
           Poznań 27.04.2016 

SPRAWOZDANIE PREZESA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO ZA OKRES   

kwiecień 2015- kwiecień 2016. 
 

 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego  po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 8.02.2013 
działa w 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  

Z pracy w Zarządzie Okręgu zrezygnowała Pani Dominika Lemańczyk.  

I. W okresie sprawozdawczym, Zarząd Okręgu spotkał się na 8 zebraniach, na których podjęto 68 uchwał, które 
dotyczyły min: 

1.  Zatwierdzenia punktowych turniejów w OW. 

2.  Dofinansowania prestiżowych turniejów tańca – Grand Prix Polski, Grand Prix Polski Senior  

  

 II. Liczba członków zwyczajnych Okręgu Wielkopolskiego  na dzień 08.03.2016 to:  

      345 członków zwyczajnych, w tym: 
  168 to tancerze 
  2 to tancerze PD 
  31 to członkowie nie będący tancerzami 
 oraz 23 członków wspierających 

III. Liczba sędziów: 
Z kategorią:  I - 4 
  II - 3 
  III - 1 
 

IV. W czasie kadencji  tego Zarządu w Okręgu Wielkopolskim odbyło się 21 turniejów tańca w tym z cyklu Grand 

Prix oraz Grand Prix Polski Senior 

V. Na pracę Zarządu składały się również: bieżąca obsługa CBD, prowadzenie korespondencji, strony internetowej 

Okręgu, oraz profilu Okręgu na Facebooku. W tym miejscu przekazuję informację, iż dzięki współpracy z kol. 

Zbigniewem Witkowiakiem, Okręg Wielkopolski ma nową stronę internetową. 

Realizując uchwały Walnego Zjazdu OW PTT z dnia 8.02.2013, które dotyczyły: 



1. Organizacji szkoleń dla trenerów Okręgu Wielkopolskiego. 

4. Dofinansowania szkoleń. 

Zrealizowano: 

 

ad.1 oraz 4 

 Sytuację w tym zakresie ograniczają bardzo mocno środki finansowe, którymi dysponuje Okręg.  Temat 

szkoleń i dofinansowania par jest podnoszony na każdym zebraniu Zarządu Okręgu. Jest dyskusja czy z tych 

skromnych środków, jakimi dysponuje Okręg, dofinansować kilka par, czy przez dofinansowanie turniejów tańca 

dofinansowywać wiele par, które mogą w turnieju uczestniczyć.  

 Pojawia się również sprawa szkoleń okręgowych dla par. To również złożony temat, doskonale wiemy, że 

kluby i trenerzy sami ustalają, jakich konsultantów chcą zaprosić i takie osoby bardzo regularnie mają zajęcia w 

klubach poznańskich i nie tylko.  

 Z inicjatywy klubu tanecznego "Latina", przynajmniej raz w miesiącu odbywają się szkolenia z Mistrzami 

Polski Państwem Sergiu Rusu i Dorotą Makar. Zaznaczę, iż pary z Okręgu mogą uczestniczyć w tych zajęciach na 

bardzo preferencyjnych zasadach finansowych. 

 Jeśli wspominam o tym klubie, to w kontekście 15 lecia działalności na rzecz tańca w Polsce i nie tylko. 

Bardzo dziękuję trenerom, Państwu Ewie oraz Rafałowi Skrzypkom za pracę włożoną w działalność tego klubu. 

Ponadto. 

 Ze wszech miar staraliśmy się o pozyskanie sponsora strategicznego dla Okręgu, i pomimo bardzo wielu 

pism szereg instytucji nie wyraziło chęci podjęcia się takiej współpracy, wiele instytucji w ogóle nie odpowiedziało 

na nasze pisma, zatem taka sytuacja jak w zeszłym roku tak i w tym, się nie zmieniła. 

 Czy zrealizowaliśmy wszystkie oczekiwania - zdecydowanie nie jest to możliwe.  Jest wiele osób, które 

będą zauważały ogrom społecznej pracy włożonej w działanie Okręgu, będą również osoby stwierdzające coś 

innego. To normalna sytuacja.  

 Jako pierwsi w Polsce w Okręgu Wielkopolskim, gościliśmy taką ilość par seniorskich na Grand Prix Polski 

Senior, w Kórniku, tak dużą,  iż trzeba było rozegrać rundy ćwierćfinałowe.  To pierwszy w Polsce tak licznie 

obsadzony turniej. 

 Dzięki wielu spotkaniom z Prezesami sąsiednich Okręgów, mogliśmy wypracować ramy wspólnego 

kalendarza imprez tak, by w każdym turnieju mogła wziąć udział jak największa ilość par.  

 Efektem dobrej współpracy z Okręgiem Zachodniopomorskim było to, iż nasze pary mogły startować w  

otwartych Mistrzostwach Okręgu Zachodniopomorskiego. Na ten rok zaplanowaliśmy rozegranie Mistrzostw 

Okręgu już "na własnym terenie".  

 Pragnę zaznaczyć, że działalność Okręgu Wielkopolskiego jest ściśle związana z tym, co dotyczy całego 

Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Pomimo dużych zawirowań w PTT na arenie ogólnopolskiej cały czas usilnie 

pracujemy na rzecz ruchu i par zrzeszonych w tej organizacji. Dzięki bardzo wielu godzinom rozmów, spotkaniom, 

wyjaśnieniom, w Okręgu Wielkopolskim w poczet członków wspierających przyjęliśmy 4 nowe kluby: Studio Tańca 

ART Dance Sady, Lorenzo Katarzyny Stachowiak, Nowotomyski Ośrodek Kultury, Balance Bogucin. 

 O Okręgu Wielkopolskim PTT, po zdaniu stosownych egzaminów sędziowskich dołączyło dwóch nowych 

sędziów: Państwo Maria Sielicka oraz Mateusz Śmikiel. 



  Dzięki bardzo dobrej współpracy w Zarządzie Okręgu i zgodzie, cały czas możemy spokojnie pracować na 

rzecz tańca i tancerzy. Kolejnym spektakularnym przykładem tej współpracy, jest powierzenie naszemu Okręgowi 

organizacji Mistrzostw Polski w stylu Standardowym. 

  Tej zgody, spokoju i wyważonych decyzji, Państwu i sobie życzę, zwłaszcza w obliczu czekających nas 

wydarzeń. 

 

 

         Prezes Okręgu Wielkopolskiego PTT 

         Grzegorz Kałmuczak 

 


