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Warszawa, dnia 1 stycznia 2007 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU
NR 1/2007
Koleżanki i Koledzy
Zarząd Towarzystwa podjął jednomyślnie decyzję o przygotowaniach do zwołania Walnego Zebrania
w dniach 29-30 września 2007 r. Walne Zebranie będzie miało charakter nadzwyczajny z powodu przyspieszonego
o rok terminu jego odbycia, zaś będzie zwyczajne w sensie jego programu. Oznacza to chęć skrócenia przez Zarząd
o jeden rok jego kadencji.
Choć powody takiego kroku są zapewne u poszczególnych członków Zarządu w części różne i spowodowane
czynnikami nie zawsze od nich zależnymi i ujawnionymi, to niewątpliwie wspólną przesłanką, którą się kierowali, była
wola zapoznania członków Towarzystwa z jego obecnym stanem oraz dania innym osobom możliwości sterowania
naszymi wspólnymi interesami z jeszcze większymi niż dotychczas efektami, a przede wszystkim zapobieżenia zawsze
realnym możliwościom wejścia w fazę zaniku.
Dotychczasowe rezultaty, biorąc pod uwagę realne polskie uwarunkowania, można uznać za imponujące.
Posiadając kapitał początkowy jedynie w postaci wiedzy i ograniczonych możliwości staliśmy się największym klubem
kajakowym w Polsce - biorąc pod uwagę liczbę członków z opłaconymi składkami. Opierając się na pracy społecznej
(bez żadnego wsparcia publiczno-prywatnego z zewnątrz) nikt w Polsce poza nami nie organizuje wypraw
zagranicznych na taką skalę i na takim poziomie oraz o międzynarodowym charakterze na dodatek, nie wspominając
już o kosztach niższych o 30%.
Nasze Towarzystwo, statycznie rzecz ujmując, znajduje się po 6 latach od jego sądowej rejestracji w bardzo
dobrej sytuacji, ale sądzę, że jego dynamika rozwojowa się wyczerpuje, a co więcej za rok może się okazać, że mamy
do czynienia z dynamiką, ale zanikową. Dlatego zapraszam i zachęcam potencjalnych kandydatów do objęcia funkcji
Prezesa Zarządu, żeby zapoznali się z mechanizmami naszego funkcjonowania, aby najbliższe Walne Zebranie
przynajmniej pod względem formalnym - a mam nadzieję, że również faktycznym - było owocne.
Życzył bym sobie, a nie jestem chyba w tych poglądach odosobniony, aby imprezy po roku 2008
(przygotowania do nich są już rozpoczęte) mogły się w dalszym ciągu odbywać.
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Jan Kramek
Prezes Zarządu TPLŁE
Dalsze komunikaty Zarządu będą kolportowane sukcesywnie.
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