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SPRAWOZDANIE PREZESA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO ZA OKRES   

luty 2013 - luty 2017. 
 

 Szanowni Państwo, mijają już cztery lata od ostatnich wyborów Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego. 

 W dniu 8. 02.2013 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym - wybraliśmy Zarząd, który działał w 
następującym składzie: 

Prezes   Grzegorz Kałmuczak 
V-ce Prezes   Krzysztof Czapliński   
V-ce Prezes  Aleksandra Jelińska   
Sekretarz  Krzysztof Janczewski   
Skarbnik  Barbara Jawor    
Członkowie  Wojciech Barczyński   
   Maria Sielicka    
   Waldemar Ziomek 

1. Praca: 
 Kadencja tego Zarządu, jak pokazała historia, przypadła na najtrudniejszy okres w 60 letniej historii tańca w 
Polsce. 
 Nikt nie przypuszczał, iż w tym czasie, nastąpią tak radykalne zmiany w strukturze organizacyjnej polskiego 
tańca. W bardzo burzliwej, pełnej emocji atmosferze, powstały inne organizacje taneczne w Polsce, skupiające tancerzy. 
Sytuacja ta zmusiła wiele osób - trenerów, wychowawców par, nauczycieli tańca, sędziów,  wreszcie działaczy często z 
30,40 i 50 letnim doświadczeniem do dokonania bardzo trudnych wyborów, czasami wręcz dramatycznych, w której 
organizacji  będą realizowali swoje pasje i miłość do tańca. Ta sytuacja dotknęła jednak przede wszystkim tancerzy i 
tancerek, którzy są podstawą naszej organizacji oraz ich rodziców, bez których w większości przypadków nie mogliby 
kontynuować swojej tanecznej kariery.  

W tych niezwykle trudnych czasach priorytetem tego Zarządu a przede wszystkim moje, jako Prezesa organizującego 
pracę Zarządu, kierującego bieżącymi sprawami i reprezentującego Zarząd  na zewnątrz stało się  utrzymanie naszego 
Okręgu w całości i przeprowadzenie go przez burzliwe czasy z jak najmniejszymi stratami. Wymagało to nie tylko 
olbrzymiego zaangażowania całego Zarządu ale sprawnego nim zarządzania, zakreślenia planu i konsekwentnego jego 
realizowania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że plan został zrealizowany i mimo wielu przeciwności udało się utrzymać Okręg 
Wielkopolski w jedności.   

 Chciałbym podkreślić, że w efekcie 100 % realizacji założonego planu, dzięki 4-letniemu wysiłkowi Zarządu i 
mojemu, jako Prezesa, jesteśmy jedynym okręgiem w rejonie Polski centralno-zachodniej, w którym działa tylko jedna 
organizacja taneczna - Polskie Towarzystwo Taneczne. Gdy spojrzymy na taneczną mapę Polski to zobaczymy, że w 
sytuacji gdzie wszystkie sąsiadujące z nami okręgi ( i nie tylko sąsiadujące) dzieliły się ze szkodą dla wszystkich 
uczestników ruchu tanecznego, ale przede wszystkim dla tancerzy, to w Wielkopolsce została utrzymana jedność, 
spójność i zgoda. Należy również podkreślić fakt, że w okresie 4 lat do Sądu Koleżeńskiego Okręgu Wielkopolskiego, nie 
wpłynęła żadna skarga. Sąd Koleżeński nie musiał się zebrać, by procedować w jakiejkolwiek sprawie. 

 Po wyborze na Prezesa w lutym 2013 obiecałem, że będę dbał o ten Okręg i go rozwijał. Dzisiaj fakty mówią, że 
słowa dotrzymałem. W momencie przejęcia obowiązków Prezesa w 2013 roku w Okręgu Wielkopolskim było 329 
członków zwyczajnych, dzisiaj jest 432. To w trudnych czasach podziałów wynik, którym można się pochwalić i który 
musi budzić szacunek dla naszego Okręgu.  

 



2. Finanse: 
 Finanse były jednym z najważniejszych punktów planu, który założyliśmy, jako Zarząd i o którego sprawną 
realizację musiałem zadbać, jako Prezes. Bo to są Państwa pieniądze, członków PTT, bez których nie tylko nasz Okręg, 
ale cały ruch taneczny nie mógłby istnieć. O tym musi pamiętać każdy prezes. Dlatego dbałem o Państwa pieniądze jak o 
swoje własne starając się by były nie tylko wydawane jak najbardziej sensownie, ale też dbając o to by budżet się 
równoważył a wydatki nie przekroczyły dochodów. Również ten cel został osiągnięty. Mimo zawirowań w ruchu 
tanecznym, po wielu latach  Okręg Wielkopolski nie musi się martwić o finanse. Z kwoty 24 tysięcy zł przeznaczonych 
na dofinansowania do turniejów w roku 2013 dzięki sukcesywnemu zmniejszaniu dotacji w ostatnim roku  mojej 
działalności kwota ta została zmniejszona do 4,5 tysiąca zł. Należy przy tym podkreślić, że nie odbyło się to kosztem 
turniejów, organizatorzy stanęli na wysokości zadania i znaleźli alternatywne źródła dofinansowań.  
Dzięki tym posunięciom i konsekwentnej polityce pieniężnej pojawiły się możliwości zaangażowania i wspomożenia  
finansowego innych działań związanych z rozwojem ruchu tanecznego w naszym Okręgu.  
Spektakularnym osiągnięciem było to, że to Okręg pokrył wszystkie opłaty startowe par, reprezentujących Wielkopolskę 
za udział w Mistrzostwach Regionu Polski Centralno Zachodniej. Warto przypomnieć, iż na tych Mistrzostwach, 
zdobyliśmy tytuł I Wicemistrza, jako drużyna. 
  
 Spełniając postulaty trenerów i par, zostały stworzone warunki do podwyższania umiejętności tanecznych i 
wiedzy o tańcu na szkoleniach tanecznych. 
 Dzięki znakomitej współpracy z trenerami Klubu Tanecznego "Latina" Wolsztyn, Państwem Ewą i Rafałem 
Skrzypkami, zostały stworzone warunki do udziału w szkoleniach tanecznych, z Panem Dariuszem Myćką, Justyną 
Hawkins, czy ostatnio z Sergiu i Dorotą Rusu. Pary ze wszystkich klubów z Okręgu, mogły uczestniczyć w tych 
zajęciach, na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych. 
 To mało w Polsce spotykane wydarzenie, że klub, który sprowadza takich trenerów na swoje szkolenia na swój 
koszt umożliwia udział w tych zajęciach, pozostałym parom z Okręgu. Należy podkreślić, że nasz Okręg w żaden sposób 
nie wspierał finansowo organizacji tych warsztatów. 
 
3. Turnieje:  
 W czasie trwania tej kadencji, w Okręgu Wielkopolskim rozegrano ponad 100 turniejów tanecznych. 
Były to turnieje punktowe, turnieje rangi Grand Prix w kategoriach młodzieżowych i dorosłych oraz Grand Prix 
Seniorów, ale również Mistrzostwa Polski. 
 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych faktów, dokumentujących pracę Zarządu i moją 
jako Prezesa na rzecz współpracy i zgody w podzielonym świecie tanecznym.   

1. Jako pierwsi w Polsce, w Okręgu Wielkopolskim, gościliśmy seniorów na turnieju zorganizowanym pod hasłem  
    "ponad podziałami". 
 Kluby taneczne "Bellcanto" oraz "Finezja" zorganizowały taki turniej w dniu 18.04.2015, w Kórniku.  
    To był  pierwszy turniej w Polsce, na którym spotkali się Mistrzowie Polski obu organizacji i na jednym parkiecie     
    mogli w zgodzie i sportowym duchu ze sobą rywalizować. Mało tego, na ten turniej przyjechały wszystkie pary   
    Seniorskie z całej Polski i pierwszy raz na turnieju seniorów, trzeba było rozegrać rundy ćwierćfinałowe. 
    Ta tradycja została utrzymana do dnia dzisiejszego, choć tylko ten pierwszy, okazał się największym sukcesem. 
 
2. Czy wszystko było, idealnie, niestety nie. 
 Sprawdziła się stara zasada, "Lepsze jest wrogiem dobrego". 
     Przy okazji organizacji turnieju w Wągrowcu, dołączył 3 organizator. Nikt nawet przez chwilę nie pomyślał, że osoba    
     o ponad 15 letnim stażu organizowania imprez tanecznych, całkowicie nas zawiedzie.  Nasze ponad 3 miesięczne    
     przygotowania do imprezy, niestety przez jedną osobę spowodują, że cały ten wysiłek poszedł na marne. 
     Z pełnym przekonaniem jednak uważam, że ta jedna jedyna impreza nie może rzutować na całość osiągnięć. 
 
3. Pierwszy raz w 4 letniej kadencji jednego Zarządu w Okręgu Wielkopolskim zorganizowaliśmy 3 turnieje o   
    randze Mistrzostw Polski. 
   Było to możliwe dzięki mojemu zaangażowaniu, jako Prezesa Okręgu Wielkopolskiego na forum Zarządu            
   Głównego PTT i olbrzymiej pracy wice Prezesa Pana Krzysztofa Czaplińskiego. Najbardziej spektakularnym    
   przykładem naszej współpracy, jest organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach. Nikt w Polsce, po nagłej  
   rezygnacji poprzedniego organizatora, nie chciał pomóc Polskiemu Towarzystwu Tanecznemu i podjąć się  



   organizacji tak dużego turnieju.  Wspólnie z wiceprezesem Krzysztofem Czaplińskim podjęliśmy się tego wyzwania   
   i udało się nam dopiąć celu, ratując honor naszej organizacji PTT. Zrobiliśmy to w dwie osoby w niespełna 5  
   tygodni, gdzie w normalnym trybie tak duży turniej o tak wielkiej randze przygotowuje się, przez co najmniej pół  
   roku! 
   Również to my, w dwie osoby w 95% zorganizowaliśmy ostatnie Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych w  
   Tarnowie Podgórnym. W końcowej fazie organizacji dołączyli skarbnik Pani Barbara Jawor oraz sekretarz OW Pan     
   Krzysztof Janczewski, za co bardzo dziękujemy. 
   W opinii wielu osób, były to najlepsze Mistrzostwa Polski zorganizowane w 2016 roku.  
 
4. Na wielu Zebraniach Walnych Sprawozdawczych, podnoszono kwestię pozyskania sponsorów. Jako Prezes   
   Zarządu składałem deklarację o dużym wkładzie pracy w celu ich pozyskania. Właśnie w przypadku ostatnich  
   Mistrzostw Polski w Tarnowie Podgórnym udało się pozyskać największą w historii OW dotację w wysokości  
   40.000 zł. To przede wszystkim zasługa wice Prezesa, Pana Krzysztofa Czaplińskiego.  
 
5. Na uwagę zasługuje również kolejne wydarzenie. Dzięki dziesiątkom rozmów, telefonów, maili  
    udało się skłonić do rywalizacji na w/w mistrzostwach również pary zawodowe. Dzięki mojemu osobistemu  
    zaangażowaniu udało się, choć niewiele osób wierzyło. W jeden dzień, został stworzony i uruchomiony w  
   Centralnej Bazie Danych PTT moduł rejestracji par zawodowych na mistrzostwa. Nie byłoby to możliwe bez   
   moich umiejętności rozmów z ludźmi, współpracy z nimi i budowaniu dobrych relacji i traktowanie ich jak          
   partnerów. 
  
 6.Dzięki umiejętności rozmawiania z ludźmi i traktowaniu ich po partnersku na spotkaniach z Prezesami   
    sąsiednich Okręgów, mogliśmy wypracować ramy wspólnego kalendarza imprez tak, by turnieje nie kolidowały ze   
    sobą i mogła w każdym z nich wziąć udział jak największa ilość par. 
                                                                                                                                             
 Wynikiem tych spotkań były również wspólne Mistrzostwa Okręgu. Dlaczego wspólne? Pomimo wielu rozmów z 
organizatorami turniejów w naszym Okręgu, niestety, żaden z klubów Okręgu Wielkopolskiego nie wykazał 
zainteresowania organizacją turnieju tej rangi. Sądzę, iż decydował aspekt finansowy. 
Jednak dzięki mediacjom i wieloma rozmowami z władzami Okręgu Zachodniopomorskiego dwukrotnie mogliśmy 
uczestniczyć  mistrzostwach przez nich organizowanych. Jedyny koszt, jaki poniósł Okręg Wielkopolski związany był z 
zakupem dyplomów oraz pucharów. Koszt znikomy, biorąc pod uwagę, korzyści, jakie wynikały z tego dla Okręgu 
Wielkopolskiego, nie tylko finansowe. 
 

4. Podsumowanie: 
Szanowni Państwo,  

Funkcja Prezesa to nie tylko obowiązek wyznaczania strategii działania Zarządu, dbałość o finanse Okręgu oraz 
kierowanie pracami Zarządu, to także reprezentowanie Państwa na forum tanecznym. To dbanie o to, żeby nasz Okręg 
był zauważany w świecie tanecznym i szanowany. Dla mnie to niezwykły zaszczyt móc reprezentować Państwa, jako 
Prezes Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

O jakości tej reprezentacji niech świadczy fakt przyznania nam prawa do organizacji Mistrzostw Polski i to 3- krotnie. 
Pamiętajmy, że takie prawo przyznaje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Mistrzostw Polski. Te opinie 
były nam bardzo przychylne, zawsze udzielano pełnej rekomendacji. Ale by takie były trzeba było wykazać się 
sprawnością organizacyjną i zdobyć zaufanie Komisji ds. Mistrzostw, że przyznany turniej będzie zorganizowany na 
najwyższym poziomie.   Podczas tej kadencji sprawowaniu funkcji Prezesa pracowałem z oddaniem dla Państwa na 
wyniki, które zaprezentowałem. Nie prowadząc żadnego klubu mogłem w pełni poświęcić się pracy dla Okręgu, pomocy 
klubom, organizatorom i każdej parze. Działalność, jako Prezes Okręgu pochłania tak wiele czasu, że na nic innego 
praktycznie nie ma czasu. Ponadto, dbając o finanse Okręgu wykonywałem prace, które nie leżały w obowiązkach 
Prezesa. Było to wykonanie wielu projektów graficznych stron internetowych, plakatów, dyplomów, filmów czy innej 
grafiki komputerowej np. przeznaczonej do umieszczenia w CBD.  

W naszym codziennym życiu nie zwracamy uwagi na możliwość korzystania z wielu rzeczy, których istnienie jest dla nas 
oczywiste. Strony internetowe, konta społecznościowe to coś oczywistego. Pamiętać jednak należy, iż ktoś to musiał 



przygotować i wykonać. Wykorzystując posiadane umiejętności oraz zgodnie z kolejną złożoną obietnicą, po wyborze na 
Prezesa, przygotowałem w dwa tygodnie dwa kolejne projekty strony internetowej Okręgu oraz konta na Facebooku a 
następnie osobiście nimi administrowałem, już nie, jako Prezes, ale jako członek PTT Grzegorz Kałmuczak. Po 
uwzględnieniu Państwa głosów, nową szatę graficzną strony internetowej Okręgu, przygotował pan Zbigniew Witkowiak, 
za co bardzo dziękuję, to jednak treści do zamieszczenia, w wielu przypadkach przygotowałem osobiście. To wszystko po 
to, by nie generować kosztów grafików, obsługi stron internetowych itd. i wydawać Państwa pieniędzy.  

 Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o żmudnej pracy Zarządu, zebraniach, głosowaniach i dyskusjach o 
najlepszych dla Okręgu rozwiązaniach. W szczególności uznanie należy się sekretarzowi Panu Krzysztofowi 
Janczewskiemu za bardzo sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonywanie swoich obowiązków oraz Pani Barbarze 
Jawor, wzorowo wywiązującej się z obowiązków skarbnika. Wszyscy członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje 
społecznie. Chciałbym wspomnieć i podziękować jeszcze o jednym członku Zarządu, który wziął na swoje barki 
dodatkową pracę, której, na co dzień nie widać, ale bez niej funkcjonowanie Okręgu nie byłoby możliwe. To pan 
Waldemar Ziomek, który administrował naszą Centralną Bazą Danych. To dzięki jego wielogodzinnej pracy możliwa 
była bieżąca aktualizacja bazy danych, umożliwianie parom startu na turniejach, ale też skuteczne ściąganie składek i 
innych opłat. Za swoją sumienną dodatkową pracę, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTT otrzymywał 
wynagrodzenie tak, jak pozostali administratorzy w całej Polsce.  

 W tym miejscu chcę bardzo jeszcze raz podziękować całemu Zarządowi Okręgu Wielkopolskiego PTT za 
poświęcony czas i zaangażowanie.  

 Od 30 lat nieprzerwanie pracuję społecznie dla Zarządu Okręgu Wielkopolskiego będąc w tym czasie w różnych 
latach jego członkiem, skarbnikiem, sekretarzem, wice Prezesem, ale też, pierwszym administratorem Centralnej Bazy 
Danych Okręgu. Praca na tych wielu stanowiskach pozwoliła mi zgromadzić niezbędną wiedzę i doświadczenie. To 
właśnie ta wiedza i to doświadczenie dały mi wiarę, że podołam obowiązkom Prezesa Zarządu Okręgu. 

 Jako Prezes uważam, że podołałem zaszczytnemu obowiązkowi, jaki Państwo na mnie nałożyli 4 lata temu i 
patrząc wszystkim Państwu w oczy, mogę powiedzieć: „Okręg Wielkopolski po 4 latach mojej działalności jest w dobrej 
kondycji i zapisał się bardzo dobrze przez ten okres w historii PTT zdobywając uznanie w całej Polsce". Teraz, trzeba 
tylko tę linię kontynuować iść pewnie w wyznaczonym kierunku korzystając z doświadczeń i sprawdzonych schematów 
działań. W niepewnych, burzliwych czasach, w jakich żyjemy trzeba dbać o stabilny, zrównoważony rozwój. Tego 
Państwu i sobie, jako oddanemu członkowi PTT życzę.  

Dowodem uznania były odznaki przyznane z okazji jubileuszu 60 lecia Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Polsce. 

W Okręgu Wielkopolskim otrzymali je:  
 
Członkostwo Honorowe 
 Aleksandra Jelińska 
Złotą odznakę otrzymali: 
 Mariola Bogdan 
 Krzysztof Czapliński 
 Grzegorz Kałmuczak 
 Waldemar Ziomek 
 Michał Zdun 
Srebrną: 
 Barbara Jawor 
 Krzysztof Janczewski 
 Wanda Lemańczyk  
 Joanna Ziomek 
Brązową: 
 Rafał Skrzypek 

Dodatkowo wyróżnieni zostali w kategorii „Przyjaciel PTT-polska para taneczna na parkietach świata” 
 Urszula Roszak  i Andrzej Roszak 
 Joanna Ziomek i Waldemar Ziomek 


