
 
 
WÓJTOWICZ WOJCIECH 

 
Od 1976 praca w różnych organach  FSiKT , potem PTT : komisja ds. ART FSiKT, 

Sekretarz ZG FSiKT, Sekretarz ZG PTT, Przewodniczący Komisji  

ds. Sędziów PTT, Przewodniczący GKR PTT - obecnie członek GKR PTT, 

W latach 2000-2012-przez 3 kadencje Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT, delegat  

na Walny Zjazd PTT.  Swoje pierwsze doświadczenia jako tancerz miał w latach 60-tych, 

jako wychowanek trener-Danuty Spólnickiej, tańcząc do czerwca 1972 roku, w prowadzonym 

przez nią, w klubie tańca w Skarżysku Kamiennej. 

W latach 1972-1976 reprezentował Klub RELAKS we Wrocławiu, którego trenerami byli 

państwo Janina i Andrzej Jakubowscy. 

W latach 1976-1983 reprezentował KTT AKTAN WDK we Wrocławiu, jego trenerami były p. 

Beata Lichtarska oraz p. Izabela Wójtowicz. W 1983 roku zakończył karierę taneczną i 

przeniósł się do Rzeszowa. 

Od 1984 roku wspólnie z p. Izabelą Wójtowicz rozpoczął pracę trenerską  

w Klubie Plus Politechniki Rzeszowskiej, później w STIW oraz Rzeszowskim Towarzystwie 

Tanecznym. Przez ten czas prowadził aktywną współpracę jako trener konsultant z parami 

także z innych ośrodków, min. w Jeleniej Górze, Gliwicach i Lublinie. Był organizatorem 

ogólnopolskich i wojewódzkich turniejów tańca i propagatorem tańca towarzyskiego na 

Podkarpaciu; dzięki pracy pedagogicznej  wyrośli wychowankowie, którzy do dzisiaj 

prowadzą jedne z  najprężniej działających  podkarpackich klubów (AKSEL Rzeszów, 

GASIEK Rzeszów). W 1979 roku uzyskał  i stopniowo podwyższał uprawnienia sędziowskie i 

skrutinerskie - do I kategorii w PTT i uprawnień sędziego IDSF, potem WDSF. 

Pan Wójtowicz sędziował setki turniejów, w tym kilkadziesiąt rangi mistrzowskiej; wielokrotnie 

jako sędzia główny. To bardzo uznany i ceniony  w tej dziedzinie autorytet. Dowodem na to 

jest częsty udział w pracach komisji egzaminacyjnych  dla przyszłych sędziów. 

W swojej karierze przeszedł przez wszystkie szczeble drabiny tanecznej;  

od 1976 roku aktywnie włączał się w prace  w ramach FSiKT, a następnie PTT. 

Jako Prezes ZOP w sposób znaczący rozpropagował taniec towarzyski  

w formie turniejowej; był  inicjatorem i zwolennikiem wielu cennych dla ruchu przedsięwzięć 

szkoleniowych, edukacyjnych; bardzo czynnie angażował się także w edukacje przyszłych 

instruktorów i sędziów naszego regionu. Warto podkreślić osobisty aktywny udział, zarówno 

w szkoleniach okręgowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.  

W Polsce - to obecnie jeden z najbardziej zasłużonych działaczy, służący zawsze aktywnie 

swoim doświadczeniem i wiedzą; to osobowość naszego ruchu. 
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