan, który budzi mój niepokój i który należy w trybie pilnym 
rozwiązać. Udało się nam powiększyć osobowo stan klubu, ale ze względu na wiek    
stan zdrowia są to kajakarze raczej bierni. Ja sam z tych powodów przechodzę do tej 
kategorii. 

Reasumując tylko zespołowe działanie jak przy balu czy wystawie zapewni 
klubowi dalsze działanie a może i rozwój czego przyszłym władzom K.T.K ARKA V życzę. 
 
 
                                                                                                         PREZES 
                                                                                                  Lech Boczkowski 
 
Bydgoszcz, 24.06.2021 r.                                                            


