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        Warszawa, dnia 11 czerwca 2013r. 

 

        Walne Zebranie Delegatów 

       Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego 

Szanowni Delegaci, 

 

W dniu 1 grudnia 2012r.  wybraliście władze Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, 

powierzając Związek na kolejną kadencję osobom odpowiedzialnym za jego fatalną kondycję.  

Stało się to pomimo przestróg  wielu osób niezwykle zasłużonych, którym dobro pięcioboju 

nowoczesnego, mimo dojrzałego wieku, stale, jeszcze leży na sercu, trenerów prekursorów tej 

dyscypliny  w Polsce: Zbigniewa Majewskiego, Bolesława Bogdana, Józefa Rutkowskiego, a także 

Romana Markowskiego wieloletniego sponsora związku i Zbigniewa Pacelta, olimpijczyka, trenera, posła 

na Sejm RP. 

Stało się to się to w obliczu nasilającego się wewnętrznego konfliktu wynikającego z uporczywego 

odrzucania przez osoby sprawujące władzę, sugestii środowiska dotyczących konieczności 

zreformowania polskiego pięcioboju, otwarcia na nową myśl szkoleniową, przyjęcia efektywnych 

planów szkolenia, uczciwych i przejrzystych kryteriów powoływania zawodników na najważniejsze 

zawody, zapewnienia im właściwej opieki szkoleniowej, wychowawczej i zdrowotnej oraz podjęcia 

działań zapobiegających odchodzeniu z pięcioboju uzdolnionej, a rozczarowanej młodzieży. 

Stało się to wreszcie, wobec braku merytorycznego sprawozdania komisji rewizyjnej PZNow. i bez 

udzielenia odpowiedzi na wiele pytań postawionych w trakcie zebrania, dotyczących między innymi: 

• Przypadków prowadzenia szkolenia przez osoby bez uprawnień,  

• Wydatkowania środków na rzecz firm prowadzonych przez osoby będące członkami zarządu 
związku, 

• Działalności Legii Warszawa, klubu istniejącego pod różnymi nazwami, nie prowadzącego 
samodzielnego szkolenia, a zrzeszającego zawodników szkolonych na koszt PZPNow. w 
ośrodku szkoleniowym w Łomiankach, 

• Wielopostaciowości członków zarządu Związku, występujących jednocześnie w roli 
trenerów Legii, UKS V Łomianki i PZPNow.  

• Nieefektywności szkolenia i brakiem właściwej opieki w OSSM w Łomiankach, 
odchodzeniem zawodników, co skutkuje marnotrawieniem pieniędzy i talentów. 

• Bezstronności i obiektywności w ocenie Zarządu Związku Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej, której syn, bez żadnego doświadczenia, został zatrudniony w charakterze 
trenera przez PZPNow. i pracuje jako trener koordynator kadry narodowej? 

• Braku jakichkolwiek działań komisji rewizyjnej i wyjaśniania zgodności działalności Związku z 
obowiązującymi przepisami. 
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Stało się to w cieniu nieudanych dla pięcioboju nowoczesnego Igrzysk Olimpijskich w Londynie, w 

których nasi reprezentanci wypadli na miarę swoich możliwości, ale nie mieli możliwości rywalizować z 

najlepszymi, oraz bałwochwalczych, akceptujących ten stan rzeczy sprawozdań Dyrektora Sportowego 

PZPnow., poszukującego winy za słabe wyniki, nie w szkoleniu centralnym lecz w szkolących młodzież 

klubach, jedynych jakie na mapie pięcioboju pozostały.  

Stało się tak, dzięki przyjęciu przez władze związku klucza wyborczego, który pozbawia większość 

klubów, szans na zdobycie mandatu, a co za tym idzie biernego i czynnego prawa wyborczego 

pozostającego istotą stowarzyszenia. Mandaty podzielono niemal wyłącznie pomiędzy Legię i ZKS 

Drzonków pomimo uzasadnionych podejrzeń, że wiele osób wyposażonych w mandat przez ustępujące 

władze, mogło głosować nie dla dobra ogółu stowarzyszonych lecz w oczekiwaniu bądź w obawie przed 

utratą określonych osobistych korzyści.  

Od tego dnia minęło pół roku. Jest to wystarczająco długi okres czasu, by można było ocenić czy 

cokolwiek się zmieniło i w jakim kierunku prowadzą Związek nowo wybrana Prezes i Zarząd?  

Niestety, okres ten upewnił nas w przekonaniu, że obecne władze Związku nie są zdolne polskiego 

pięcioboju zreformować. Działając wyłącznie i bezceremonialnie na korzyść dwóch klubów Legii 

Warszawa i ZKS Drzonków i wykorzystując do tego potencjał związkowych ośrodków prowadzą 

pięciobój nowoczesny na skraj szkoleniowej, a w konsekwencji finansowej przepaści.  

Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz od 13 lat systemowo szkoli dzieci i młodzież przygotowując do 

rywalizacji w pływaniu oraz pięcioboju nowoczesnym. W gimnazjum nasi zawodnicy mają możliwość 

wybrać pięciobój nowoczesny jako przyszłą sportową specjalizację na podstawie oceny 

dotychczasowych wyników i potencjału ujawnionych sportowych uzdolnień. Dumą i wizytówką naszego 

klubu jest 169 medali zdobytych dotychczas w pięcioboju nowoczesnym, z czego 60 to medale 

Mistrzostw Świata i Europy. Jako jeden z dwóch pozazwiązkowych ośrodków szkolimy naszych 

zawodników od podstaw i posiadamy grupę pięcioboistów zaliczanych aktualnie do najlepszych w 

Polsce, którzy powinni być brani pod uwagę w perspektywie kolejnych Igrzysk Olimpijskich. 

 Zdawałoby się, że przyjęty przez nas system szkolenia powinien się spotkać z aprobatą Związku i 

uzyskać jego wsparcie. Tymczasem jest zgoła na odwrót, jesteśmy postrzegani jako rywale, nasi 

zawodnicy są poniżani i lekceważeni przez trenerów PZPNow., a metody szkoleniowe krytykowane. 

Przez pół roku, ani Prezes, ani władze PZPNow. nie zechciały spotkać się z władzami UKS Żoliborz, 

aby porozmawiać o w sprawach szkoleniowych. Nie przedstawiono nam założeń polityki startowej, ani 

szkoleniowej dotyczącej naszych zawodników. Związek nie opracował i nie przedstawił kryteriów 

powołań na zawody międzynarodowe. Są one zmienne i tworzone wyłącznie dla uzasadnienia powołań, 

które są nieprzewidywalne i pojawiają się w ostatniej chwili. Powołaniami na zawody pucharu świata i 

inne ważne starty związek manipuluje tak, by preferować udział zawodników szkolonych w 

związkowych ośrodkach, nieadekwatnie do ich poziomu sportowego i ze szkodą dla uczciwej rywalizacji 

o miejsce w kadrze narodowej. 

 Brak perspektyw startu w zawodach Pucharu Świata i imprezach mistrzowskich pomimo faktu, że 

nasi zawodnicy nie odbiegają poziomem od innych odbiera im motywację do uprawiania pięcioboju 

nowoczesnego. Wymiernym przykładem takiej manipulacji jest fakt, nie potwierdzenia udziału naszej 
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zawodniczki w Finale Pucharu Świata pomimo, że się do tych zawodów zakwalifikowała startując tylko 

w jednych zawodach eliminacyjnych w Budapeszcie. Druga zakwalifikowana zawodniczka trenowana i 

zgłoszona przez PZPNow. nie wystartowała w finale z uwagi na niedyspozycję zdrowotną. 

 Mimo wielu próśb zawodnikom kadry narodowej szkolonym w naszym klubie Związek odmawia 

wsparcia nie reagując na propozycje klubu. Odmówiono im treningów jeździeckich w związkowym 

ośrodku i wypożyczenia nakładek i tarcz laserowych, których klub nie posiada, a  z użyciem których 

odbywają się zawody międzynarodowe. Jest to świadoma polityka preferująca garstkę zawodników 

szkolonych w Drzonkowie i Łomiankach. Polityka szkodliwa i nieodpowiedzialna, potwierdzająca fakt, że 

władze związku traktują go nie jak instytucję powołaną dla dobra wszystkich zrzeszonych w nim klubów, 

ale jak prywatny klub sportowy wyposażony w możliwości prowadzenia nieuczciwej rywalizacji z innymi 

klubami.  

Takie postępowanie ma za zadanie uzasadnić potrzebę funkcjonowania ośrodków i utrzymania w 

nich etatów przez osoby związane z władzami PZPNow. Wyegzekwowany w końcu na piśmie dokument 

Organizacja Szkolenia Wakacje 2013 tylko obnaża kondycję pięcioboju nowoczesnego w Polsce, w 

którym jest sześcioro seniorów, nie mających potrzeby rywalizacji o miejsce w reprezentacji na 

Mistrzostwa Świata, bo o ich udziale Dyrektor Sportowy PZPNow. już przesądził. Powołania na zawody 

w kategoriach młodzieżowych mają się odbywać między innymi na podstawie autorskiej analizy 

umiejętności i wyszkolenia zawodników dokonywanej przez Dyrektora Sportowego PZPNow., czyli 

czegoś bliżej niesprecyzowanego i pozbawionego konkretów. W powołaniu na Mistrzostwa Europy do 

lat 16 jawną preferencją jest decyzja o kontynuowaniu szkolenia w strukturach OSSM w Łomiankach.  

System Współzawodnictwa PZPnow również zasługuje na uwagę w kilku aspektach:  

• rozgrywania zawodów krajowych w innej niż trójbój nowoczesny dyscyplinie sportu, 

wymyślonej przez Dyrektora Sportowego PZPNow., co prowadzi do startu 

nieprzygotowanych zawodników w Mistrzostwach Europy, 

• działania na rzecz marginalizacji znaczenia pięcioboju nowoczesnego (np. organizacja 

Mistrzostw Polski Seniorów w środku tygodnia, w terminie gdy na większości uczelni 

wyższych trwa sesja egzaminacyjna spowodowała, że w kategorii kobiet startowało w nich 

łącznie 12 zawodniczek, w tym 3 z poza kraju, a na trybunach nie było ani jednego kibica, 

nawet przypadkowego), 

• dublowania imprez o podobnej randze w jednym roku kalendarzowym np. MP do lat 21 i 

MP do lat 23, 

• nagminnego organizowania zawodów w terminach, w których w wybranych ośrodkach nie 

ma miejsc ze względu na odbywanie się równolegle innych imprez, 

• natłoku startów w terminach poprzedzających ważne zawody, co uniemożliwia 

prowadzenie planowego szkolenia.  

Innymi przykładami szkodliwej i kosztownej działalności Związku są organizowane w Spale 

sprawdziany i konferencje. Sprawdziany są nieadekwatnie do uprawianych w pięcioboju nowoczesnym 
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konkurencji i mogą służyć co najwyżej obrazowi efektów pracy okresu przygotowawczego, ich wyniki są 

nieprzydatne nawet trenerowi kadry, który nie skorzystał z nich jako kryterium powołań na zawody 

wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Ustalenia konferencji, są lekceważone przez PZPNow. 

 

Reasumując powyższe oświadczamy, że: 

• Nieprawdą jest, że jedynie w dwóch związkowych ośrodkach w Polsce można wytrenować 
pięcioboistów na najwyższym światowym poziomie. Świadczą o tym dobitnie wyniki 
naszych zawodników osiągane systematycznie na przestrzeni lat mimo znacznie 
skromniejszych możliwości finansowych i wbrew trudnościom stwarzanym przez Polski 
Związek Pięcioboju Nowoczesnego.  

• Polityka prowadzona przez PZPNow świadomie zawęża pięciobój do dwóch ośrodków w 
Polsce, ogranicza jego rozwój i skutkuje coraz niższym poziomem zawodników 
dopuszczanych przez związek do rywalizacji z najlepszymi na świecie. 

• Szkolenie prowadzone w ramach ośrodków i akcji PZPNow. jest nieefektywne, ocena 
poziomu sportowego zawodników niewłaściwa co skutkuje błędami w powołaniach na 
zawody międzynarodowe. 

• Działania prowadzone przez PZPnow ograniczają możliwość finansowania jego działalności z 
budżetu państwa wobec słabych osiągnięć, braku programów naprawczych 
satysfakcjonujących ministerstwo i stwarzających perspektywy rozwoju dyscypliny. 

 

W proteście przeciw tym praktykom i w konsekwencji przebiegu zebrania wyborczego z dnia 1 

grudnia 2012r, gdy opinie krytyczne wobec władz Związku, zgłaszane przez wiele osób nie były wzięte 

pod uwagę, a wynik głosowania przesądzony, a także lekceważeniu zgłaszanych Związkowi postulatów i 

niepodejmowaniu działań naprawczych, przedstawiciele UKS Żoliborz nie wezmą udziału w Walnym 

Zebraniu Delegatów PZPNow. w dniu 11 czerwca 2013r w Drzonkowie. 

Wzywamy Panią Prezes Annę Bajan do przedstawienia Walnemu  Zebraniu naszego stanowiska, 

które przekażemy także do wiadomości Środowiska i Ministerstwa Sportu.  

Uznając zreformowanie działalności Związku za niezbędne wzywamy Walne Zebranie Delegatów 

Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego do zobowiązania władz PZPNow. do: 

1. Niezwłocznego opracowania jasnych kryteriów powoływania zawodników na zawody 
międzynarodowe we wszystkich kategoriach wiekowych w oparciu jasne i wymierne kryteria 
wynikowe odzwierciedlające ich aktualny poziom sportowy i zaprzestania w tym względzie 
niejasnych preferencji i manipulacji. 

2. Opracowania zasad powoływania trenerów prowadzących zawodników kadry narodowej na 
zawody i zgrupowania związkowe i umożliwienia im konsekwentnego realizowania z 
zawodnikami opracowanych wcześniej planów szkoleniowych. 

3. Zmodernizowania systemu szkolenia Związku,  uwzględnienia w nim potrzeb  zawodników 
szkolonych poza jego strukturami, uzgadniania terminów akcji i planów z trenerami klubowymi 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Wyjaśnienia na piśmie zagadnień i wątpliwości dotyczących funkcjonowania PZPNow., a 
zgłaszanych podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 1 grudnia 2012r. i upublicznienia na 
stronie Związku. 
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5. Opracowania i podjęcia działań wspierających działalność klubów szkolących młodzież co 
powinno doprowadzić do wzrostu ilości zawodników uprawiających pięciobój nowoczesny na 
najwyższym poziomie i pretendujących do kadry narodowej. 

6. Opracowania zmian klucza wyborczego i statutu związku w taki sposób, aby wszystkie zrzeszone 
w nim kluby miały bierne i czynne prawo wyborcze. 

 
Wzywamy delegatów obecnych na Walnym Zebraniu, by rozstrzygnęli we własnym sumieniu, czy 

przedstawione przez nas zjawiska nie są zgodne z prawdą, a zmiany nie są konieczne i czy warto w 

dalszym ciągu legitymizować niekompetencję, arogancję i prywatę działaczy i trenerów Polskiego 

Związku Pięcioboju Nowoczesnego działających w strukturach związkowych na jego szkodę? 

 

Jednocześnie składamy wyrazy największego szacunku Panom Zbigniewowi Majewskiemu, 

Bolesławowi Bogdanowi i Józefowi Rutkowskiemu za niesłabnący zapał i wiarę w uzdrowienie 

pięcioboju nowoczesnego w Polsce.  

 

      W imieniu Zarządu i kadry szkoleniowej  

Prezes UKS Żoliborz 

Robert Borucki 

Do wiadomości: 

1. Minister Sportu Pani Anna Mucha 

2. Środowisko wg listy wysyłkowej PZPNow. 


