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Szanowni Tancerze i Sympatycy kategorii Senior i Dorośli II w Polsce! 

Szanowny Panie Mirosławie! 

 

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do biura Federacji Tańca Sportowego w Elblągu  

w dn. 22.02.2016 r., i którego z racji pełnionej przeze mnie funkcji w Federacji Tańca Sportowego 

stałam się jedną z adresatek, pragnę wyrazić swoje podziękowanie za trud włożony przez Pana  

w sformułowanie oraz rozpropagowanie i wysłanie petycji dotyczącej tanecznego ruchu Seniorów  

i par z kategorii Dorośli II w Polsce – przeze mnie określanych wspólnym mianem ruchu seniorskiego 

w dalszej części mojej odpowiedzi. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że przy redagowaniu pism oraz 

agitowaniu do popierania takich tekstów osób postronnych – jak Pan je określił – „Sympatyków 

kategorii Senior i Dorośli II w Polsce”, udzielił im Pan obiektywnych, rzetelnych, opartych na faktach 

informacji dotyczących działań wszystkich organizacji tanecznych w Polsce, podjętych na rzecz 

środowiska seniorskiego. Bardzo sobie cenię wszelkie przejawy inicjatyw społecznych i dziękuję za 

zaangażowanie wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i energię na podpisanie przesłanej 

petycji. Na podstawie dostępnych w Internecie źródeł sprawdziłam wszystkie dziewięćdziesiąt jeden 

nazwisk osób podpisanych pod tekstem i z przykrością stwierdzam, że (o ile dobrze policzyłam), co 

najmniej 50 osób nie uczestniczyło w turniejach dwóch największych organizacji tanecznych w Polsce 

w 2015 roku, dlatego odnosząc się do Państwa petycji pozwolę sobie przedstawić swoje stanowisko 

w sprawie działań  Zarządu FTS oraz komisarza do spraw Ruchu Seniorskiego FTS na rzecz scalania,  

a nie prowadzenia do upadku ruchu seniorskiego w Polsce.  



Podejmując się pełnomocnictwa do spraw ruchu seniorskiego w Federacji Tańca Sportowego, 

zdawałam sobie sprawę, że ruch seniorski w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju, ilość 

par w stosunku do innych kategorii jest niewielka, a tworzą go pary o odmiennych celach  

i aspiracjach, na bardzo zróżnicowanym poziomie tanecznym. Dlatego w grudniu 2014 roku 

poprosiłam członków Zarządu FTS o możliwość scharakteryzowania aktualnych potrzeb dotyczących 

par seniorskich na zebraniu Zarządu. W efekcie członkowie Zarządu FTS wyrazili zgodę na: 

1) Sformułowanie przeze mnie przepisów dotyczących par seniorskich i hobby, które po raz 

pierwszy w Polsce stanowią pełną ofertę dla par dorosłych i seniorskich na wszystkich 

poziomach zaawansowania: Senior Hobby – dla kursantów i miłośników tańca, którzy 

tańczą rekreacyjnie i mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności bez potrzeby 

rywalizacji sportowej; w turniejach mogą uczestniczyć wszystkie chętne pary, bez 

konieczności wykupywania licencji i książeczek startowych; Senior Start – dla par, które 

chcą spróbować swoich sił w rywalizacji turniejowej, zanim podejmą decyzję o większym 

zaangażowaniu w uprawianą pasję; pary, które chcą realizować się w tanecznej 

rywalizacji sportowej, mają możliwość udziału w turniejach tańca w Polsce i za granicą, 

zarówno o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym we wszystkich 

kategoriach wiekowych i stylach tanecznych. 

Myślę, że przepisy te stanowią wyraz troski o, jak Pan określił, aktywność taneczną „ludzi 

dojrzałych, których celem w większości jest bardziej wspólne aktywne spędzanie wolnego 

czasu niż typowa kariera sportowca, jak u osób młodszych”. 

2) Organizację Mistrzostw Polski FTS w kategoriach wiekowych Senior I, Senior II i Senior III 

(ta kategoria została rozegrana w FTS po raz pierwszy w Polsce) wraz ze wszystkimi 

innymi kategoriami, co stanowi okazję do promocji ruchu seniorskiego w różnych 

grupach wiekowych, a także wśród trenerów i sędziów tańca, którzy na co dzień nie 

pracują z takimi parami, ani nie mają okazji ich oceniać na turniejach. 

Kolejnym, niezwykle ważnym działaniem Zarządu FTS na rzecz trwania ruchu seniorskiego  

w Polsce było podjęcie uchwały nr 15/2015 z dn. 8.02.2015, która umożliwiła wszystkim polskim 

parom seniorskim uczestnictwo w turniejach o randze nie mistrzowskiej i nie kwalifikacyjnej bez 

wykupywania licencji FTS. Należy podkreślić, że była to jedyna taka inicjatywa na rzecz ruchu 

seniorskiego w naszym kraju. W minionym roku takich turniejów dla seniorskich par sportowych, 

oprócz tych zaliczanych do Grand Prix Seniordance, odbyło się w FTS sześć: w Ostródzie, Rumii, 

Brodnicy, Elblągu, Kolbudach, Jeleniej Górze – jeden z nich z inicjatywy pary bez licencji FTS. Pomimo 

takiej możliwości, pary z innej, niż FTS organizacji, uczestniczyły tylko w jednym turnieju.  

Pary seniorskie z FTS w 2015 roku uczestniczyły w „otwartych” turniejach z cyklu Grand Prix 

Seniordance w Nowym Targu, Kórniku, Gliwicach, Baranowie, a w strukturach FTS zostały 



zorganizowane dwa takie turnieje – w Międzyzdrojach i Iławie. Osobiście miałam przyjemność 

uczestniczyć w pracach komisji sędziowskich na dwóch turniejach, a w dwóch brałam udział jako widz 

i opiekun par z prowadzonego przeze mnie wraz z mężem klubu. Poza turniejami mistrzowskimi, pary 

z licencją FTS miały możliwość uczestniczenia w dwóch turniejach rangi WDSF w Polsce, a także 

licznych za granicą. Ponadto odbyło się kilka turniejów Senior Hobby, również umożliwiających udział 

wszystkim parom zgodnie z regulaminem rywalizacji FTS – i taka możliwość istnieje cały czas. 

W grudniu 2015 roku sytuacja organizacji tanecznych w Polsce uległa zmianie, co do dziś 

skutkuje zmianami w zapisach uchwał, przepisów i regulaminów w różnych organizacjach. Ze 

sformułowanych w petycji twierdzeń wynika, że nie ma dla Państwa znaczenia, kto będzie 

organizatorem turniejów, ważne jest to, żeby mogły w nich uczestniczyć wszystkie pary  

i proponujecie Państwo ze swojej strony promocję turniejów wśród par i dużą frekwencję. 

Zapewniam Państwa, że taką oddolną inicjatywę w organizacji turniejów wraz z parami przejawiam  

w FTS od ubiegłego roku. Szkoda, że w 2015 roku, gdy była taka możliwość tańczenia na turniejach 

FTS bez licencji FTS, pary spoza FTS skorzystały z niej w tak niewielkim stopniu, teraz trudno jest mi 

argumentować zasadność takiej idei przedstawiając ją członkom Zarządu. W związku z faktem, że nie 

jestem członkiem Zarządu FTS, nie mam bezpośredniego wpływu na podejmowane przez Zarząd 

decyzje. Przedstawiam propozycje różnych rozwiązań oraz ich możliwe konsekwencje, ale decyzje 

podejmuje Zarząd. Na temat, czy rozwiązania umożliwiające wspólne starty wszystkim parom 

niezależnie od tego, kto taki turniej organizuje, są możliwe, może wypowiedzieć się Zarząd FTS.  

W obecnej sytuacji moje działania koncentrują się na tym, aby pary seniorskie będące członkami FTS 

miały możliwość optymalnego rozwijania swoich umiejętności i rywalizowania na turniejach 

przeprowadzanych przez doświadczonych, solidnych organizatorów, oraz poszerzania naszego grona 

o nowych adeptów sztuki tanecznej. Cieszę się, że w styczniu 2016 roku pary seniorskie z FTS miały 

możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia w tańcach standardowych i latynoamerykańskich,  

a zaproponowany kalendarz turniejów jest nadal otwarty, jest tu miejsce na inicjatywę par, trenerów 

i organizatorów tak, aby dostosowywać go optymalnie i efektywnie do potrzeb tańczących par. 

Obecnie w ramach ruchu seniorskiego w FTS możemy zaproponować: 

 Stabilne, klarowne przepisy współzawodnictwa, 

 Elastyczność działań w celu optymalizacji podejmowanych inicjatyw, 

 Kompleksową ofertę turniejów na wszystkich poziomach zaawansowania 

dostosowaną do potrzeb par uczestniczących w rywalizacji FTS, 

 Możliwość udziału w licznych turniejach zagranicznych,  

 Wysoki poziom organizacyjny turniejów tańca, 

 Możliwość udziału w szkoleniach – członków kadry FTS nieodpłatnie, a pozostałych – 

odpłatnie, 



 Kompleksową pomoc w funkcjonowaniu par seniorskich w Federacji oferowaną przez 

niewielki, ale prężnie działający zespół. 

Jaką pracę wykonuję na co dzień na rzecz budowania, a nie upadku ruchu seniorskiego, 

wiedzą najlepiej pary, którymi mam przyjemność opiekować się w ramach pełnionej przeze mnie 

funkcji, a także koledzy z Komisji do Spraw Sportu FTS, z którymi współpracuję, a którym należy się 

duże uznanie, ponieważ nikt nie zdaje sobie sprawy z ogromu pracy społecznej, jaka musi zostać 

wykonana, aby organizacja „działała” – sama przekonuję się o tym osobiście i bardzo się z tego cieszę, 

bo choć to duża odpowiedzialność i ogromna praca, to dla mnie okazja do rozwoju i zdobywania 

bezcennych doświadczeń. Przede mną wiele kolejnych wyzwań i pomysłów do zrealizowania. Mam 

jednak w zwyczaju informować zainteresowane osoby o tym, co konkretnie udało mi się zrobić 

dopiero, gdy sprawy zostaną sfinalizowane.  

Bardzo dziękuję za rozmowy na turniejach i telefoniczne, wszystkie maile od Państwa, pragnę 

jednak wyraźnie podkreślić, że nigdy nie agitowałam i nie będę agitować par. 

Żywię nadzieję, że wszyscy będziemy mieli możliwość cieszenia się z rozwoju ruchu 

seniorskiego w naszym kraju. 

 

                                                                                 Z tanecznym pozdrowieniem, 

                                                                                       Agnieszka Dąbkowska 

                                                                            Komisarz ds. Ruchu Seniorskiego FTS 

 


