sport
P³occy kibice wiedz¹, ¿e to za jego czasów dru¿yny pi³ki no¿nej
i rêcznej odnosi³y najwiêksze sukcesy, zdobywa³y medale, brylowa³y w rozgrywkach europejskich.
Krzysztof Dmoszyñski by³ trzykrotnie prezesem Wis³y P³ock,
najprawdopodobniej ostatni raz
po¿egna³ siê z klubem przed trzema tygodniami. Twierdzi, ¿e limit
siê wyczerpa³. Jak teraz bêdzie
wygl¹daæ ¿ycie prezesa?

Krzysztof Dmoszyñski

¯ycie po Wiœle P³ock

– Dosz³y mnie s³uchy, ¿e pracuj¹c w klubie, gdy by³y problemy finansowe, nie bra³ Pan wynagrodzenia, to prawda?

– Przede wszystkim muszê doprowadziæ do porz¹dku moje zdrowie.
Mia³em powa¿ne problemy zdrowotne, czego efektem by³y dwa powa¿ne zabiegi operacyjne na sercu.
Nie mia³em kiedy jechaæ do sanatorium, poniewa¿ to by³ czas wielu
obowi¹zków. Teraz muszê koniecznie nadrobiæ te zaleg³oœci.
– Po¿egnanie z klubem nie by³o
chyba najlepsze?

– Ale mamy kryzys, wszyscy dostali mniej pieniêdzy?
– Wiemy, ale nieraz mówiliœmy
w³aœcicielowi klubu, ¿e mo¿emy sobie sami zorganizowaæ pieni¹dze,
potrzebowaliœmy tylko zielonego
œwiat³a. Sk³adaliœmy szereg ró¿nych
projektów, ale by³y one przez urzêdników pana prezydenta chowane
pod stó³. Mieliœmy ro¿ne pomys³y,
niestety bez ¿adnego odzewu.
– Co Pan poczu³, kiedy siê dowiedzia³, ¿e stanowisko prezesa
przej¹³ Jacek Kruszewski, który

D. Ossowski

– No nie, muszê przyznaæ, ¿e niektórym ludziom wyraŸnie zabrak³o
klasy.

– Ale to s¹ bzdury. Jak przyszed³em
do P³ocka, to podpisa³em kontrakt na
1,5 roku na wprowadzenie zespo³u do
I ligi. Uda³o nam siê wczeœniej, a nie
by³o ³atwe, bo pozbyliœmy siê piêciu
podstawowych zawodników tu¿
przed rozpoczêciem rundy wiosennej,
to by³y bardzo ryzykowne decyzje.
Awans siê uda³, ale wychodzi na to, ¿e
by³ on za szybki. Z drugiej jednak
strony, jak nie wykorzystaæ takiej
szansy? Konieczne by³o budowanie
zespo³u, ale ¿eby to zrobiæ dobrze, to
trzeba mieæ na to œrodki. I konieczne
by³o ³atanie, bo pieniêdzy brakowa³o.
„Mam inn¹ grupê krwi” ni¿ by³y prezydent Miros³aw Milewski, ale muszê
przyznaæ, ¿e on dba³ o pi³kê no¿n¹,
a bud¿et klubu by³ znacznie wy¿szy
ni¿ ostatnio, niemal dwukrotnie.

pracowa³ z Panem w zarz¹dzie
klubu?
– Bardzo siê ucieszy³em. Wydaje
mi siê, ¿e jest on w pe³ni przygotowany do pe³nienia tej funkcji. Ja
przecie¿ nie jestem nieomylny, pope³niam b³êdy, ale widzia³em, ¿e nasza wspó³praca wygl¹da³a bardzo
dobrze. Chêtnie korzysta³em z jego,
czêsto zupe³nie innego, spojrzenia
na problemy. Bêdzie mia³ bardzo
ciê¿ko, zw³aszcza w obecnym uk³adzie zarz¹dzania klubem. Zarz¹d
Wis³y powinien byæ jednoosobowy,
prezesowi niepotrzebna jest dodatkowa osoba. Nie do koñca jestem
przekonany, ¿e ta, która wraz z prezesem bêdzie kierowa³a klubem, to
fachowiec. Bojê siê, ¿e jeœli w ¿ycie
bêd¹ wprowadzane jej pomys³y, to
ciê¿ko bêdzie utrzymaæ klub na powierzchni. Tylko utopiœci mog¹ ¿yczyæ sobie, by w klubie grali jedynie
wychowankowie. Trudno wskazaæ
klub, w którym jest choæ 50% wychowanków. Nie ma te¿ powodów,
by zmieniaæ system szkolenia m³odzie¿y, który – wypracowywany
przez lata i na miarê posiadanych
œrodków – przynosi efekty. Wystarczy przyjrzeæ siê, jak wielu wychowanków, w porównaniu do innych
zespo³ów, gra³o w klubie po zakoñ-

czeniu wieku m³odzie¿owego. Kibice doskonale wiedz¹, ¿e wielu z nich
radzi sobie, ale nie wszyscy i nie
w Wiœle. Nie wyobra¿am sobie, by
zmusiæ pi³karza do pozostania
w P³ocku, jeœli on ma inne plany
i priorytety w ¿yciu. Zarzucanie mi,
¿e nie zatrzyma³em niektórych,
œwiadczy tylko o niewiedzy, jak
funkcjonuje pi³karski œwiat. Nie jest
te¿ prawd¹, ¿e w Legii Warszawa
gra tak wielu wychowanków. To s¹
przede wszystkim pi³karze, którzy
zostali kupieni do tego klubu w m³odym wieku. Ale trzeba sobie zdawaæ
sprawê, ¿e warszawski klub ma lepsz¹ bazê i mo¿e zaoferowaæ zawodnikom lepsze warunki, choæby internaty. My mo¿emy proponowaæ
przyjœcie do Wis³y tylko pi³karzom
z najbli¿szej okolicy. Gdzie ich zakwaterowaæ, z czego wyp³acaæ stypendia? Jeœli Jacek Kruszewski poradzi sobie ze wspó³pracownikiem,
to poradzi sobie na pewno z prowadzeniem klubu.
– Trzykrotnie prowadzi³ Pan
p³ocki klub, nie uwierzê, ¿e teraz
przestanie siê Pan interesowaæ
Wis³¹.
– Oczywiœcie, ¿e nie. Powiedzia³em panu Kruszewskiemu, ¿e jeœli

tylko bêdzie potrzebowa³ i to wcale
nie rady, ale np. porady prawnej,
gdyby chcia³ podyskutowaæ, jestem
otwarty i do dyspozycji. Nasza
wspó³praca nie by³a ³atwa, ale spory
konstruktywne. Wiem, ¿e pope³nia³em b³êdy, jednym z nich by³a zmiana trenera. Nie powinienem zrywaæ
kontraktu z Mieczys³awem Broniszewskim, nale¿a³o wytrzymaæ ciœnienie. Dru¿ynê poprowadzi³ Libor
Pala, cz³owiek z ogromnym doœwiadczeniem, z wiedz¹, ale zabrak³o chemii z zawodnikami. Nie chcê
wierzyæ, ¿e tak by³o rzeczywiœcie,
ale zwracano mi uwagê, ¿e w pewnym momencie zawodnicy grali
przeciwko trenerowi.
– Tu¿ przed zakoñczeniem rozgrywek I ligi odby³a siê debata,
w której na zaproszenie prezydenta miasta wziêli udzia³ te¿ kibice…
– •le siê sta³o, ¿e zabrak³o odpowiedzi na moje pytanie. A zapyta³em
wtedy, w³aœciciela klubu, czyli miasto, w jakiej klasie rozgrywkowej
maj¹ wystêpowaæ pi³karze. Niestety
nie ma konkretnych planów. Gdyby
prezydent powiedzia³ „chcemy ekstraklasy i zabezpieczymy odpowiedni¹ sumê pieniêdzy” lub „nie staæ
nas na pi³kê, zostajemy w II lidze”,
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– Rzeczywiœcie, nie bra³em przez
piêæ miesiêcy, zreszt¹ tak jak Jacek
Kruszewski i dyrektor biura Maciej
Wi¹cek. Moim zdaniem w pierwszym rzêdzie pieni¹dze musieli dostaæ pracownicy. Musia³o wystarczyæ dla pañ sprz¹taczek, dla tych,
co przygotowywali boisko – s³owem
dla tych, którzy mieli bezpoœredni
wp³yw na to, jak bêdzie wygl¹daæ
nasza baza. My mogliœmy na pieni¹dze poczekaæ. Nasi zawodnicy, czasem z poœlizgiem, ale zawsze otrzymywali pieni¹dze, które im siê nale¿a³y. Na pewno byliœmy jednym
z nielicznych klubów w kraju bez
zaleg³oœci finansowych i do papierów o licencjê mogliœmy do³¹czyæ
zaœwiadczenie z ZUS-u i Urzêdu
Skarbowego o niezaleganiu z p³atnoœciami. Trzeba by³o siê œcigaæ
sportowo, tak¿e finansowo. Przejœcie z bud¿etu 10 mln z³ za poprzedniego prezydenta na 5 mln z³ obecnie to ogromne wyzwanie. To z tych
œrodków by³y wydzielane pieni¹dze
na m³odzie¿ – oko³o 800 tys. z³, oko³o miliona na utrzymanie obiektu.
A wkrótce trzeba bêdzie przeznaczyæ wiêksz¹ kwotê na remont stadionu, na wymianê monitoringu,
w ka¿dej chwili mo¿e pójœæ wêze³
cieplny, wodny. Takie rzeczy staraliœmy siê naprawiaæ z dodatkowo zdobytych œrodków od zaprzyjaŸnionych firm.
– Jednym z zarzutów stawianych Panu przy odwo³aniu by³
brak sponsorów w klubie…
– To nie jest takie proste. My prowadziliœmy rozmowy z wieloma potencjalnymi zainteresowanymi sponsoringiem klubu, ale by³y one bardzo trudne. Niestety nie mieliœmy
te¿ wsparcia ze strony urzêdników
ratusza. Szkoda, ¿e nie mogliœmy siê
dogadaæ. W klubie zaczê³a siê nowa
historia, miejmy nadziejê, ¿e bêdzie
siê pi¹³ w górê i osi¹ga³ sukcesy. Ja
na pewno bêdê Wiœle kibicowa³.
Rozmawia³a: Jola Marciniak

Mistrzostwa P³ocka

W Orlen
Arenie
walczyli judocy

Monaco oraz niespodziewanej z Rosjanami. W meczu z zespo³em zza
wschodniej granicy walka do koñca
by³a zaciêta i jeszcze trzy pojedynki
przed koñcem turnieju miejsce na podium by³o w zasiêgu Polaków.
Choæ medalu nie by³o, to polska
dru¿yna ma zapewniony start w Bermuda Bowl, czyli w mistrzostwach
œwiata, gdzie wystartuje szeœæ najlepszych zespo³ów z Europy.
***
Reprezentacja gra³a w Dublinie, a w
S³upnie rozegrany zosta³ turniej zaliczany do Grand Prix Mazowsza „O
puchar wójta gminy S³upno”. Bryd¿yœci spotkali siê w sali Szko³y Podstawowej, której dyrektorem jest Jerzy
Ogonowski. Turniej wygra³a para Le-

Archiwum

Narkiewicz bez medalu
W Dublinie odby³y siê 51. mistrzostwa Europy w bryd¿u sportowym z udzia³em reprezentacji Polski, w barwach której wyst¹pi³
bielszczanin Grzegorz Narkiewicz.
Przed dwoma laty reprezentacja
Polski zdoby³a na mistrzostwach
srebrny medal i w tym roku by³a zaliczana do grona faworytów. Na liœcie
startowej znalaz³y siê 34 reprezentacje
narodowe, które zosta³y podzielone na
dwie 17-zespo³owe grupy.
W I fazie rozgrywek Polska zajê³a
IV miejsce i wesz³a do 9-dru¿ynowego fina³u. Niestety w tym roku naszej
reprezentacji nie uda³o siê zdobyæ medalu. Ekipa znalaz³a siê ostatecznie na
V miejscu, po wysokich pora¿kach:
z triumfatorem mistrzostw dru¿yn¹

– Mo¿e wróæmy do Pana. Jakie
plany na przysz³oœæ, oczywiœcie po
dokoñczeniu leczenia, sportowa
emerytura?
– Ale¿ sk¹d. Ja nigdy nie narzekam na brak zajêæ i nie wyobra¿am
sobie, ¿e móg³bym ¿yæ z dala od
sportu.

– Jakie s¹ Pañskie najbli¿sze
plany?

– Zarzucano Panu g³ównie niewykonanie planu, dru¿yna nie
utrzyma³a siê w I lidze.

wtedy wszystko by³oby jasne. A tak
uwa¿am, ¿e mieszkañcy P³ocka s¹
oszukiwani, bo nie wiadomo, czy
ten klub skazany jest na wegetacjê,
czy zostanie nastawiony na sukces.

Grzegorz Narkiewicz
szek Hejne z Bydgoszczy i Micha³ Lewiñski z Gorzowa.
W Przasnyszu równie¿ zosta³ rozegrany turniej, tym razem „O puchar

burmistrza”. W stawce 26 par zwyciê¿yli zawodnicy z bielskiego GOK-card’s Leszek Pêcherzewski i AlekJol.
sander Marciniak.

Dziewiêcioro zawodników Eljot
P³ock z grupy zaawansowanej
wziê³o udzia³ w VI mistrzostwach
P³ocka w judo.
Podopieczni instruktora Piotra Januszewskiego wywalczyli w zawodach cztery z³ote medale. Mistrzami
P³ocka zostali: Oliwia Waœkiewicz,
Katarzyna Zdrojewska, Mateusz
Zieliñski oraz Konrad Kustosik.
Srebrny kr¹¿ek zdobyli Kuba Zieliñski i Patryk Cieœlak, a br¹zowy –
Marcin Skomurski. Na V pozycji zawody ukoñczyli: Szymon Staneta
i Piotr Kotwica.
Jol.
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