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Panie Prezydencie

Zarząd  Stowarzyszenia  Piłkarskiego  Zawisza  z  wielkim  niepokojem  i  oburzeniem odnotowuje 
kolejne  wypowiedzi  Pana  Radosława  Osucha,  większościowego  udziałowca  w  spółce  WKS 
Zawisza  Bydgoszcz  S.A.  Zarówno  oświadczenie  ww.  na  stronie  internetowej  klubu  jak   i 
publikacja: „ Jeśli na Zawiszy zarobię, będę geniuszem. Noście mnie w lektyce”, która ukazała się 
w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej (www.bydgoszcz.sport.pl) zawiera szereg pomówień i 
obraźliwych określeń.
Jak  Pan  wielokrotnie  podkreślał  Stowarzyszenie  Piłkarskie  Zawisza   jest  prawnie  działającym 
podmiotem, działającym w oparciu o statut, którym kierują  pochodzące z wyborów władze. Jak w 
takim razie odniesie się Pan do słów Pana Osucha:  w Stowarzyszeniu Piłkarskim  stery już kilka 
miesięcy temu  przejęli  pseudokibice wyrzucając ze swojego zarządu ludzi,  z  którymi  mogłem 
normalnie  współpracować przez ponad dwa lata?

W dniu wczorajszym Pan Osuch kontaktował się z trenerami szkolącymi dzieci w Stowarzyszeniu 
Piłkarskim proponując im pracę w spółce. Dzień wcześniej o tych trenerach wypowiadał się tak:. 
” … trenerzy Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza mówią, że są z trybuny B i jeżdżą na wyjazdy. 
Czyli to oni rozkładają taką sektorówkę. Nikt mi nie powie, że HWDP to jest coś dobrego. Tak 
wychowuje się kolejnych patologicznych młodych ludzi”. Cóż za błyskotliwe kojarzenie faktów, 
budowanie tezy i twierdzenia, szczególnie w kontekście dalszej wypowiedzi: „...tak naprawdę tym 
ludziom chodzi o kasę, a nie o dzieci. Niech nikt nie mówi, że bandzior przejmuje się dziećmi. 
Może  swoimi,  ale  nie  obcymi.”  Słowa  patologiczne  w  odniesieniu  do  dzieci  trenujących 
w Stowarzyszeniu Piłkarskim Pan Osuch użył już wcześniej, 19 grudnia 2013r. w trakcie walnego 
zebrania akcjonariuszy, gdzie również dowodził, że skoro rodzice tych dzieci chodzą na trybunę B 
to jego określenie jest zasadne.  
Kolejne  bardzo  niepokojące,  całkowicie  niezgodne  z  prawdą  stwierdzenia  Radosława  Osucha, 
dotyczą zamachu i chęci przejęcia klubu z jego rąk. Przerażenie autora jest tak wielkie, że raz o te 
niecne  zamiary  posądza  bliżej  nieokreśloną  grupę  pseudokibiców,  raz  członków  władz 
Stowarzyszenia Piłkarskiego.
Panie Prezydencie prosimy samemu ocenić jak takie pomówienia  wpływają na wizerunek klubu, 
w  jaki  sposób  przekładają  się  na  wiarygodność  większościowego  udziałowca.  Jak  w  końcu  te 
fantazje  odbiera  potencjalny sponsor,  który poza  wieloma innymi czynnikami  zwraca również 
uwagą na to z jak poważnym partnerem przyjdzie mu współpracować   i kim jest osoba, której 
powierzy swoje pieniądze.



W trakcie spotkania 21.12.2013r.  miał Pan okazję kilkakrotnie prosić Pana  Radosława Osucha 
o  stonowanie  wypowiedzi,  gdyż  Ten  w sposób  niezbyt  parlamentarny zwracał  się  w  kierunku 
szczególnie przedstawicieli SKZB, zapewne była to bardzo niezręczna sytuacja.      
Podobnie  zresztą  jak  ta,  gdy bronił  Pan Radosława Osucha gdy padł  pod jego adresem zarzut 
obrażenia bydgoszczan i ośmieszania Bydgoszczy w trakcie wywiadu jakiego udzielił 5 grudnia dla 
portalu  „weszło.pl”.  Stwierdził  Pan,  że  nie  zna  tej  wypowiedzi,  a  jeżeli  padły  tam  jakieś 
stwierdzenia  to  pewnie  zostały  wyrwane  z  kontekstu  całej  wypowiedzi.  Dzisiaj  ma  Pan  do 
dyspozycji szeroki materiał do analizy i chociaż artykuł na portalu „bydgoszcz.sport.pl” uległ już 
modyfikacji, powinien on dać Panu wiele do myślenia.
Jako akcjonariuszowi spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.  trudno jest uwierzyć  pojawiającym 
się  opiniom o Pana bezkrytycznym podejściu do wszelkich poczynań Pana Radosława Osucha. 
Wobec tego oczekujemy, że dla dobra bydgoskiej piłki, Bydgoszczy i marki Zawisza zajmie Pan 
stanowisko  w sprawie  Jego  wypowiedzi,  tym bardziej,  że  dotyczą  one   nie  tylko   „lokalnego 
podwórka” .
Pewnie  już  niedługo  okaże  się,  czy  „mało  znaczący  dziennikarz  z  Warszawy”  (autorzy 
niekorzystnego  dla  Pana  Osucha  artykułu  w  Przeglądzie  Sportowym)  po  takim  stwierdzeniu 
przestaną drążyć temat. Natomiast na reakcję kibiców w kraju na stwierdzenie, że na trybunach jest 
największa patologia w Polsce przyjdzie pewnie poczekać do wznowienia sezonu. Jednak już teraz 
można sobie wyobrazić jaki będzie odzew na te słowa i na kolejne: „... największe problemy są ze 
stowarzyszeniami  kibiców.  Im więcej  się  im pomoże,  tym szybciej  wbiją  nóż w plecy.  To jest 
największa zmora polskiej piłki. Niewykształcony motłoch nie może zarządzać firmą.”.
Czytając wypowiedzi Pana Radosława Osucha zastanawiamy się czy ktoś w końcu będzie w stanie 
spowodować, że osoba ta przestanie prowokować i podsycać już i tak gorącą atmosferę. Zapewne 
wręczając nam do podpisania słynne już oświadczenie nie spodziewał się Pan, że wkrótce być może 
przyjdzie Panu układać nowy tekst dla innego adresata.

Panie Prezydencie!
Nie oczekujemy od Pana rzeczy niemożliwych, oczekujemy,  że zgodnie z zasadą bezstronności 
będzie Pan równo traktował uczestników życia publicznego w naszym mieście.
Skala   nieodpowiedzialnego działania  i  krąg  osób dotkniętych  stwierdzeniami  Pana Radosława 
Osucha  powoduje, że czujemy się upoważnieni aby  zadać Panu następujące pytania:
– czy jako Prezydent Bydgoszczy zareaguje Pan podobnie jak zrobił to gdy obraźliwe epitety 
wykrzykiwane były pod adresem Radosława  Osucha i jego współpracowników?
– czy  będzie Pan konsekwentny w działaniu i zastosuje wobec Radosława Osucha  te same 
standardy oceny, którymi kierował się Pan uznając za naganne postępowanie kibiców Zawiszy?
– czy  wobec  Radosława  Osucha  będzie  Pan  tak  samo  stanowczy  i  zastosuje  takie  same 
sankcje jak np. wobec Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza?
Zadajemy te  pytania  ponieważ  dał  się  Pan  poznać  jako  osoba  niezwykle  poważnie  traktująca 
kwestię tego co się wokół Zawiszy dzieje i stanowczo reagującego na zjawiska mogące mieć wpływ 
na wizerunek klubu, miasta oraz  przyszłość klubu i piłki nożnej w Bydgoszczy.
Dlatego  też  oczekujemy  szybkiej  odpowiedzi  na  zadane  pytania  i  równie  szybko  podjętych 
stanowczych działań   w powyższej sprawie.
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