
 
Drodzy Weterani! 

Zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc w rozwiązaniu wielu problemów 
związanych z naszą zabawą w kajaki. 
Pierwszy i zasadniczy problem polega na braku struktur organizacyjnych. Do niedawna 
Stowarzyszenie nasze mieściło się w Olsztynie i opierało na działalności kolegów 
skupiających się wokół smoczych łodzi i w niewielkim stopniu kajaków.  Z tego, co mi jest 
wiadome w obecnej chwili w strukturach Stowarzyszenia Weteranów Kajakarstwa nie ma 
kajaków, dlatego należy znaleźć osoby, które podejmą się założenia nowego Stowarzyszenia. 
Brak aktywnej grupy działaczy w naszym środowisku uniemożliwia nam zaistnienie  
w strukturach PZK.  Skutkuje to tym, że mało jest imprez, w których możemy startować, tak 
jak to ma miejsce w Europie zachodniej. 
Mając dobrze działające Stowarzyszenia można pozyskiwać środki na działalność  
i organizacje zawodów. 
Moja propozycja jest taka, że podczas rozgrywanych Mistrzostw Weteranów musi dojść do 
spotkania, na którym podejmiemy wspólnie decyzje, co do dalszych losów naszej „zabawy  
w kajaki”. 
Jeżeli na tych zawodach nie dojdziemy do sensownych decyzji, to po tych mistrzostwach, 
Mistrzostwa Polski Weteranów mogą przejść już do historii i już nigdy i nigdzie  nie 
wystartujemy, bo Związek zaczyna już nas odsuwać od swoich imprez centralnych (przykład 
tego mieliśmy w tym roku, nierozegranie Długodystansowych Mistrzostw Polski). 
Jeśli wi ęc nie zaczniemy dbać o to i brać wspólnej odpowiedzialności za losy naszej 
dyscypliny, to pozostanie nam tylko pływanie po swoich akwenach w towarzystwie kaczek  
i łabędzi. 

Kolejny problem to organizowanie zawodów a zwłaszcza Mistrzostw Polski 
Weteranów. Od wielu lat zajmowałem się organizacją tych imprez, ale coraz trudniej jest 
jednej osobie ponosić koszty organizacyjne. Dla przykładu do ostatnich mistrzostw, które 
odbyły się w Ostródzie musiałem dołożyć ponad 8500 złotych ta kwota wynikła z tego, że te 
zawody nie są w żaden sposób i przez nikogo dofinansowywane. 
Skłamałbym gdybym nie napisał o pomoc ze strony PZK, które ufundowało medale. Szkoda, 
że wystarczyło ich na połowę biegów, reszta pokryta została z moich funduszy. Zdarzyło się, 
że niektóre osoby nie zapłaciły startowego. Do tego dodać koszty paliwa sędziów 
nagłośnienia, lekarza i inne to robi się kwota około 15000.00 złotych. Dobrze, że udało się te 
zawody zorganizować na torze w Ostródzie, bo na Malcie w Poznaniu za każdy dzień 
zawodów opłata wynosi ponad 12000,00 złotych. 
W tym roku mam wiele telefonów od Was w sprawie Mistrzostw Weteranów, dlatego 
pozwoliłem sobie  wspólnie z kolegą Sławkiem Lewalskim ułożyć zapowiedź  zawodów. 
Doświadczenie ostatnich lat zmusza do podjęcia pewnych, wręcz radykalnych środków i form 
przeprowadzenia tej imprezy. Odwołujemy się tu do Państwa wzajemnego poszanowania osób 
zaangażowanych w przygotowanie tej imprezy, jak i tych z którymi przyjdzie się Państwu 
ścigać. Wiąże się to również z  kwestiami finansowymi. Proszę nie by zaskoczonym i przyjąć 
sobie do serca to, iż kwestia rozliczeniowa będzie priorytetem na tych zawodach. Chcemy 
uniknąć bardzo nieprzyjemnych incydentów z poprzednich lat, których udziałem niestety było 
gro uczestników tej imprezy, którzy nie wpłacili opłaty startowej, wystartowali i z naręczem 
medali odjechali do domu, tak jakby się nic nie stało. Pamiętajmy, że ten który płaci staje się 
sponsorem tego, który nie płaci, więc popatrzmy też krytycznym okiem na tych, którzy  
w naszym otoczeniu chcieliby by „nieuczciwi”. Przepraszam za takie słowa, a zdarzenia jakie 
miały miejsca choćby w czasie ostatnich MP w języku polskim mają właśnie takie określenie. 
Respektowanie zasad i regulaminu Mistrzostw Polski od tego roku będzie bardzo 



rygorystyczne, bo tylko to może zagwarantować nam wszystkim, że impreza ta przetrwa teraz 
i do kolejnych pokoleń braci kajakarzy. 
 Żadna osoba nie dokonująca wpłaty nie otrzyma prawa startu, a tym samym nie zajmie 
żadnego miejsca w mistrzostwach i nie otrzyma medali. Wszystkie formalności zapisane  
w zapowiedzi muszą by kategorycznie dokonane do momentu pierwszego startu. 
 
„ [...] doświadczenie nauczyło mnie szanować ludzką pracę bardziej niż cokolwiek innego;„ 
Eduardo Mendoza 
 
Adres strony z zapowiedzią. 
Zwracamy się również z prośbą do zainteresowanych Masters'ów, o przekazywanie informacji 
o zapowiedzi Mistrzostw Polski Weteranów, również drogą ”pantoflową” do wszystkich 
znanych Wam kajakarzy-weteranów, o jak najszybsze zapoznanie się z jej treścią, jak  
i z treścią tego listu. 
 
Ze sportowym pozdrowieniem 
Mariusz Rutkowski 


