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Szanowny Panie Trenerze,

w pierwszych słowach chciałam Pana przeprosić za brak odpowiedzi na poprzedni Pana list.
Szczerze mówiąc, potraktowałam go raczej jako apel i jest mi niezmiernie przykro, jeśli brak
odniesienia sie do niego potraktował Pan jako afront. Nie było to moim zamiarem.

Jest Pan trenerem związanym przez wiele lat ze sportem wyczynowym. Z tym większym
uznaniem i radością przyjmuję to, że publicznie upomina sie Pan o sport powszechny. Proszę
mi wierzyć, jest on dla mnie priorytetem i w stu procentach zgadzam sie z Pańską opinią, że
'w dobrze funkcjonującym społeczeństwie kluczowe jest zdrowie fizyczne'. Przez ostatnie
kilkadziesiąt lat nastąpiła głęboka zmiana zachowań, modelu życia, wychowania dzieci.
Niestety, jest to zmiana, która wpłynęła na zdrowie, sprawność fizyczną i wyniki sportowe
naszych dzieci i naszej młodzieży w sposób zastraszająco negatywny. Niestety, za nowymi
wyzwaniami, zmianami zachowań dzieci i nastolatków w niewystarczającym zakresie poszła
zmiana polityk realizowanych na poziomie rządowym i samorządowym. Dzisiaj dzwoni nad
naszymi głowami ostatni dzwonek, kiedy możemy te negatywne tendencje odwrócić.
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aktywizacyjnych dla dzieci w klasach 1-3, które to dzieci wymagają specjalnego
potraktowania, a także dla starszych dzieci. Przypomnę też Panu, ze zorganizowałam we
wszystkich szesnastu województwach Kongresy Sportu Powszechnego, podczas których
omawiałam ze środowiskiem samorządowców i ludzi sportu wiele negatywnych zjawisk w

tym obszarze. Żałuje niezmiernie, ze nie wziął Pan udziału w jednym z nich... Nie bez
znaczenia jest tez wybudowanie w ostatnich latach tysięcy nowych obiektów sportowych, w
tym 2600 Orlików. Dzięki temu sport staje sie bardziej dostępny dla każdego z nas.

Proszę wybaczyć, ale w tej krótkiej odpowiedzi nie jestem w stanie wyczerpać wszystkich
zagadnień, takich jak sport szkolny, sport osób niepełnosprawnych, czy oferta sportowa dla
dzieci młodszych i starszych otyłych i mniej sprawnych. Będę zaszczycona, jeśli przyjmie
Pan zaproszenie na spotkanie, aby omówić te zagadnienia przy dobrej kawie.

Bedzie to również okazja, aby wytłumaczyć Panu zawiłości związane z organizacją koncertu
Madonny na Stadionie Narodowym. W tym miejscu ograniczeń sie tylko do stwierdzenia, ze
sugestie, jakobym przeznaczyła środki na popularyzacja piłki siatkowej na ten koncert są
kłamliwe. Rezerwa o której ostatnio głośno w mediach składała sie de facto z dwóch części,
tej dotyczącej piłki siatkowej i tej dotyczącej Euro. Przepływy między nimi nie były możliwe
choćby ze względów formalnych. Zatem Pańska obawa, że przeznaczyłam środki
zaplanowane na siatkówkę - na koncert - jest w stu procentach nieuzasadniona.

Liczę na Pana wsparcie we wszystkich projektach z zakresu sportu powszechnego i
współpracę w zakresie promowaniu aktywności fizycznej wśród Polaków.

Z wyrazami szacunku,
Joanna Mucha

