Warszawa , dnia 24 lutego 2017 r.

Członkowie Zarządu
Polskiego Związku Podnoszeniu Ciężarów
Warszawa, ul. Marymoncka 34
Szanowni Panowie,
W związku z podjętą przez Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów decyzją o wycofaniu
reprezentacji juniorskich do lat 17 i 20 z udziału w Mistrzostwach Świata w Bangkoku i Tokio,
chcielibyśmy wyrazić swój żal i zdziwienie.
Po ubiegłorocznych Igrzyskach Olimpijskich wiele mówiło się i pisało o tym, iż „cięcia” finansowe w
żaden sposób nie dotkną szkolenia młodzieży, aby dać szansę na odbudowanie dyscypliny.
Wielokrotnie deklarował to w swoich wywiadach Minister Sportu i Turystyki, Pan Witold Bańka
„Nie dotkniemy funduszów na sport dzieci i młodzieży. Nie chcemy krzywdzić tych , którzy garną się
do ciężarów. Może to właśnie nowa krew pomoże w przyszłości oczyścić dyscyplinę” (Przegląd
Sportowy).
Rzeczywistość jednak okazuje się zupełnie inna. Przyjeżdżamy na zgrupowanie Kadry Narodowej z
myślą i nastawieniem na udział w Mistrzostwach Świata, a pod koniec obozu okazuje się, że
przygotowujemy się, ale do … wrześniowych i październikowych Mistrzostw Europy.
W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć sukcesy, jakie te kadry odnosiły w ostatnim czasie:
28 medali ME i MŚ (2015-16), co stanowi ponad 60% dorobku całej naszej reprezentacji:
- 13 medali Mistrzostw Europy do lat 15 i 17 w Landskronie oraz 1 medal Mistrzostw Świata w
Limie w 2015 roku;
- 13 medali Mistrzostw Europy do lat 15 i 17 w Nowym Tomyślu oraz 1 medal Mistrzostw
Świata w Bangkoku w 2016 roku;
Czołowe miejsca w klasyfikacji punktowej ME U15 i U17 w ostatnich latach;
114 rekordów Polski i kilkanaście rekordów Europy w grupie wiekowej U15 i U17 (2015-16), co
świadczy o stale rosnącym poziomie sportowym, jaki reprezentują kadry juniorskie.
Decyzja o wycofaniu naszych startów w Mistrzostwach Świata i drastycznym ograniczeniu
zgrupowań przekreśla nasze szanse na nawiązanie równorzędnej walki z rówieśnikami z innych
krajów i marzenia na sportowe sukcesy, a na starcie kwalifikacji do MIO odbiera nam się
możliwość walki o 4 miejsca na tą najważniejszą dla nas imprezę. Działania te oraz likwidacja kadr
makroregionalnych, które stanowiły bezpośrednie zaplecze KN i dla wielu zawodników klubowych
były jedyną możliwością szkolenia na zgrupowaniach, znacznie ograniczają możliwość naszego
rozwoju i stałego podnoszenia poziomu sportowego.
Większość z nas poważnie podchodzi do swoich obowiązków i najbliższą przyszłość wiąże z
podnoszeniem ciężarów. Najlepsi z naszych kadr zamierzają włączyć się do walki o wyjazd na

Igrzyska Olimpijskie w Tokio (2020), a wielu z nas zapewne już niedługo wzmocni szeregi kadry
seniorskiej. Uważamy, że zasługujemy na to, aby przekazać większe środki finansowe na nasze
szkolenie – co z pewnością zaowocują w przyszłości.
Jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy rozczarowani podjętą decyzją, jednak głęboko wierzymy, że
wszystkie te działania zostały przez Panów dokładnie przemyślane, zaplanowane i przyniosą
zakładane rezultaty i sukcesy sportowe w 2020 roku.
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