Drodzy Członkowie Fan Club Barça Polska,
Z przykrością informuje, że w dniu 11 lipca 2015 r. złożyłem oficjalną rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia.
Funkcję tę sprawowałem tylko jeden sezon. Przez ten rok pracowałem z największym możliwym zapałem,
zaangażowaniem i poświęceniem. Mam szczerą nadzieję, że było to dostrzegalne. Wszystkie te elementy
planowałem wykorzystywać w drugim sezonie kadencji. Niestety moja wizja Stowarzyszenia różniła się od
tej, którą chce podążać część obecnych Władz. Mimo wielu prób nie mogliśmy znaleźć kompromisu.
Wobec tego, kierując się dobrem Stowarzyszenia, podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu.
Czuję bowiem, że odpowiedzialne kierowanie tak dużą organizacją jaką jest FCBP, wymaga od wszystkich
członków Władz mówienia jednym głosem oraz spójnej i konsekwentnej pracy na rzecz naszego
Stowarzyszenia.
Przepraszam wszystkie osoby, które czują się zawiedzione moją decyzją, które mogą uważać,
że nie spełniłem obietnic składanych sezon temu. Niestety mimo największych chęci i gotowości do pracy
nie mogę tego zrobić.
Jestem bardzo dumny z okresu, w którym miałem olbrzymią przyjemność i zaszczyt być Prezesem tak
wspaniałego Stowarzyszenia jakim jest Fan Club Barça Polska. Moim osobistym zdaniem przez ten jeden
sezon udało nam się wywiązać z obietnic, które deklarowaliśmy podczas wyborów, a nawet zrobić kilka
rzeczy ponad to. Pełne sprawozdanie z naszych dokonań w tym sezonie przedstawiliśmy na Walnym
Zgromadzeniu, ale do wszystkich z Was podsumowanie sezonu zapewne zostanie jeszcze wysłane drogą
mailową w najbliższych dniach.
Jednocześnie bardzo gorąco dziękuję wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność pracować przez
ten sezon, które często zamęczałem telefonami i rozmowami na tematy związane z FCBP. Większości z Was
miałem już okazję podziękować osobiście, wszystkim innym dziękuję poprzez ten list. Oprócz współpracy
odczułem i doświadczyłem też koleżeństwa i przyjaźni, za co jestem dozgonnie wdzięczny. Poznałem też
wiele osób spoza Stowarzyszenia z Polski, Barcelony i różnych zakątków Europy i Świata, dzięki pomocy
których udało się zrealizować kilka bardzo ciekawych pomysłów. Na własnej skórze przekonałem się, że
Barcelona to naprawdę wielka rodzina, rozsiana po całym świecie.
Stowarzyszenie pozostawiam członkom Zarządu, z wiceprezesem Pawłem Kołodziejskim na czele.
FCBP znajduje się w dobrej sytuacji strukturalnej i finansowej, jestem więc przekonany, że na bazie tego, co
udało nam się do tej pory osiągnąć, Fan Club Barça Polska będzie rozwijał się jeszcze szybciej.

We Władzach znajdują się osoby o olbrzymich umiejętnościach, doświadczeniu i poświęceniu.
Szczerze uważam, że będą realizowały wszystkie cele i idee Stowarzyszenia w kolejnych latach
w sposób profesjonalny, rzetelny, pełen ciekawych i czasami odważnych decyzji, a przede wszystkim
przyjazny dla każdego z Was i z troską o każdego z Was.
To był wspaniały rok w życiu FCBP, ale też przede wszystkim FC Barcelony. Jako kibic życzę nam
wszystkim kolejnych sukcesów i aby kolejne lata były jeszcze lepsze i przyczyniały się do rozwoju
FC Barcelony, a co za tym idzie też wszystkich Penyi na całym świecie z Fan Club Barça Polska
na czele.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Adam Marszał

