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Nie, nie wycofujÄ™ siÄ™ z kandydowania na prezesa PZJ. WycofujÄ™ sÅ‚owa, jaki napisaÅ‚em
pod adresem Mileny Barszczewskiej. Chodzi o sformuÅ‚owanie, Å¼e mogÅ‚a zadaÄ‡ kontrolne
pytanie.
Skoro lista imienna zgÅ‚oszeÅ„ na ME juniorów w WKKW zostaÅ‚a wysÅ‚ana 13 lipca, a mistrzostwa
Polski juniorów zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ 19 lipca, to pani Milena nie mogÅ‚a zadaÄ‡ pytania, czy aby nie
ma pomyÅ‚ki, Å¼e na liÅ›cie nie ma brÄ…zowej medalistki MPJ, bo Gabriela Klimkowicz jeszcze
wówczas tÄ… medalistkÄ… nie byÅ‚a. Poza tym na owej liÅ›cie wysÅ‚anej do FEI brakowaÅ‚o
wiÄ™kszej liczby juniorów, którzy kwalifikacjÄ™ zdobyli, ale widocznie zdaniem tych, którzy
decydowali o skÅ‚adzie, czyli menedÅ¼era, trenera kadry i jego asystenta, nie osiÄ…gnÄ™li
wystarczajÄ…cego poziomu, aby w BiaÅ‚ym Borze reprezentowaÄ‡ nasze barwy. Po ostatnim
tekÅ›cie &bdquo;A propos bÅ‚Ä™dów&rdquo; kilka osób dzwoniÅ‚o do mnie, by wziÄ…Ä‡ w
obronÄ™ MilenÄ™ BarszczewskÄ… przed Tomaszem Mossakowskim.WyjaÅ›niam wiÄ™c, Å¼e
sÅ‚owa, Å¼e &bdquo;mogÅ‚a zadaÄ‡ pytanie kontrolne&rdquo; sÄ… tylko i wyÅ‚Ä…cznie mojÄ…
interpretacjÄ… zaistniaÅ‚ej sytuacji. MenedÅ¼er WKKW na moje pytanie, kto zawiniÅ‚,
odpowiedziaÅ‚ tylko: &bdquo;po trosze wszyscy, ale ja w najwiÄ™kszym stopniu&rdquo;. Kropka.
Nic wiÄ™cej. Nie wymieniÅ‚ Å¼adnego nazwiska.Jakkolwiek ja nie zarzucaÅ‚em Milenie
Barszczewskiej niedopeÅ‚nienia obowiÄ…zków, a wiÄ™c nie zarzucaÅ‚em popeÅ‚nienia bÅ‚Ä™du,
jednak tak to zostaÅ‚o odczytane. Wobec tego wycofujÄ™ moje sÅ‚owa: &bdquo;Ta ostatnia (czyli
M.B.) tylko w takim sensie, Å¼e mogÅ‚a zadaÄ‡ kontrolne pytanie.&rdquo;I przepraszam, Å¼e
naraziÅ‚em MilenÄ™ BarszczewskÄ… na podejrzenia, iÅ¼ ona teÅ¼ ponosi jakÄ…Å› czÄ…stkÄ™
winy za tÄ™ przykrÄ… sytuacjÄ™.Jestem rozczarowanyWyglÄ…da na to, Å¼e liczba kandydatów
na prezesa PZJ ustaliÅ‚a siÄ™. BÄ™dzie ich trzech; w kolejnoÅ›ci zgÅ‚aszania siÄ™: MichaÅ‚
Szubski, Marek Szewczyk i Wojciech Pisarski.Å•ukasz Abgarowicz oficjalnie w wywiadzie dla
&bdquo;Åšwiata Koni&rdquo; (przy okazji &ndash; SÅ‚awku, wyjaÅ›nienie przyjÄ™te) potwierdziÅ‚,
Å¼e nie bÄ™dzie kandydowaÅ‚.Ja ogÅ‚osiÅ‚em swój program publicznie. Jest dostÄ™pny na
stronie internetowej PZJ. Pan Szubski spotkaÅ‚ siÄ™ tylko z delegatami z niektórych rejonów, ale
caÅ‚emu Å›rodowisku swojego programu nie zaprezentowaÅ‚, bo nie chce &rdquo;go tworzyÄ‡ na
kolanie&rdquo;. TrochÄ™ dziwne, bo program albo siÄ™ ma, albo nie. Pan Pisarski zaprezentowaÅ‚
publicznie, ale jedynie zbiór punktów. Jestem rozczarowany. LiczyÅ‚em, Å¼e po raz pierwszy
bÄ™dziemy wybieraÄ‡ prezesa z zastosowaniem demokratycznej zasady, Å¼e kaÅ¼dy kandydat z
wyprzedzeniem zaprezentuje swój program, aby wszyscy (nie tylko delegaci i to dopiero na
zjeÅºdzie) mogli siÄ™ z nim zapoznaÄ‡. No cóÅ¼, widocznie jako Å›rodowisko nie doroÅ›liÅ›my
jeszcze do tej normalnej w demokracji reguÅ‚y. MoÅ¼e na zjeÅºdzie poolimpijskim bÄ™dzie inaczej.
Oby.Marek Szewczyk
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