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Świętokrzyski Klub 
Kajakowy „Nad Nidą”
Jacek Rutkiewicz

– Napisz coś o klubie – zaproponował Adam na spotkaniu 
kajakarzy kieleckich pod Chęcinami. – Na kiedy? – Na 
poniedziałek, czyli pojutrze. Ale co to dla mnie, w końcu tych 
artykułów to już napisałem z... no, może później napiszę, ile...

Nasza ukochana Czarna Nida 
w okolicy Morawicy.

Z
aczęło się tak... Święta Wielkanocne 
2007 – nie cierpię siedzieć za stołem 
przez dwa dni. No to w teren. Słyszałem, 
że blisko Kielc jest zamek w Sobkowie, 

więc postanowiłem go zwiedzić. Tam poznałem 
pana Andrzeja, właściciela obiektu, który – wi-
dząc mnie pierwszy raz – pożyczył mi kajak i ra-
zem z moją córką Anią popłynęliśmy z Tokarni 
do Sobkowa. Załapałem!

Jakiś czas później, spacerując w okolicach 
zalewu w Bolminie, znalazłem w krzakach 
dwie ruiny kajaków. Odszukałem właściciela 
i za 320 zł stałem się posiadaczem tychże. Wy-
remontowałem je i zacząłem namawiać znajo-
mych, moją wspaniałą Kobietę oraz towarzy-
sza wielu dziwnych przedsięwzięć żeglarskich 
i nie tylko – Tadeusza. Rok 2007 skończył się na 
trzech wyprawach. Wiosną 2008 posiadałem 
już 4 kajaki, więc trzeba było znaleźć do nich 
obsadę. Na szczęście chętnych nie brakowało – 
zorganizowaliśmy 5 spływów, w których wzię-
ły również udział moje córki, Ania i Kasia. Pły-
waniem zaraziły z kolei swoich przyjaciół i tak 
krąg zainteresowanych się poszerzał. Latem 
2008 stanąłem przed dylematem, jak zdobyć 
więcej sprzętu, aby wszyscy chętni, którzy na-
gle się rozmnożyli, mieli czym pływać. Ponie-
waż mój przyjaciel Tadeusz – żeglarz, konstruk-
tor i budowniczy żaglówki wprowadził mnie 
w tajniki laminowania, postanowiłem z jego 
pomocą zbudować kajak samodzielnie.

To duża rzecz – zrobić kajak według własne-
go pomysłu, funkcjonalny, oryginalny i ładny 
– zwłaszcza jak się o tym nie miało wcześniej 
zielonego pojęcia! Szło powoli, ale każdy, kto 
stworzył coś od początku, wie ile trudu, rozte-
rek, przemyśleń to kosztuje – ale jakaż rozkosz 
tworzenia! A ile zażartych dyskusji nad każdym 
detalem, choć niektórzy myśleli, że się kłócimy... 

W sierpniu pierwsza sztuka została zwo-
dowana na podkieleckim zalewie w Cedzy-
nie i spełniła wysokie wymagania konstrukto-
ra, projektanta, wykonawcy – czyli moje. Jest 
wygodny, całkiem ładny i niezatapialny, a o to 
obawiałem się najbardziej! Na koniec 2008 
mieliśmy już 6 kajaków i przyczepę do ich wo-
żenia (również zrobioną samodzielnie), ale to 
wciąż było za mało. 

Jesienią było nas już kilkanaście osób zain-
teresowanych pływaniem. Postanowiłem to 
jakoś zorganizować, a najprostszym wydawa-
ło się założenie klubu przy PTTK. Po wielu pe-
rypetiach udało się spełnić wymagania statu-
towe i klub został w marcu lub kwietniu (nie 
wiem tego do dziś) zatwierdzony przez Zarząd 
Oddziału. Rok 2009 rozpoczęliśmy, posiadając 
już 8 jednostek. Pierwszą imprezą było sprzą-
tanie – z okazji Dni Ziemi – rzeki Czarnej Nidy, 
którą ukochaliśmy najbardziej, opływaliśmy 
wzdłuż i wszerz, i ciągle nie mamy jej dosyć. 
Stan rzeki, a raczej ilość napotkanych śmieci 
po zimie nas zaniepokoił i postanowiłem za-
interesować tematem prasę. Ukazały się arty-
kuły w dziennikach kieleckich. W taki oto spo-
sób świat dowiedział się o naszym istnieniu. 
Postanowiłem powalczyć o utworzenie zorga-
nizowanego szlaku turystycznego najpierw na 
Czarnej Nidzie, a potem na całym odcinku Ni-
dy. Ale przyznam szczerze – nie jestem teraz 
pewien, czy posłużyłoby to naszej Rzece...

Ten rok to okres budowania kolejnych ka-
jaków. Pomaga mi w tym Kasia oraz jej przy-
jaciele (myślę, że teraz także i moi) – Agata 
i Waldek, którzy są również bardzo pomocni 

w organizacji imprez. Postanowiłem dotrzeć 
do wszystkich kajakarzy w okolicy Kielc i ku 
mojemu zadowoleniu odnajduję ich coraz 
więcej.

Zauważam, że w środowisku kajakarskim 
można spotkać bardzo interesujących i warto-
ściowych ludzi, choćby dlatego warto zajmo-
wać się kajakami. Plany klubowe są dość am-
bitne, ale jak je już zrealizujemy – wtedy będzie 
o czym pisać.

No, a tych artykułów to już napisałem z... 
aha... ten jest pierwszy!

KONTAKT Z KLUBEM
Świętokrzyski Klub Kajakowy „Nad Nidą”
tel. 696-144-351
www.nad-nida.cal.pl
e-mail: nadnida@nad-nida.cal.pl
Prezes: Jacek Rutkiewicz


