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Szanowni Państwo,

to ogromny zaszczyt, że mogę stanąć na czele Zarządu Polskiego Związku Baseballu 
i Softballu. Jestem świadomy kluczowej roli jaką powierzono mi, Darii Krupińskiej - 
Wiceprezes ds. softballu, Andrzejowi Pietrzakowi - Wiceprezesowi ds. baseballu 
i Krzysztofowi Gołębiowskiemu, Mateuszowi Mleczko, Piotr Jakubowskiemu i Justynie 
Ostarek – Członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej - Aleksandrowi Wysoczyńskiemu, 
Henrykowi Rojkowi i Małgorzacie Banaszyńskiej, a także Pani Dyrektor Biura Związku 
Jolancie Milczarek. Powierzone nam zadania traktuję w kategoriach wielkiego wyzwania, 
sprawdzianu, odpowiedzialności i podążania wyznaczoną drogą rozwoju. Zależy mi na 
dobrej współpracy i wzajemnym wsparciu przy realizacji wypracowanych projektów, 
podnosząc poziom sportowy i zainteresowanie baseballem i softballem w Polsce. 
Najbliższy czas będzie okresem wytężonej pracy, której będziemy chcieli sprostać jak 
najlepiej. Tylko w ten sposób będziemy w stanie z sukcesem realizować stawiane przed 
nami cele  i sprostać wyzwaniom.

        W imieniu własnym i Zarządu

         
        

        Prezes PZBall Paweł Szczepanik
  



[ ENGLISH VERSION ]

Dear Sir/Madam,

it is a great honor to be able to chair the board of the Polish Baseball Association
and Softball. I am aware of the key role that was entrusted to me, Daria Krupińska -
Vice President of Softball, Andrzej Pietrzak - Vice President of Baseball and Krzysztof 
Gołębiowski, Mateusz Mleczko, Piotr Jakubowski and Justyna Ostarek - Members of the 
Management Board and the Audit Committee - Aleksander Wysoczyński, Henryk Rojek 
and Małgorzata Banaszyńska, as well as the Director of the Association's Office, Jolanta 
Milczarek. I treat the tasks entrusted to us in terms of a great challenge, test, 
responsibility and following the designated development path. I care about good 
cooperation and mutual support in the implementation of developed projects, increasing 
the sports level and interest in baseball and softball in Poland. The nearest future will be 
a period of hard work, which we will want to do as best as possible. Only in this way we 
will be able to successfully achieve our goals and meet challenges.

       On my own behalf and on behalf 
       of the Management Board

         
        

       PZBall President Paweł Szczepanik
  


