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Zarząd PZK 
Szew Wyszkolenia PZK 

Sekcja Niepełnosprawnych PZK 
Komisja Gier i Dyscypliny SN PZK 

 
Szanowni Państwo,  

 
Zwracam się z prośbą o interwencję i podjęcie kroków dyscyplinujących wobec osób 
odpowiedzialnych za publikowanie informacji o działaniach sekcji SN PZK na stronie 
internetowej Sekcji. 
Jest rzeczą dla mnie niezrozumiałą, aby zawodnicy/zawodniczki, regularnie 
opłacający licencję, biorący czynny udział w zawodach organizowanych przez SN 
nie byli na bieżąco informowani o aktualnych wydarzeniach.  
 
Ostatnie przykłady  braku publikacji:  
Brak komunikatu na stronie o powtórzeniu Mistrzostw Polski w bowlingu sportowym 
niewidomych i słabowidzących w kategoriach B2 i B3  kobiet.  
Nadmieniam, że ww. zawody zostały przeze mnie oprotestowane.  
Powodem protestu było nieprzestrzeganie regulaminu Mistrzostw przez Sędziego 
Głównego Karola Kwiatkowskiego, który o ile mi wiadomo, nie posiada uprawnień 
sędziowskich do prowadzenia Zawodów rangi Mistrzostw Polski. 
O tym proteście, także brak jest informacji. 
(w załączeniu dołączam uzasadnienie protestu) 
 
W związku z tym, że protest został uznany za zasadny, wystosowałem pismo do SN 
o opublikowanie postanowienia oraz o usunięcie wyników końcowych Mistrzostw 
Polski w kategoriach, w których rozgrywki zostaną powtórzone, do dziś brak jest 
publikacji postanowienia, wyniki również są  nieusunięte.  
(Pismo w załączeniu). 
  
W dniach 20-28.08 br. na kręgielni „Sukcesja”  w Łodzi mają odbyć się Indywidualne 
Mistrzostwa Świata Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu sportowym, 
w których udział ma wziąć Reprezentacja Polski, wyselekcjonowana przez trenera 
kadry p. Przemysława Antuszewicza i pragnę zauważyć, że informacja o jej składzie 
do dnia dzisiejszego nie została opublikowana.  
Czy to oznacza, że jest to „tajna” Reprezentacja Polski wyłaniana i ogłaszana 
wyłącznie na portalu społecznościowym Facebook dla grona „wtajemniczonych”?  
 
Panu Prezesowi B. Brońskiemu przypominam, że już od  2013 roku sygnalizowałem 
Panu o nieprawidłowościach mających miejsce w  SN, jak również o braku  informacji 
na stronie internetowej, o działaniach Sekcji.  
Jeżeli Pan Prezes o tym zapomniał, to dysponuję kopiami wspomnianych pism.  
Jest rzeczą uwłaczającą naszemu środowisku ignorowanie przez Pana Prezesa tak 
oczywistych spraw, jak m.in. rzetelna informacja. Ciekaw jestem ile lat jeszcze będę 
o to musiał zabiegać. 
 
 

Z poważaniem 
Stanisław Oduliński. 


