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Warszawa,
3.08.20L6r.

od wie|u|at,,PrzegIqd
Sportowy,,
dostarczakibicominformacjio świecie
sportu.Przezten
jako
czaswypracowatsobierenomę
źródtorzeteIneiwiarygodne.W środowisku
sportowym,do
któregozaliczamyzarównozawodnikóW,ich rodzinyi kibiców,jak itrenerów,działaczy,
a także
dziennikarzy
sportowych- sportjest pasja,jest częścią
życia.
To społeczność,
dla któĘ sukcesypolskiegosportusą,a przynajmniej
byćpowinny,najwlększym
i nadrzędnym
dobrem.Mówimytu o dumienarodowej,
o poczuciutożsamości,
o pokonywaniu
wie|u
barier,które wciqżprzedsportemw Po|scestojq.Mówimy równieżo indywidualnych,
wspaniałych
wzorach|udzkichpostaw,o sportowcach,którzyogromnapracąi codziennymtrudemdostarczają
przeŻyć.
innymniezapomnianych
To naszewspólnedobro.o nie powinniśmy
w środowisku
je
postrzegamy.
sportowymdbaći otaczać troską.Takto
D|ategouważamy,
iżnaszymobowiqzkiemwobecĘch wszystkich,
d|aktórychsportjest wartościq,
powinnabyćstanowczareakcjana tekst popełniony
przezpanaLechaUfe|ai ppub|ikowany
19 lipca.
jest przeztegodziennikarza
To jużdrugiartykuł,
w którym PolskiZwiązekTaekwondooIimpijskiego
stawianyw ztymświetle.
Nie zamierzamyrozpamiętywać
historii,ale do teraźniejszości
musimysię
odnieść.
Jesteśmy
to winniwszystkimnaszymsympatykom,
działaczom
naszegozwiązku,a przede
wszystkimwspaniałym
zawodnikom,którychmamy, a takżeich trenerom,którzyciężkopracująna
przee|Wko
dobre|m|ętae|Wondoo||mp|jsk|ego
w Po|sce.Protestujemy
takiejformieupraw|an|a
jak
dziennikarstwa, miałoto miejscew tym wypadku.
prasynakładana niąrównieżpewneobowiqzki.Artykułnie spełnia,
Konstytucyjna
wo|ność
naszymzdaniern,
kryteriówrzete|ności(Dz.U.1984.5.z4Ustawazdnia26 styczniaL984r.- Prawo
prasowe),nafuszateżdobroPao. Czymżeinnymjestjużsam tytuł,,Władze
na zapas- groźny
precedens,,?
Cóżnamautortekstusugeruje?
Działania
sprzeczne
z obowiĄzującymi
normami?| na
dodatek,,groźne,'
oraz,,preceden5owe,,!?
Co d|aczyte|nikaoznaczataki tytuł?,,Nazapas,,według
językowejdefinicjito ,,więcejniżpotrzebaw tej chwili,,(Słownik
JęzykaPolskiego)- autortekstu
mówi na.mzatem,żeniepotrzebnie
wybieranyby|nowyzarzqdZwiązkuw tym momencie?A najakiej
podstawietakqinterpretację
uznałza zasadnq?Do tegozarazwrócimy,na razieprzeana|izujmy
tytuł.
- tegostowatłumaczyć
Zatemnasze,,władze
na zapas,,to rzecz,,groźna,,
raczejnie trzeba,ale my
staramysię byćrzete]niana|izując
panaLechaUfe|a,d|atego:kontynuujqc- według
wypowiedź
StownikaJęzykaPo|skiegoPWN ,,groźny,,
grozę,,,'mogący
to ,,budzący
spowodowaćcośzłego,,,
a
punkt
podobnych
odniesienia
i
usprawied|iwienia
stanowiące
,,precedens,,"'oznacza,,wydarzenie
dla
późniejszych
wydarzeń,,,
czylicoś,czegoniktjeszczedotqdnie czynił,a|euczynionezostałoi inni
mogąz tego.rozwiqzania
skorzystać.
Podsumowując:
Ętułsugeruje,żemamychwilowo
niepotrzetniewybranewtadzei zarządPZTO,które powołanezostałw sposÓbbudzqcygrozęi
mogqcydąwaćinnympodstawędo takichsamychniecnychdziałań.

Dalejwytłuszczonym
drukiem. zgodniez sugestiamispecówod przekazu(słusznymi
zresztq)- mamy
ważnąmyśl:
PolskiegoZwięzkuTaekwondoolimpijskiego,przYakceptacjiministerstwa
,,Działacze
sportu,niebezpiecznie
uchy|i|i
furtkęw przepisach',,
Jakto rozumieć?Tekstpokrzykujedo czyte|ników,
żeoto dziejesię coś,,niebezpiecznego,,,
znów
jest mrocznie,atmosferasię zagęszcza,
grozy...,
obracamysię w k|imatach
furtkauchylasię...(notabeneciekawyzwiązekfrazeo|ogiczna
owa ,,furtkaw przepisach',)
i cóż?Ano nic.Przepisy.
prezesPo|skiego
JaktwierdziArtur Chmie|arz
ZwiqzkuTaekwondoo|impijskiego
oraz ministerstwo
sportu- żadenprzepiszłamanynie został!o czymżezatemten tekstjest?Czytajmydalej...w
kolejnychzdaniachwidzimysformutowania
(niby???),a
w stylu,,nlbynie nosicechnadzwyczajnych"
takżefinałowe:
innefederacjepowie|ąpomysłtaekwondoków,przejdąprzezuchy|onqfurtkę,
,,|jeś|i
(kogo?,,taekwondokó#,!?)
możebyćzabawnie...,,
Dalejmog|ibyśmy
bawićsiętym tekstem,a|enie w tym rzecz.Tematjest poważny.
Nadużyte
zostały
słowa,napisanezostaływ złejwierze,bądźw wynikuwprowadzeniaw błqd.Byćmożedziennikarz
nie przemyś|ał
tematu,możedatsięwykorzystać
osobom,które do taekwondosercanie majq.Efekt
jest taki,żeczujemyogromnyŻa|,iż.w
takimmomencie,gdy polskietaekwondoo|impijskie
odnosi
historycznesukcesy,dziennikarzsportowyszukaprzystowiowej,,dziury
pisać
w całym,,
zamiast
o
naszychszansachna meda|ew Rio!Temat |grzyskbyłzresztąpodstawąudzie|onego
panuUfulowi
wywiadu,w tym oficja|nym
ce|u kontaktował
sięz prezesemPTT0,przyokazjidopytująco sprawę
wyborów.o autoryzacjitekstu
nie byłonawetmowy.Nie mamyabsolutnieżadnychpowodów
coko|wiekukrywać,wszystkiedziałania
sa transparentne
i zgodnez obowiązującym
w PZTOstatutem
przecież
oraz polskimprawem.Dziennikarzprzygotowując
materiałsprawdził
wszystkiefakty,
czytamyw artykule:,,Na
wqtp|iwości
i pytania,które skierowalemdg MS|T,resortodpowiedział
zdecydowanie,
żezjazdi wyboryw PZTOodbytysię prawidłowo.,,
Skorowszystkojest w porządku,to
jakijestwłaściwy
tematartykułu?
Po co on p"owstał?
By zasiaćwątp|iwości?
.
Rzete|nedziennikarstwo
Wymagafaktów,a faktysątakie,żewyboryodbytysię prawidłowo.
okreś|enie
ichjako,,niezwykĘwytomw naszymsporcie,,jest zdecydowanie
a|eW
,,wytomem,,,
pan Ufe|widziw tym,zezebrałosię69 pnedstawicie|i
sztucedziennikarskiej.
Cóżniezwykłego
klubów i sprawniedokonałowyboruzarządui pozostatych
władzPTro? Gdybybytyto ki|kudniowe
burz|iwedyskusjebyłoby,,norma|nie'1?
Jakjest dobrze,to cośmusibyćnie tak? o to chodzi?
Nasześrodowisko
znasięirozliczaswoichprzedstawicielisurowo.
Naj|epszym
na to dowodemsą
znów fakty.ArturChmielarzjest drugimw historiiPZTOprezesem,który przebytprzezcałqkadencję,
a pierwszym,który wybranyzostalpo razdrugiito przyzdecydowanym
poparciu- na 69 gtrosujqcych
aż64 k|ubybyłyza tq kandydaturą.
Faktemjest takżeto, iżterminzjazdusprawozdawczowyborczegowynikałz napiętegokalendarzaimprez.środowisko
taekwondobytozgodne,żekoniec
czerwcato optymalnymoment.Tę informacjędziennikarzrównieżotrzymał,
a|ew artykulenie
wspomniał
o tym,żemogąbyćobiektywnepowody,by wyboryw zwiqzkuzrobić(zgodniez prawem
iwo|ąuczestników}
przed|grzyskami,
a nie po nich.Najwyraźniej
nie pasowała
ta informacjado
intrygi.Po wyborachjest teżnp. PolskiZwiązekPiłkiSiatkoweji Po|skiZwiqzekPiłkiRęcznej. Chyba
precedensami,,
strasząc,,groźnymi
dziennikarznie sprawdził
dobrzetegotematu,nie tylkomy
wybra|iśmy
zarzqdna ko|ejnąkadencjęprzed to.
jest nazwjskopanaJackaSkubisa,otóż pragniemy,z catymszacunkiemdla
W artyku|eprzywotywane
osobistychńyborów rozmówcówprzezdziennikarzy,
by w przyszłości
nie traktowaćjako autorytetu
w zakresietaekwondokogoś,
kto straciłstanowiskoprezesaPZTobędącodwołanyw 2010roku
w połowie:swojej
kadencji,a w 2015rokuodebranomu takżetytułprezesahonorowegow naszej
organizacji.
Wypowiedziosoby,która zostałaprzezśrodowisko
polskiegotaekwondoolimpijskiego
zdyskredytowana
nie powinnybyćpodstawqdo jakiegoko|wiek
poważnego
tekstuna temattego

spo|'tu.iródełwiedzyo naszejdyscypliniewartoszukaću osób, które nigdynie działaty
najej szkodę,
już
u |udzi,którzyten sportkochajqi znajq.Sporoich w Po|scena szczęście mamy.
KolejnefakĘ, które na pewnobytybyciekawsząinformacjędla kibicówniżteksto tym,żejest
jak
jest
źle
dobrze,to historycznesukcesynaszychzawodników.Taekwondoolimpijskiew Po|sce
rozwijasię dynamicznie.Nigdyjeszczenie święci|iśmy
ty|usukcesówna arenachmiędzynarodowych.
W każdejkategoriiwiekowej mamy wyniki, którymi można się chwalić.To są wartościowe
informacje.Tego oczekujeśrodowisko
sportowe. sukcesów.My je fnafny. Ty|*o,żepan Lech Ufe|
postanowił
naszzwiqzekprzedstawiać,
de|ikatnieujmując,w niekorzystnym
świet|e.A zamiasttego
mógtby pisaćo dwóch zawodnikachtaekwondo,którzy będą reprezentowa|inasz kraj w Rio, o
świetnych
trenerach,dzięki którym nasi zawodnicywracajq z sukcesami,a możeo wa|ecznych
młodychludziach,którzyudowadniajq,
żesportwciążmożebyćsposobemna życie,żejest wartościq
samąW sobie.Równieciekawymmateriatemna fe|ietonzwiqzanyz nasządyscyp|iną
możebyćtemat
parataekwondo.Nasi zawodnicy{DamianKubiak,Przemysław
Wieczoreki Michat Pawlak)odnoszą
sukcesyna MistrzostwachŚwiata i Europy,a parataekwondozostatowtączonedo programu|grzysk
Parao|impijskich
w Tokio 2020. Liczymywięc na naszych reprezentantów.Kolejny sportowy i
spotecznyjednocześnie
tematto organizacja
szko|enia
w zakresiesportowcówz niepełnosprawnościq
inte|ektualną.
Morzetematów pozytywnych!
I z najnowszychwiadomości,dosłownie sprzed ki|ku dni - zawodnicy taekwondo olimpijskiego
zdobyli:ztotymedal- JarosławMecmajer(EuropeanUnviersitiesGamesZagreb- Rijeka2oL6l,,ztoto.
KarolHołubowicz,
srebro- AleksandraKowa|czuk
i dwa meda|ebrązowe:Albert Mil|erti Magda|ena
Rutkowska(ETU EuropeanTaekwondoChampionshipsU21 Grozny,Rosja).Tam
też Polskazdobyła
trzec|e miejsce w k|asyfikacjidrużynowejmęŹczyzn.Nikt nie wspomniałna łamach,,Przeg|qdu
sportowego,,o Ęch sukcesachpo|skiehzawodnikówsłowem.W Waszej.redakcjinie poświęcono
gdzieJarosławMecmajerzdobył
równieżuwagiwynikomseniorówna ME w Montreouxw Szwajcarii,
srebrnymedala PiotrHatowskii naszolimpijczykPiotrPazińskiwr7wa|czyli
meda|ebrqzowe.
Doprawdy,minionakadencjawładz PZTObyłabardzod|a naszejdyscyp|inyudana,liczymy,
żeko|ejnarównieżobfitowaćbędziew sukcesyzawodnikówi dalszyrozwójtaekwondoo|impijskiego
w Po|sce. Biorąc pod uwagę fakĘ nie trzeba było czekać na inny termin wyborów, zdaniem
dziennikarza|epszy,ty|kodopełnićproceduri pracowaćda|ej.Żadne,,furtki,,,
itp. nie
,,precedensy',
wchodzqtu w grę.
Bardzochętnienawiqżemywspótpracęz Waszq redakcjąna zasadachfair p|ay,chętniebędziemy
przekazywaćciekawe informacje,udzielaćodpowiedzli rozwiewaćwątpliwości,
byle osobq do
kontaktuz PTT0 ze strony redakcjinie byłpan Ufu|,ponieważnajwyraźniej
nie jest on obiektywny
wobecnas.Dziennikarstwo
wymagawie|ucech. dobrejwoli również.
WprzypadkupanaLechaUfela
zabrakłonie tylkodobrejwo|i,a|erównieżstaranności
w przygotowaniu
materiału.
Dziwimy.się;
że,,Przeg|qd
Sportowy',zdecydował
się na pub|ikację
tekstu,który bez żadnegopowodu
godziw dobre.imięnaszegoZwiqzku.oczekujemysprostowaniai przeprosin.
Reasumujqc:
Krzywdzqce
d|aPo|skiego
Zwiqzku,Taekwondo
olimpijskiegojest sugerowanie,
iżdoszłow nim do
jakichko|wiek
precedensówzwiqzanychz wyboremwładz.Dziennikarz,,Przeg|qdu
sportowego,,Lech
poddawatczytelnikommyś|,
Ufe]w swoimartyku|ebezpodstawnie
iżWalneĘromadzenieCzłonków
PZTozostdłoprzeprowadzone
W sposóbwad|iwy.Mija sięto z prawdą
Kwestiaterminów zwotywaniawa|nychzgromadzeńczłonkówbądźde|egatównie zostataokreś|ona
w przepisach.
ustawyo sporcie.Art. 9 ust. 1 ustawyo sporciewskazujeĘ|ko na fakt, że kadencja

władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższaniż.4 |ata. Przepisy Prawa o
stowarzyszeniach
równieżnie regu|ują
szczegółowo
tej kwestii.Art. 10 ust' 1 pkt 5 ustawystanowi,że
to stowarzyszeniaw swoich statutach okreś|ająswoje władze,tryb dokonywania ich wyboru,
uzupetniania
składuoraz ich kompetencje.PrzepisywewnętrznePZro (s 26 ust.4 statutuZwiqzku)
jednoznacznie określajq:,,Zarzqd Zwiqzlal raz na 4 lata (nąjpóźniej w terminie 3
miesięcv od ząlrońezenia ' Igrzvsk olimpijskich| zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne
Zgromadzenie." Mamy tu podany maksymalny termin zwotania Walnego Zgromadzenia
Członków najpóźniejw terminie 3 miesięcy od zakończenia |grzysko|impijskich.Nie ma
żadnegozakazujego organizacjiprzed imprezqolimpijską.
Artykut oparty został na domniemaniach, fantazji i z|ej wo|i, co wykazane zostato
jednoznaczniew powyższymoświadczeniu.

Z upoważnienia
zarzqduPZTO
DominikaWójcik.Sko|i
mowska

