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Oświadczenie trenera KNS 

W odpowiedzi na wielokrotne, regularne, niczym nie sprowokowane i nieprawdziwe informacje 

zamieszczane na portalach internetowych przez Pana Krzysztofa Wiłkomirskiego, czuję się 

zobowiązany przez środowisko polskiego judo do zajęcia stanowiska i wyjaśnienia kilku kwestii. W 

przeciwnym razie, nie reagując, czułbym się odpowiedzialny za uczestniczenie w procesie dewastacji 

medialnej i niszczenia opinii o polskim judo. Taką działalność od czasu przegranego przez niego 

Kongresu wyborczego prowadzi Pan Wiłkomirski w mediach internetowych i nie tylko. 

Prawda powinna trafić pod „strzechy” bo kłamstwo i fałsz wyrządza ogromne szkody naszemu 

środowisku, ma też negatywny wpływ na wyniki osiągane przez naszych reprezentantów. 

PZ Judo był jednym z pierwszych Związków sportowych, który otoczył opieką szkoleniową 

zawodników KN po wybuchu pandemii w czasie przymusowej izolacji. Poza przygotowaniem i 

rozesłaniem programów treningowych, arkuszy samoobserwacji, filmów instruktażowych, treningów 

online itp., regularnie organizowaliśmy spotkania internetowe na zoomie mające na celu wymianę 

informacji, podtrzymanie kontaktu z zawodnikami i opiekę psychologiczną tak potrzebną w tym 

trudnym dla wszystkich czasie. Spotkania, podobnie jak cała działalność szkoleniowa, prowadzona 

podczas pandemii, były dobrowolne ale każdy z zawodników KN miał możliwość do nich dołączyć. 

W wyniku tych i innych działań oraz zabiegów Prezesa, Władz Związku, pracowników biura i Sztabu 

Szkoleniowego udało się nam otrzymać jako jednej z pierwszych dyscyplin sportowych, zgodę na 

organizację zgrupowania (w zaostrzonym rygorze) w czasie pandemii. Nie był to łatwy proces, 

wymagał wiele pracy i determinacji oraz odwagi i wytrwałości. Zgodnie z decyzją Władz naszego 

Państwa udział w zgrupowaniu był dobrowolny, dlatego zwodnicy nie byli powoływani na 

zgrupowanie a zgłaszali swój akces, informowani przez Sztab Szkoleniowy odnośnie procedur i zasad 

jakie muszą spełnić aby wziąć w nim udział. 

Opisany kłamliwie przypadek zawodnika Damiana Stępnia nie ma nic wspólnego z prawdą. Damian 

skorzystał z przysługującego mu prawa i nie podjął współpracy ze Sztabem Szkoleniowym podczas 

pandemii. Nie uczestniczył ani razu w zebraniach na zoomie, nie przekazywał informacji na temat 

stanu zdrowia i stosowanych obciążeń treningowych. Finalnie w korespondencji mailowej (z dnia 

21.04.20 i ..) odmówił udziału w planowanych akcjach szkoleniowych! 

Chętnie dowiem się co ma na myśli pan KW, mówiąc o zastraszaniu zawodników i fatalnej atmosferze 

panującej w Kadrze? Pomijając milczeniem jego wielokrotne obraźliwe sformułowania na temat 

mojej osoby i pracy, czuję się zobowiązany do obrony dobrego imienia moich współpracowników – 

członków Sztabu Szkoleniowego, których darzę ogromnym szacunkiem za ich profesjonalizm i 

kompetencje. 

Z judo jestem związany od ponad 40 lat, przez około 8 lat prowadziłem KN juniorów i mogę 

autorytatywnie stwierdzić, że nigdy zawodnicy KN nie byli otoczeni tak kompleksową i fachową 

opieką specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od psychologa, przez trenerów a skończywszy na 

Sztabie medycznym: lekarzach i fizjoterapeutach.  

Wszystkie te ciężko pracujące osoby nie zasłużyły sobie na to aby KW w imię swoich partykularnych 

interesów politycznych (kandydat na Prezesa PZ Judo) obrażał ich i dyskredytował przed całym 

środowiskiem judo. Działanie takie jest tym bardziej szkodliwe, że opiera się na kłamstwie i jest 



deprawujące dla młodzieży, która ma nieograniczony dostęp do Internetu ale niestety nie ma 

dostępu do większości informacji i faktów, na temat Kadry. Pan KW jest oczywiście świetnie 

poinformowany i kompetentny ale nie przypominam sobie aby pojawił się chociaż raz podczas akcji 

szkoleniowych KN. Nigdy też nie podjął próby uzyskania informacji u źródła. Ma swoje, dużo bardziej 

wiarygodne źródła informacji na temat szkolenia KN PZ Judo niestety nie może ich ujawnić       

No nie przepraszam, raz umówił telefonicznie ekipę reporterską do Spały, mającą przygotować 

materiał z przygotowań do MŚ w Baku 2018. Co z tego wyniknęło wszyscy pamiętamy – totalnie 

niekompetentny trener i kolejne szyderstwa i kpiny „zastraszonych” zawodników w necie. 

Jak wygląda szczerość i prawdomówność w wykonaniu KW obrazuje sytuacja z MŚ w Tokio. Najpierw 

przez kilka tygodni dyskredytował i krytykował udział młodego, perspektywicznego zawodnika z kat 

81kg w MŚ. Następnie, na drugi dzień po udanym występie, jak gdyby nigdy nic, jako jeden z 

pierwszych serdecznie mu gratulował. 

To bardzo przykre, że w czasie epidemii, kiedy tak wiele osób przegrywa walkę o swoje życie, pan KW 

nie może znieść, że w KN PZ Judo dzieje się dobrze i wszystko zmierza ku lepszemu. 

Od kandydata na przyszłego Prezesa PZ Judo oczekiwałbym minimum etyki i moralności. Wylewanie 

żółci w Internecie w czasie kiedy cała ludzkość zmaga się z pandemią i wszyscy starają się zjednoczyć 

w walce z wirusem tylko po to aby zdyskredytować swoich politycznych przeciwników w oczach 

środowiska, stawia pod znakiem zapytania Pana kompetencje nie tylko jako przyszłego Prezesa ale 

także jako wychowawcy i trenera młodzieży. 

Na „szczęście” ma Pan wyjątkową umiejętność łatwości zmiany zdania i wypowiadanych opinii, może 

jeszcze nie jest za późno? 
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