
„Nazywam się Marta Frank i wraz z moim partnerem Markiem Rotherem chcielibyśmy 

wystartować w Mistrzostwach Świata Masters w Pływaniu, które odbędą się 3-9 VIII 2014 w 

Montrealu. 

 

Szukamy pomocy wśród naszych rodaków dotyczącej odnalezienia się w tak odległym dla nas 

kraju i wielkim mieście jakim jest Montreal. Nigdy tak daleko nie podróżowaliśmy, nie 

porozumiewamy się w języku francuskim a w języku angielskim na poziomie średnim. 

 

Nie wiemy od czego zacząć szukać noclegów, które byłyby na miarę naszej kieszeni (czyli 

najtańszych) nie znamy cen i nie wiemy ile potrzebujemy pieniędzy na utrzymanie się i sportowe 

odżywianie przez czas pobytu. Nie wiemy też jak się najtaniej poruszać po Waszym mieście, 

jakie są obyczaje, na co zwracać uwagę? 

 

Czy za pośrednictwem Państwa organizacji polonijnej moglibyśmy liczyć na jakąś pomoc?- 

kontakt z organizacjami, osobami prywatnymi, które pomogły by nam znaleźć tanie noclegi 

blisko basenu, na którym będą odbywać się mistrzostwa i pomogły by nam organizacyjnie 

podczas naszego pobytu w Montrealu.. 

 

Jesteśmy osobami 46-letnimi i od kilku lat znów (po 20-letniej przerwie) trenujemy pływanie w 

tzw. kategoriach wiekowych masters (kategorie zaczynają się od 25 roku życia i zmieniają co 5 

lat). 

 

2013 rok był dla nas obojga bardzo owocny w sukcesy sportowe: 

 

-Marek podczas odbywających się we wrześniu w Eindhoven w Holandii Mistrzostwach Europy 

zdobył (podobnie jak na wcześniejszych mistrzostwach w Cadiz) dwa złote medale na 100 i 200 

grzbietem, ponadto pobił w tym roku 4 rekordy polski w naszej kategorii wiekowej. 

-Ja w Holandii wystartowałam pierwszy raz w życiu na tak poważnej imprezie i z dwoma 

rekordami polski zajęłam dwa 5 miejsca indywidualnie i 2 brązowe medale w sztafetach a 

podczas odbywających się w Polsce zawodach pucharowych również pobiłam 4 rekordy.  

 

Oboje mieszkamy we Wrocławiu ale reprezentujemy na zawodach klub "Weteran" Zabrze. 

Analizując wyniki z zawodów panamerykańskich stwierdziliśmy, że Marek miałby duże szanse 

na medale a ja na miejsca w pierwszej 10-ce na świecie stąd nasza decyzja szukania możliwości 

wyjazdu do Montrealu. 

 

W Polsce poszukujemy sponsorów na dofinansowanie bardzo kosztownych biletów lotniczych, 

natomiast na miejscu zupełnie nie wiemy od czego zacząć. 

 

Zwracamy się więc z prośbą o pomoc do Państwa organizacji polonijnej 

 

Z poważaniem 

Marta Frank i Marek Rother”  

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biuletynem. 


