
Szanowne Koleżanki i Koledzy 

         Zbliża się Walne Zebranie Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Olsztynie. 

          Powyższe Walne, jako powołany Kurator, planuję wyznaczyć na 28 września 2019 roku.      

W kolejnym piśmie poinformuję wszystkie klubu o terminie, miejscu i godzinie Walnego 

Zebrania. 

          Mając na uwadze zaplanowane Zebranie apeluję o wyciszenie emocji oraz o nie 

wprowadzanie chaosu podczas planowanego Zebrania, z uwagi na ważkość materii będącej 

przedmiotem zaproponowanego porządku obrad. Napominam, w szczególności o 

przedsiębranie przez wszystkich członków dobra naszego Związku i jego właściwego 

funkcjonowania.    

 Nieodosobniony jestem w negatywnej ocenie konieczności wyznaczenia kuratora dla 

naszego Związku, wobec zachowania na Zebraniu zeszłorocznym Delegatów niektórych 

członków, które faktycznie uniemożliwiło prawidłowe funkcjonowanie Naszego Związku przez 

ostatni rok. 

 Przypomnijmy, że zrzeszenie się w WMZSS jest dobrowolne, zaś każdy z jego członków 

jest obowiązany do przestrzegania statutu i regulaminów, a nadto zasad współżycia 

społecznego i działania dla dobra Związku. 

 Sytuacja, do której doszło podczas ostatniego Walnego Zebrania Delegatów                   

z pewnością nie przyniosła żadnych korzyści Związkowi, a wręcz zagroziła jego dalszej 

egzystencji. 

         Chciałbym tylko wskazać na pewne fakty, dotyczące ostatnich lat funkcjonowania 

Związku: 

          W grudniu 2016 roku na spotkaniu w Ostródzie postanowiono uporządkować sprawy 

WMZSS w Olsztynie m.in. poprzez zmianę Statutu naszego Związku. Na spotkanie zostali  

zaproszeni Prezesi i przedstawiciele wszystkich klubów zrzeszonych w tamtym czasie w 

WMZSS. Jak zapewne pamiętacie, spotkanie zakończyło po godzinie 22. To właśnie na tym 



spotkaniu osiągnięto pewne porozumienie  dotyczące funkcjonowania Związku i napisano 

nowy statut WMZSS. 

         Po tym spotkaniu, w styczniu 2017 roku na Walnym Zebraniu zatwierdzono nowy statut 

WMZSS. Na podstawie nowego statutu, w marcu 2017 roku przeprowadzono kolejne Walne. 

Wybrano nowe władze. Pozornie wydawało się, że powyższe działania uspokoją nasze 

środowisko strzeleckie. Niestety tak się nie stało. Jako kurator, nie wiem z czego wynikają 

negatywne nastroje w Związku.  Zdaje się przyczynkiem istotnym, z punktu widzenia 

niektórych klubów, jest to, że w kwietniu 2017 roku przez Polski Związek Strzelectwa 

Sportowego w Warszawie, wprowadzono nowe zasady dotyczące możliwości organizowania 

wyłącznie przez Związki Wojewódzkie, egzaminów na Patent Strzelecki, a nie tak jak do tej 

pory przez poszczególne kluby. Za decyzją PZSS stały docierające informacje                                

o nieprawidłowościach w trakcie przeprowadzania egzaminów na Patent Strzelecki. 

       Jesienią 2017 roku zaczęły do mnie docierać informację, że  kilka osób z paru klubów 

twierdzi, że  Zarząd WMZSS, nie powinien dalej pełnić swoich funkcji, ponieważ jest 

niekompetentny i powinien zostać odwołany. Złożono nawet wniosek o Zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

      W 2017 roku przyjęto do Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego         

w Olsztynie trzy nowe kluby t.j.: Fundacja „Klub Strzelecki WILK Olecko”, Sekcja Strzelecka 

„SOKÓŁ” Ryn, Klub Strzelecki „ALFA” w Kętrzynie. 

     W dniu 4 marca 2018 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Zarząd WMZSS podał 

się do dymisji. W trakcie tego Walnego Zebrania Delegatów WMZSS, doszło do zakłócenia  

prac Zebrania, poprzez nie przyjęcie wniosku formalnego o dopuszczeniu do Zebrania 

Delegatów nowych klubów. Ta sytuacja  m.in. doprowadziła w istocie do braku chęci 

uczestnictwa części członków w tym Zebraniu i opuszczenia przez nich sali obrad. Dodatkowo 

niejasna była też sytuacja, dotycząca Delegatów z niektórych klubów.  Biorąc pod uwagę 

zaistniała sytuację Sąd po przeanalizowaniu unieważnił wszystkie wówczas podjęte uchwały 

Walnego Zebrania Delegatów. 

 Jestem osobą bezstronną. Wyraziłem zgodę na moją kandydaturę na Kuratora, 

ponieważ zależy mi na przywróceniu Związkowi prawidłowego funkcjonowania, albowiem 



obecny pat – brak władz destabilizuje pozycję naszego Związku przed PZSS i całym 

środowiskiem strzeleckim w Polsce oraz realnie zagraża jego dalszemu istnieniu. Od dnia 29 

marca 2019 roku pełnię funkcję Kuratora dla WMZSS w Olsztynie. 

 Osobom, które mnie nie znają osobiście przedstawiam pokrótce moją sylwetkę:         

        Praktycznie całe moje życie związane jest ze strzelectwem. Strzelcem sportowym 

zostałem  w pierwszej połowy lat 80-tych, zaraził mnie tym sportem mój Tata, który był 

zawodnikiem Gwardii Zielona Góra (od końca lat 60-tych ubiegłego wieku), jednego z 

najlepszych klubów strzeleckich w Polsce. Osobiście osiągnąłem wiele sukcesów sportowych. 

Strzelectwo zawsze było dla mnie pasją, dla której poświęciłem całe moje życie.  W latach 

2000 – 2008, byłem Prezesem WMZSS, a w 2008-2012 Prezesem WMZSS była Mariola Dzik.                                                                                         

       Widząc potrzebę rozwoju strzelectwa powszechnego (jak wtedy nazywano strzelectwo 

rekreacyjne),  zaproponowałem Zarządowi zorganizowanie po raz pierwszy w historii naszego 

Związku zawodów szczebla wojewódzkiego. Wszystkie zawody, które wtedy jako Prezes 

Zarządu zaproponowałem, organizowane są do dnia dzisiejszego, t.j.: 

- Puchar Prezesa WMZSS, 

- Mistrzostwa Województwa, 

- Puchar Warmii i Mazur 

W zawodach o  Mistrzostwo Województwa, była przeprowadzana klasyfikacja drużynowa. 

        Przez wiele lat byłem wykładowcą realizującym szkolenie strzeleckie w Wyższej Szkole 

Policji Szczytnie. W trakcie swojej pracy napisałem lub zmieniłem wiele programów 

nauczania, napisałem też kilka artykułów na temat broni. W 2012 roku wraz z żoną 

postanowiliśmy wycofać się z władz WMZSS w Olsztynie (co prawda w 2012 roku zostałem 

wybrany do Zarządu WMZSS, ale w 2013 roku sam zrezygnowałem z członkostwa w Zarządzie 

WMZSS). 

 

 Zupełnie bezinteresownie podjąłem się funkcji kuratora, lecz mimo to są w moją 

stronę kierowane naciski i bezpodstawne insynuacje, zmierzające w efekcie do mojej dymisji. 

Tego rodzaju nieprzyjemności oceniam, jako dalszą próbę blokowanie rozwoju strzelectwa 

oraz próby destabilizacji funkcjonowania Związku przez niektórych działaczy z naszego 

środowiska, co jest niezmiernie przykre, a przede wszystkim poczytywane jako sprzeczne         

z celami Związku i jego Statutem.  



 Nie pozwólmy, aby mniejszość zdobyła większość i destrukcyjnie niszczyła nasz 

Związek oraz jego dotychczasową pozycję i dorobek. Dążmy do ustanowienia władz Związku 

na najbliższym Zebraniu, co pozwoli na otwarcie nowej, mam nadzieję lepszej karty historii 

naszej organizacji. 

 

       Stąd Szanowni Państwo ponownie proszę i apeluję doprowadźmy do uspokojenia sytuacji 

w Warmińsko-Mazurskim Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, bowiem to przede 

wszystkim jest zgodne z dobrem i interesem nas – wszystkich członków. 

 

      Na najbliższym Walnym chciałbym: 

 

- wybrać władze WMZSS, 

- zaproponować, aby wybrane  władze WMZSS pełniły swoje funkcje do końca obecnego  

  cyklu olimpijskiego 

- uszczegółowić  kilka paragrafów w Statucie, 

 

 

                                                                                                       Ze sportowym pozdrowieniem         

                                                                                                  

                                                                                                                        Albert Dzik 


