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Protestacyjny list otwarty do Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego 

 

W związku z podjętą przez Zarząd PZJ uchwałą o odwołaniu managera dyscypliny WKKW, 

środowisko WKKW stanowczo protestuje. Sprzeciwiamy się wprowadzaniu zmian składu sztabu 

zarządzającego dyscypliną zarówno, jeśli chodzi o termin (zbliżające się najważniejsze imprezy ME 

juniorów, młodych jeźdźców i seniorów), jak i formę tej decyzji pomijającą całkowicie konsultacje  

ze środowiskiem. Chcielibyśmy poznać powody podjęcia tej decyzji, a także innych, jak chociażby 

obcinanie środków na naszą konkurencję. Uważamy, że tak ważne dla dobrego funkcjonowania 

naszego sportu sprawy wymagają wcześniejszych szerokich konsultacji. 

Obecny skład komisji WKKW i sztab szkoleniowy działa dopiero drugi sezon i już w tym czasie 

osiągnął widoczne efekty swojej pracy. Udało się stworzyć dobrze funkcjonujący system 

szkoleniowy. W przeszłości szkoleniem byli objęci pojedynczy (wybrani) zawodnicy, dzisiaj 

wspieramy już dużą i systematycznie powiększającą się grupę zawodników. We wszystkich 

szkoleniach seniorskich biorą udział zawodnicy z kadry i zaplecza juniorów i młodych jeźdźców, 

dzięki czemu atmosfera w kadrze jest bardzo dobra. Zostało to dostrzeżone i przytoczone podczas 

konferencji przez członka Zarządu PZJ („wszyscy jesteśmy pełni podziwu ze WKKW, jako jedyna 

konkurencja jest tak zjednoczona i mówi jednym głosem”).  

Dziś nie jesteśmy potęgą, ale długofalowa systematyczna praca może nas zbliżyć do czołówki.        

Do tego jednak potrzeba spokoju i stabilizacji, a nie ciągłych zmian. Chcielibyśmy przypomnieć,       

że kiedy ubiegano się o ME w Strzegomiu nie mieliśmy drużyny, która uzasadniałaby ubieganie się                  

o organizację takich zawodów, została nam ta decyzja niejako narzucona. Jeśli już taka impreza ma 

się w Polsce odbyć, to staramy się zrobić wszystko, aby polską ekipę stworzyć i godnie 

reprezentować nasz kraj. Nie należy się jednak spodziewać spektakularnych efektów tej pracy już 

teraz. Konsekwentna i spokojna praca może przybliżyć nas do czołówki w dłuższej perspektywie,  

ale sztab zarządzający dyscypliną musi mieć możliwość długofalowego planowania i działania.           

I tu wracamy do pytania o sens wprowadzonych przez zarząd PZJ zmian, które na pewno nie ułatwią 

osiągnięcia przez polskich zawodników efektów sportowych podczas nadchodzących 

najważniejszych imprez sezonu. Może chodzi o to żeby w Polsce odbyły się dobrze zorganizowane 

ME bez Polaków na listach startowych? Czy obecnemu Zarządowi zależy na rozwoju naszej 

konkurencji? Mamy nadzieję, że tak. Chociaż nie świadczą o tym decyzje podejmowane przez 

Zarząd PZJ w ostatnim czasie. 

Jako środowisko jeździeckiej konkurencji olimpijskiej najczęściej reprezentującej nasz kraj na 

najważniejszych imprezach światowych chcemy brać udział w podejmowaniu strategicznych decyzji 

dotyczących naszej dyscypliny, tak abyśmy mogli w spokojny i uporządkowany sposób pracować 

nad osiąganiem celów sportowych.  
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Zwracamy się z postulatem o nie wprowadzanie zmian w obecnie działającym składzie osób 

zarządzających dyscypliną do zakończenia sezonu, a w przyszłości przeprowadzanie szerokich 

konsultacji poprzedzających zmiany strategiczne. 

 

 
Janusz Burkert 
Sylwia Busz 
Alicja Cybulska 
Małgorzata Cybulska 
Izabela Dul 
Marcel Dul 
Dominika Dymińska 
Anna Gromnicka 
Ewa Jakoniuk 
Bogusław Jarecki 
Jolanta Jarecka 
Marta Jaroszewska 
Milena Jarowicz 
Aleksander Kadłubowski 
Jan Kamiński 
Anna Karpińska 
Violetta Karpińska 
Mateusz Kiempa 
Mariusz Kleniuk 
Michał Knap 
Beata Korycka 
Małgorzata Korycka 
Martyna Kowalska 
Weronika Laskowska 
Olimpia Maciejewska 
Paulina Maciejewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Modzelewska 
Katarzyna Miętus 
Katarzyna Mydlak-Kowalska 
Kalina Koźmicka 
Jerzy Krukowski 
Piotr Kulikowski 
Ewa Pogodzińska 
Jarosław Pogodziński 
Zofia Pogodzińska 
Mikołaj Rey 
Agnieszka Różycka 
Jan Skarżyński 
Anna Sokolnicka-Elzanowska 
Artur Społowicz 
Dariusz Sulowski 
Beata Szczęsna 
Benedykt Ślązak 
Julia Ślązak 
Aleksandra Śliwińska 
Ksawery Śniegucki 
Paweł Warszawski 
Halszka Witkowska 
Joanna Pawlak 
Tomasz Stachowiak 
Robert Skrzypczak 
 
 
 
 
 
 
 
 


