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List otwarty 

 
w sprawie: 

apelu o podania się do dymisji Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego, oraz rezygnacji z pełnionych funkcji członków Prezydium Zarządu 

Głównego. 

 

Nie wyrażając zgody na lekceważenie działalności organów statutowych PTT, 

konfliktowanie środowiska tanecznego poprzez zawieszanie par i ekspertów, 

ignorowanie głosów płynących od tancerzy, ich rodziców, trenerów, sędziów a także 

organizatorów ruchu tanecznego, sprzeciwiając się medialnej dezinformacji – zwracamy 

się z wezwaniem do podjęcia konstruktywnych działań naprawczych przywracających 

Polskiemu Towarzystwu Tanecznemu autorytet i należną rolę głównej i największej 

organizacji w ruchu tanecznym w Polsce. 

Wzywamy Prezesa Polskiego Towarzystwa Tanecznego do natychmiastowego 

podania się do dymisji oraz członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego do rezygnacji z pełnionych funkcji.  

 

Katastrofalne w skutkach dla wizerunku i siły ruchu tanecznego w Polsce jest 

konfliktowanie środowiska poprzez wykluczenie z niego czołowych zawodników 

i ekspertów. Proceder zawieszania par tanecznych był niezgodny ze Statutem PTT, gdyż takie 

prawo przysługuje wyłącznie sądom koleżeńskim, niszczy wizerunek kilku generacji 

trenerów i szkoleniowców, którzy wypracowali wysoki międzynarodowy poziom polskich 

tancerzy, stanowiących czołówkę w ruchu profesjonalnym i amatorskim na świecie. 

Należy nadmienić, że 17.06.2012 r. w trakcie General Meeting w Berlinie WDSF 

odwołał ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zawieszenia, przywracając aktywny status 

zawodnikom wcześniej pozbawionym praw. 
http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/Understanding_Restrictions-908 

Delegaci Narodowych Komitetów Olimpijskich USA, Danii oraz przedstawiciel IOC/ 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego/ oraz radca prawny WDSF ostrzegli, że praktyka 

zawieszania za uczestnictwo w zawodach /turniejach, konkursach/ innej konkurencyjnej 

organizacji pozostaje w całkowitej sprzeczności z Olimpic Charter /skodyfikowany zbiór 

zasad Olimpizmu, reguł i regulaminów zaadaptowanych przez IOC 

/http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf/, stanowi pogwałcenie uchwał 

i zasad Narodowych Komitetów.  

Zarówno powyższe ustalenia, jak i przytoczony poniżej fragment z OC świadczy 

o tym, że praktyka zawieszania forsowana przez Prezesa i niektórych członków Prezydium 

ZG PTT jest nie do zaakceptowania. 

 „[…]zawodnicy nie mogą być użyci w charakterze pionków w konfliktach między 

organizacjami sportowymi. Nie mogą być użyci do osiągnięcia korzyści i przewagi przez 

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/Understanding_Restrictions-908
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf


jedną z organizacji nad inną. Jest to bowiem nie tylko pogwałcenie praw sportowca, ale 

również powoduje chęć odwetu na zawodniku startującym w wydarzeniach obu organizacji, 

za to, że nie zrobił nic złego, a jedynie spełniał chęć współzawodnictwa. Ponadto, 

postępowanie takie narusza zasady zdrowej rywalizacji między organizacjami, która jest 

zawsze korzystna dla rozwoju sportu […]”. 

http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf 

Najbardziej szczegółowo General Meeting w Berlinie (włącznie z wypowiedziami i zasadami 

olimpizmu, cytowanymi w liście otwartym) został opisany na stronie: 

http://usadance.org/news/landmark-decision-at-the-wdsf-2012-annual-general-meeting/ 

 

Dotychczasowe medialne doniesienia o nieprawidłowościach w zarządzaniu PTT nie 

doczekały się wyjaśnień ze strony Prezesa lub Prezydium ZG PTT. 

Jednostronne wyjaśnienia Prezesa PTT o nieważności wydanych orzeczeń przez GSK są 

niewystarczające, bowiem orzeczenia GSK powołanego przez Walny Zjazd są obowiązujące 

dla członków PTT. Zmienić je można tylko na drodze prawnej. 

 

 

Wieloletnie próby założenia Związku Sportowego przez Prezydium ZG PTT nie 

odniosły pozytywnego efektu, a niemałe koszty poniesione na ten cel można byłoby 

wykorzystać na inne zadania statutowe. 

Brak budżetu, zastrzeżenia organu założycielskiego do nieprawidłowości w statucie 

i regulaminach PTT, a co za tym idzie nieprawidłowe działanie ZG PTT, niejasne zasady 

współpracy z FTS /przekazanie praw reprezentowania w WDSF bez woli Walnego Zjazdu 

PTT, finansowania FTS przez PTT, pełnienia funkcji członków prezydium  ZG  PTT w obu 

organizacjach jednocześnie/ nie napawa optymizmem co do dalszego prawidłowego 

funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

Coraz częściej w środowisku tanecznym mówi się o wrogim przejęciu PTT przez FTS. 

Za wszystkie nieprawidłowości w statutach i regulaminach PTT odpowiadają Prezes 

PTT i Prezydium ZG PTT. Niewłaściwy od wielu lat dobór obsługi prawnej utrzymuje ten 

stan, dodatkowo obarczony dużymi kosztami. 

 

Komisja Rewizyjna dotychczas nie ustosunkowała się zarówno do zarzutów 

Głównego Sądu Koleżeńskiego jak również do wskazań Organu Nadzoru i do wielu innych 

nieprawidłowości przedstawionych w niniejszym liście. A przecież to Komisja Rewizyjna jest 

strażnikiem prawidłowego funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

 

Jednocześnie nie akceptujemy, by z organizacyjnych pieniędzy opłacane były ewentualne 

roszczenia niesłusznie zawieszonych par i sędziów. W tym przypadku powinna decydować 

odpowiedzialność osobista.. 

 

Nie stosowanie przyjętych reguł postępowania w typowaniu par na turnieje rangi 

mistrzowskiej i pucharowej, delegowanie słabszej reprezentacji z pominięciem Mistrzów 

i czołowych par, brak klarownego dla zawodników systemu oceniania wpływa destrukcyjnie 

na psychikę i funkcjonowanie zaangażowanej w taniec młodzieży, przy czym zjawisko to 

staje się problemem na dużą skalę społeczną. Tańcząca młodzież i jej rodzice, odrzucając 

aktualny system, wyrażają swój sprzeciw wobec niesprawiedliwości, obrzucając 

inwektywami trenerów, sędziów i działaczy na niezależnych forach. W konsekwencji upadają 

autorytety, zawodnicy tracą tożsamość ze środowiskiem tanecznym. Ten brak identyfikacji 

powoduje izolację i w rezultacie wycofanie się z naszej dyscypliny. Tylko charyzma i wielka 

http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf
http://usadance.org/news/landmark-decision-at-the-wdsf-2012-annual-general-meeting/


pasja trenerów utrzymuje dziś zainteresowanie tańcem wśród młodzieży, zbulwersowanej 

tym, co dzieje się w ruchu tanecznym. 

 

Negatywnym w skutkach okazało się przeforsowanie przez „Ścisłe Prezydium” (tego 

określenia użył Prezes PTT) ZG PTT organizacji ruchu zawodowego w ramach PTT i sposób 

w jaki tego dokonano bez akceptacji Walnego Zjazdu i konsultacji z ekspertami. Działania te 

nie uzyskały pozytywnych ocen w opiniotwórczych środowiskach krajowych i zagranicznych. 

W efekcie czołowe pary zawodowe świata zrezygnowały z reprezentowania Polski, a  Polskie 

Zawodowe Stowarzyszenie Taneczne na dłuższy okres zostało zawieszone w organizacji 

międzynarodowej. 

 

W wyniku niewłaściwej polityki międzynarodowej polscy działacze mimo jeszcze aktualnej 

siły organizacyjnej i poziomu tanecznego par i ich liczebności, nie uzyskali nominacji do 

zarządu organizacji międzynarodowej WDSF, skazując tym samym polski taniec na brak 

możliwości prawidłowego rozwoju, promocji międzynarodowej polskiego tańca i wpływania 

na jego rozwój w ramach WDSF. 

Kontrowersyjny w opinii środowiska wyjazd do Szanghaju aż trzech przedstawicieli 

PTT członków Prezydium ZG PTT na zebranie wyborcze WDSF nie odniósł żadnych tego 

typu efektów, poza niewątpliwymi wydatkami naszych składkowych pieniędzy. 

Zdecydowanie w tym przypadku bardziej celowym by było dofinansowanie par i opiekunów 

par nieletnich typowanych na turnieje rangi mistrzowskiej. 

 

Bezkrytyczna akceptacja przez część członków Prezydium ZG PTT wytycznych 

WDSF takich jak: wprowadzanie kontrowersyjnych wykładni szkoleniowych (np. nowych 

figur niezgodnych z charakterem tańców, zmiana priorytetów szkoleniowych i sędziowskich 

daleko odbiegających od wartości prezentowanych przez czołowych trenerów świata 

z wybitnymi osiągnięciami w rywalizacji i nauczaniu) nie daje nadziei na swobodny wybór 

kierunku rozwoju polskiego ruchu tanecznego. 

Szczególnie naganna jest akceptacja przez niektórych członków Prezydium ZG PTT 

działających w świecie „teamów sędziowskich” i „trenersko-sędziowskich” oraz tzw. 

„politycznych campów”. 

 

Walny Zjazd, który odbył się w Paprotni w dniu 06.09.2013 r. pokazał jak małym 

zaufaniem środowisko darzy obecnego Prezesa PTT oraz styl i obrany kierunek działania. 

Realizacja Walnego Zjazdu wbrew zastrzeżeniom Organu Nadzoru przekazanym 

Prezesowi naraziła delegatów na stratę czasu, a okręgi na straty finansowe.  

Wskutek wyżej opisanych działań i zaniechań następuje podział ruchu tanecznego.  

 

Listem tym wzywamy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do ustosunkowania się 

do wszystkich zastrzeżeń i zarzutów kierowanych przez GSK i Organ Nadzoru. 

 

Jak najszybsze ustąpienie obecnego Prezesa PTT i rezygnacja członków Prezydium 

ZG PTT z pełnionych funkcji da szansę na podjęcie zdecydowanych działań naprawczych 

i zapobiegnie dalszej eskalacji napięcia jak również nieobliczalnemu w skutkach upadkowi 

wartości i autorytetów. 

 

List sporządzono z upoważnienia trenerów, sędziów i działaczy uczestniczących 

w spotkaniu w Łomiankach w dniu 18 listopada 2013 r. 

 

Z poważaniem 



 

Imiona i Nazwiska osób obecnych na spotkaniu w Łomiankach:  

1. Adam Berkowicz - Jasło Krosno – członek ZG PTT, trener, sędzia I kategorii 

2. Andriej Mosiejczuk – Warszawa - trener, tancerz zawodowy 

3. Anna Smoroń- Kraków- członek PTT, trener, sędzia I kategorii, sędzia skrutiner I 

kategorii 

4. Anna Niedzielska – trener, członek ZG PTT, prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego 

PTT  

5. Anna Romankiewicz- Olsztyn – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny 

Mistrz Polski 

6. Arkadiusz Pavlovic- Olsztyn – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny 

Mistrz Polski 

7. Beata Koprowska-Grzejszczak - Warszawa – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, 

wielokrotny Mistrz Polski 

8. Danuta Markiewicz-Trylska -  Warszawa – członek honorowy PTT, trener, sędzia I 

kategorii, członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT 

9. Dominika Górska-Jabłońska – Zielona Góra – członek PTT, trener, sędzia skrutiner I 

kategorii 

10. Ewa Gomułka –Warszawa- – członek PTT, trener, sędzia III kategorii, Skarbnik 

Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT  

11. Grzegorz Kałmuczak- Poznań – trener, sędzia I kategorii, Prezes Okręgu 

Wielkopolskiego PTT, członek ZG PTT 

12. Iwona Golczak- Kraków – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny Mistrz 

Polski 

13. Jacek Krupa Warszawa – trener, Prezes PZST 

14. Janusz Biały-Kraków  – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny Mistrz 

Polski 

15. Jarosław Marzec –Warszawa – członek PTT, trener, sędzia II kategorii,  

16. Jerzy Oleszczyński – Lublin – trener, sędzia I kategorii, Prezes Okręgu Lubelskiego 

PTT, członek ZG PTT 

17. Kamila Kajak – Warszawa  – trener, tancerz zawodowy, mistrzyni Polski 

18. Lech Romankiewicz- Olsztyn – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny 

Mistrz Polski 

19. Marcin Politowski– członek PTT, trener, sędzia II kategorii, sędzia skrutiner II 

kategorii, Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT, członek Głównej Komisji 

Rewizyjnej PTT 

20. Marcin Ściegliński – Warszawa – członek PTT, trener, sędzia II kategorii, Sekretarz 

Zarządu okręgu Mazowieckiego PTT 

21. Mariusz Grzejszczak – Warszawa – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, 

wielokrotny Mistrz Polski. Vice-Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT 

22. Paweł de Pourbaix - Warszawa –  członek, trener, sędzia I kategorii, Prezes Zarządu 

Okręgu Mazowieckiego PTT, Członek ZG PTT 

23. Stanisław Smoroń – Kraków- członek PTT, trener, sędzia I kategorii, Przewodniczący 

Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT 

24. Tadeusz Krupiński – Kraków – członek PTT, trener, sędzia I kategorii,  

25. Waldemar Sakowski – Warszawa – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, 

26. Waldemar Wielgosz- Warszawa- członek PTT, trener, sędzia II kategorii,  



27. Waldemar Ziomek – Poznań – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny 

Mistrz Polski. Członek ZG PTT 

28. Wiktor Kiszka – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny Mistrz Polski 

29. Włodzimierz Ciok- Warszawa – członek PTT, trener, sędzia I kategorii 

 

List otwarty poparły również następujące osoby: 

 

 

1. Andrzej Bieniek – Wrocław- członek PTT, trener, sędzia I kategorii 

2. Bartłomiej Szarżanowicz- członek PTT, trener, sędzia I kategorii 

3. Ewa Gardyańczyk – Wojnowska - członek PTT, sędzia skrutiner II kategorii, Członek 

Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT 

4. Grzegorz Podsiadły – Ostrowiec Św.- członek PTT, trener, Prezes Zarządu Okręgu 

Świętokrzyskiego PTT, członek ZG PTT 

5. Iwona Ciok- Warszawa – członek PTT, trener, sędzia II kategorii 

6. Jarosław Dziedziczak - członek PTT, trener, sędzia II kategorii 

7.  Jarosław Śliwowski – Ostrołęka  – członek PTT, trener, sędzia II kategorii 

8. Konrad Buczma - członek PTT, trener, sędzia II kategorii 

9. Małgorzata Dziedziczak i członek PTT, trener, sędzia II kategorii 

10. Małgorzata Garlicka-Sudoł – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, wielokrotny 

Mistrz Polski, V-ce Prezes Okręgu Podkarpackiego 

11. Monika Sakowska –  Warszawa – członek PTT, trener, sędzia I kategorii, 

12. Piotr Frydrych – Jelenia Góra- członek PTT, trener, członek Głównego Sądu 

Koleżeńskiego PTT 

13. Dariusz Dragan - członek PTT, trener, sędzia I kategorii, Prezes Zarządu Okręgu 

Małopolskiego PTT, członek ZG PTT 

14. Beata Rumin-Gebel – Szczecin- członek PTT, nauczyciel tańca, sędzia I kat. Mistrz 

Polski 

15. Mieczysław Kowalski – Krosno - członek PTT, sędzia skrutiner I kategorii 

16. Andrzej Orszulak – Krosno - członek PTT, trener, sędzia I kategorii 

17. Andrzej Łaszczuk – trener, mistrz Polski 

18. Irena Stachura – Szczecin - członek PTT, trener, sędzia I kategorii  

19. Joanna Kowalska - członek PTT, trener, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT, 

członek Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT 

20.  Grzegorz Kowalski - członek PTT, trener     


