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List otwarty zawodników Kadry Olimpijskiej Tokio 2020 

i Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w Judo 

 
 

Prezes Polskiego Związku Judo 
Pan Jacek Zawadka 

 
 

Szanowny  Panie Prezesie, 

Jako zawodnicy Kadry Olimpijskiej Tokio 2020 oraz Kadry Narodowej Seniorów  

i Seniorek w Judo zdecydowaliśmy się odnieść do opublikowanego przez Pana listu z dnia  

26. lipca 2021 r. i wyrazić naszą opinię na temat Pana dokonań jako Prezesa PZJudo w latach 

2017-2021 oraz Pana dalszych planów na „odbudowę” polskiego judo. 

W pierwszym punkcie swojego wystąpienia podkreśla Pan, że jego największym 

osiągnięciem w kadencji jest zdobycie sześciu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 

2020. Prosimy nie przypisywać sobie w całości naszych sukcesów na potrzeby Pana kampanii 

wyborczej. W głównej mierze jest to sukces nasz oraz naszych trenerów klubowych, a także 

innych podmiotów finansujących nasze starty w tym: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Wojska Polskiego, indywidualnych sponsorów, klubów. Kwalifikacje 

uzyskaliśmy pomimo wielu negatywnych działań PZJudo, o których piszemy poniżej. 

W tym kontekście Pana „zasługą” jest wyznaczenie Pana Mirosława Błachnio na 

stanowisko Trenera KNSiS, który w ciągu swojej kadencji potrafił zniechęcić do własnej osoby 

wszystkich zawodników reprezentujących Polskę na IO w Tokio. Przypominamy, iż w trakcie 

tego turnieju żaden judoka nie wyszedł do walki przy asyście pana Błachnio. Doskonale zdając 

sobie sprawę z tego, iż obecność pana Błachnio nie będzie konieczna, promował Pan jego 

wyjazd na igrzyska kosztem trenerów klubowych niektórych olimpijczyków. 



Mówiąc o procesie kwalifikacji olimpijskich pragniemy przytoczyć kilka faktów, które 

świadczą o tym, iż bardziej Pan utrudniał, niż pomagał zawodnikom uzyskać awans na 

igrzyska.  

Po pierwsze, jako Prezes Zarządu zablokował Pan start Karoliny Pieńkowskiej, Macieja 

Sarnackiego i Piotra Kuczery w Mistrzostwach Świata Tokio 2019 argumentując to brakiem 

rekomendacji trenera kadry. W tym czasie w/w zawodnicy zajmowali wysokie pozycje w 

rankingu światowym, a zdobycie medalu na tejże imprezie znacząco przybliżyłoby im start na 

IO Tokio 2020. Jednocześnie nasz kraj reprezentowali zawodnicy, którzy nie wypełnili 

kryteriów kwalifikacyjnych do imprez mistrzowskich. 

Po drugie, w styczniu 2021 r. opublikowano nowe kryteria kwalifikacji do imprez 

mistrzowskich, które potraktowano najogólniej mówiąc w sposób instrumentalny, dając 

narzędzie trenerowi kadry do decydowania o składzie niezależnie od wyników sportowych. 

Ustalone zasady udziału w turniejach kwalifikacyjnych spowodowały, że ponownie 

zablokowano finansowanie startów Macieja Sarnackiego i Piotra Kuczery w turniejach rangi 

Grand Slam w Tbilisi i Antalyi.  

Po trzecie, zawodnicy niezgadzający się z wizją szkolenia pana Mirosława Błachnio 

wielokrotnie byli zmuszeni do opłacania ze środków klubowych lub prywatnych (a także 

zbiórek internetowych) swoich wyjazdów i wyjazdów ich trenerów klubowych na zgrupowania 

szkoleniowe oraz turnieje kwalifikacyjne. Zawodnicy rezygnowali z udziału w centralnych 

akcjach szkoleniowych z obawy na brak zindywidualizowania programu treningowego oraz 

przeładowanie jednostkami treningowymi (w ciągu jednego dnia do czterech jednostek) w myśl 

zasady wyznawanej przez trenera kadry: „Im więcej, tym lepiej”. 

Chwali się Pan spłatą milionowego długu zaciągniętego przez PZJudo, jednakże  

w naszej ocenie odbyło się to naszym kosztem poprzez ograniczanie finansowania wyjazdów 

na zagraniczne akcje szkoleniowe oraz turnieje zawodników walczących o awans na IO Tokio 

2020. Cytując Pana słowa: „W związku z tym, że w pierwszej kadencji bardzo dużo energii 

poświęciłem na spłatę zadłużenia związku, w kolejnej – mając stabilność finansową – chcę 

koniecznie podnieść jakość szkolenia judo w Polsce.” mamy rozumieć, iż otrzymaliśmy niższą 

jakość szkolenia i poświęcono nasz wysiłek na spłatę długu, tak aby kolejne pokolenia miały 

lepiej? 

Propozycję Pana programu można podsumować łacińskimi słowami „nihil novi”. 

Niczym nowym nie są też Pana zapewnienia o utworzeniu programu stypendialnego dla 

zawodniczek i zawodników posiadających w danym momencie kwalifikacje olimpijskie. Już w  

2019 roku pan Błachnio podczas kwietniowego wyjazdu na zgrupowanie w Japonii ogłosił,  

iż zawodnicy posiadający na dany moment kwalifikację olimpijską będą mogli liczyć na 



wsparcie finansowe PZJudo. Niestety do ogłoszenia programu stypendialnego nie doszło, 

a i tak zapowiadane przez pana Błachnio warunki finansowania były tak zaostrzone, że żaden 

zawodnik w Polsce nie uzyskałby finansowania. Widzimy, że w swoich obietnicach już Pan 

nawet nie wspomina o poszukiwaniu sponsora.  

Nie podpisujemy się pod Pana kandydaturą jeszcze z kilku względów. 

Protegowany przez Pana, pan Błachnio przez 3 lata swojej kadencji poprzez swoje 

manipulacje, dyskryminowanie zawodników, kłamstwa, aroganckie zachowanie, a przede 

wszystkim brak troski o organizmy zawodników stracił zaufanie czołowych reprezentantów 

Polski doprowadzając wielu z nich do przedwczesnego zakończenia kariery. Aby nie być 

gołosłownym przytaczamy kilka faktów z jego kadencji: 

-  trzech zawodników skierowało sprawy na drogę sądową 

-  wygrana sprawa Karoliny Pieńkowskiej przed Trybunałem Arbitrażowy ds. Sportu 

- brak aktualnego medalisty Mistrzostw Polski Seniorów podczas majowego 

zgrupowania w Zakopanem 

Doskonale zdawał Pan sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znaleźli się zawodnicy  

i zawodniczki KNSiS, a mimo to wypowiadał się Pan w samych superlatywach o działalności 

trenera kadry narodowej, między innymi za pośrednictwem strony internetowej 

(www.pzjudo.pl), która stała się „propagandową tubą”, nie mającą za wiele wspólnego  

z faktami. Oczywiście zauważyliśmy, iż kontrowersyjne wywiady ze strony PZJudo nie były 

publikowane na fanpage’u, z obawy o nieprzychylne komentarze osób trzecich. 

W swoich wywiadach podkreślał Pan jedność i „dopieszczenie” zawodników przez 

PZJudo. Niestety my zupełnie nie mieliśmy takiego poczucia, a wręcz przeciwnie - czuliśmy 

się często wręcz ignorowani. Jak ma się czuć Mistrzyni Europy Seniorek, którą po przylocie 

wita pusta hala przylotów (brak reprezentacji władz PZJudo)? Jak ma się czuć zawodnik, który 

po 3 latach turniejów kwalifikacyjnych, zamiast nagrody finansowej otrzymuje papierek  

z nominacją? Jak ma się czuć zawodniczka, której 7. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich  

w Tokio jest oceniane przez trenera kadry jako porażka i wina trenera klubowego?  

Podsumowując Pańską kadencję z perspektywy zawodników kadry narodowej nie 

można powiedzieć, że dbał pan o nasze interesy. Ignorowanie narastających konfliktów 

pomiędzy trenerem kadry a czołowymi zawodnikami i ich trenerami klubowymi, akceptowanie 

nieuczciwej konkurencji, ograniczanie finasowania czołowych zawodników w najważniejszym 

okresie kwalifikacji olimpijskich, to tylko niektóre sytuacje z okresu pańskiej kadencji. Ostatnie 

lata doprowadziły do całkowitego braku zaufania czołowych zawodników kadry narodowej do 



trenera kadry i wiary w uczciwość, sprawiedliwość, a co gorsza w sukcesy sportowe na miarę 

naszego potencjału.  

To wszystko nie pozwala patrzeć z optymizmem na przyszłość polskiego judo. Z tego 

względu apelujemy do Pana, o wzięcie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację 

i niekandydowanie na stanowisko prezesa w nadchodzących wyborach PZJudo. 

Z poważaniem: 

Damian Szwarnowiecki

XYZ
Stempel




