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 List otwarty 

Szanowne środowisko sportów gimnastyczno – akrobatycznych, Szanowni 
Trenerzy, zawodnicy oraz osoby działające na rzecz szeroko pojętej gimnastyki w 
Polsce. Pragniemy zwrócić się do Państwa w  liście otwartym, w którym 
przedstawiamy  realną i faktyczną sytuację jaka zaistniała w polskiej gimnastyce 
na obecny moment oraz na przestrzeni  ostatnich lat 2017 – 2020 . Poniżej  
przedstawiamy zaistniałe wydarzenia, które miały wpływ na fatalną sytuację 
Związku Sportowego, którego wszyscy jesteśmy członkami.  Chcemy wspólnie z 
Wami podjąć próbę naprawy i wyjścia z bardzo trudnej sytuacji. Ale na początek 
fakty. 

W ostatnim czasie środowiskiem wstrząsnęła informacja, nie tylko o 
zadłużeniu z jakim boryka się PZG, ale przede wszystkim zawieszenia Naszego 
Związku, Nas – zawodników, trenerów i sędziów w strukturach European 
GymnasScs. Odwieszenie Nas nastąpi dopiero w momencie całkowitej spłaty 
zadłużenia, czyli 160 tysięcy euro.  

Prezes PZG  próbuje uciec od odpowiedzialności za swoje działania 
przerzucając winę za stan rzeczy nie tylko już na poszczególne osoby ze 
środowiska, ale co gorsza w nie najlepszym świetle przedstawia w swoim 
oświadczeniu umieszczonym na stronie PZG - działania Ministerstwa Sportu 
oraz, co najbardziej powinno niepokoić - samą Europejską Federację. W związku 
z tym, chcemy, jako ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodniczym, 
trenerskim, menedżerskim i organizacyjnym przedstawić fakty, które w Naszej 
ocenie doprowadziły do tak krytycznej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy, 
a która najbardziej uderza w tych najmniej winnych – zawodników i ich 
opiekunów. Nie możemy przejść obojętnie wobec przerzucania winy na innych, 
nie zawsze zgodne z prawdą argumentowanie przez Panią Prezes zaistniałej 
sytuacji. Wobec tego przedstawiamy najważniejsze błędy, łamanie Statutu PZG 
przez Prezes oraz zaniedbania Zarządu Głównego: 

1. Inicjatorką organizacji Mistrzostw Europy była sama Pani Prezes. 

2. Na etapie ubiegania się o organizację nie konsultowano ze środowiskiem, 
ani samej organizacji oraz miejsca rozgrywania tej imprezy. 
Przypomnijmy, że przyznano Nam organizację w roku 2017, czyli blisko 
dwa lata przed datą mistrzostw. 



3. Brak konsultacji organizacji Mistrzostw z Ministerstwem Sportu oraz brak 
dokumentów potwierdzających poparcie Ministerstwa dla takich działań. 

4. Całą dokumentację na organizację Mistrzostw Europy, jak i rozmowy z 
Miastem Szczecin prowadziła sama Prezes Związku. Niestety efekty tych 
rozmów i ustaleń  nie były przekazywane ani środowisku, ani przede 
wszystkim członkom Zarządu. 

5. Podpisanie jednoosobowo umowy na organizację Mistrzostw Europy 
przez samą Prezes bez uchwały i zgody Zarządu Głównego. Złamanie 
Statutu PZG. 

6. Całkowity brak pokrycia finansowego na organizację Mistrzostw ze 
środków PZG. Działanie na szkodę. 

7. Brak podstaw merytoryczno – szkoleniowych i samego celu 
występowania o organizację z punktu widzenia poziomu sportowego 
zawodniczek i zawodników. 

8. Brak w umowie na organizację imprezy jako współorganizator gwarancji 
procentowego wpływu z przychodu imprezy. Działanie na szkodę 
Związku. 

9. Zaciągnięcie pożyczki z Europejskiej Federacji celem ratowania 
organizacji zawodów i podpisanie umowy pożyczki jednoosobowo bez 
zgody i uchwały Zarządu Głównego – działanie na szkodę PZG oraz 
złamanie Statutu Związkowego. 

10. Zaciągniecie pożyczki z Żeglugi Szczecińskiej, co w konfrontacji z 
podpisaniem umowy jako współorganizator bez przychodu z zysków jest 
działaniem na szkodę stowarzyszenia. 

11. Brak powołania sztabu przygotowującego organizację zawodów z 
ramienia PZG - sztab powołano realnie dopiero w 2019 roku. 

12. Zbyt późne działania mające na celu wypożyczenie sprzętu m.in. z AWFiS 
w Gdańsku – pierwsze rozmowy i pisma dopiero w październiku 2018 roku 
- sześć miesięcy przed imprezą. 

13. Bardzo zła polityka względem partnerów, m.in.: AWFiS w Gdańsku, 
Żegluga Szczecińska. 



14. Wymuszanie na członkach Zarządu uchwalanie wstecznej zgody na 
zaciągnięcie pożyczki z EG.  

15. Zarząd Główny przez swoją bierność przyczynił się  do obecnej sytuacji. 
Nie nadzorował i nie rozliczał Prezes PZG z ewidentnych naruszeń i 
łamania Statutu Polskiego Związku Gimnastycznego, czym przyczynił się 
do fatalnej sytuacji Związku.   

16. Prezes Barbara Stanisławiszyn nigdy nie przeprosiła środowiska za 
zaistniałą sytuację, a wręcz nadal działa na szkodę przerzucając winę na 
Europejską Federację oraz Ministerstwo Sportu rujnując do końca Nasz 
wizerunek na arenie międzynarodowej. 

Uprzejmie zwracamy się do Was drodzy trenerzy i działacze wobec 
trwania na stanowisku obecnej Władzy PZG, o wparcie Nas w działaniach jak 
najszybszego odsunięcia ludzi, którzy przyłożyli rękę do tej trudnej sytuacji.  

Zachęcamy do wsparcia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w celu odwołania Prezes PZG oraz Zarządu Głównego. 
Zapraszamy do dialogu, rozmowy i dzielenia się pomysłami nad programem 
naprawczym, który jest przygotowany,  abyśmy mogli przedstawić go Państwu i 
Ministerstwu Kultury  i Sportu. 

Program naprawczy  w oparciu o nowe osoby niezwiązane z obecnym 
Zarządem Polskiego Związku Gimnastycznego, jest jedyną realną szansą na 
wyjście z kryzysowej sytuacji, która nie miała nigdy miejsca na taką skalę w 
naszej dyscyplinie. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

    Leszek Blanik – Prezes KS AZS AWFiS Gdańsk 

    Michał Bogus - Trener Kadry Polski Seniorów - GSM  

    Konrad Bojakowski –Członek Komitetu Technicznego Trampoliny EG 

Sławomir Kardaszewski – Członek Komisji Rewizyjnej PZG 

Adam Koperski – Prezes MKS Gdańsk  

Brygida Sakowska Kamińska – Prezes i Główny Trener Akrobatyki  w 
Rzeszowie 

Bogusława Śrutwa – Prezes DOSiR Sokolnia Chorzów 

Elwir Świętochowski – Prezes RG Legia Warszawa 


