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 W imieniu Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo witam serdecznie wszystkich 

delegatów, klubów członków naszego stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Delegatów, 

życzę wszystkim obecnym owocnych obrad w celu wypracowania wspólnego kierunku 

działania dla rozwoju judo na terenie Mazowsza.  

 . Rejestracja związku nastąpiła 6 lutego 1964 roku.  Mamy więc za sobą piękną 

historie judo, którą tworzyli takie postacie naszego środowiska jak: Jan Ślawski, Tadeusz 

Kochanowski, Jerzy Banaszak, Józef Niedomagała, oraz wielu innych zasłużonych 

działaczy i trenerów, którzy zapisali się w historii polskiego  i mazowieckiego judo. Sukcesy 

sportowe zawodników z klubów mazowieckich też przyczyniły się do budowania potęgi 

naszego związku, Do najwybitniejszych ich przedstawicieli należą: Paweł Nastula, Antoni 

Zajkowski, Adam Adamczyk, Andrzej Dziemianiuk, Jarosław Lewak, Jolanta Adamczyk, 

Krzysztof Wiłkomirski, Tomasz Adamiec, Grzegorz Eitel, Edward Alksin.  

 Spotykają się dziś na sali obrad przedstawiciele różnych pokoleń judo, których łączy 

jedno, miłość do judo i chęć poświęcenia się w celu rozwoju naszej dyscypliny oraz 

osiągania jak najlepszych wyników sportowych. Mam więc nadzieje, że dzisiejsze spotkanie 

przebiegać będzie w miłej atmosferze,  troski i wspólnych przemyśleń a także integracji 

naszego środowiska, ponieważ o końcowym sukcesie decyduje nie tylko praca na macie      

i działalność poza nią ale również wzajemne poszanowanie i zrozumienie. 

 Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo  pragnie bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim trenerom, zawodnikom, sędziom i działaczom, którzy w minionym 

czteroleciu swoją praca i zaangażowaniem przyczynili się do osiągnięcia sukcesów 

sportowych judo w regionie, wzrostu organizacyjnego dyscypliny, oraz dobrego wychowania 

młodych adeptów judo.  

Niestety w czasie trwania tej kadencji ponieśliśmy ogromne straty związane z odejściem 

naszych wspaniałych przyjaciół – działaczy. Wojciecha Macioszczyka – byłego Prezesa 

WMZJudo, Michała Adamca – członka Zarządu i aktualnie pełniącego obowiązki prezesa 

Dariusza Grochowskiego. Mamy nadzieję i wierzymy, że na stałe zostaną w naszej pamięci. 

Nowo wybranym Władzom życzymy tworzenia miłej atmosfery i realizacji sportowych 

zamierzeń.  

           Zarząd WMZJudo 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU 

WARSZAWSKO MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JUDO  

ZA LATA 2017-2021 

I. Skład Zarządu WMZ Judo. 

  Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo 
Wyborczymw dniu 26.03.2017 r. 

 Prezes -Dariusz Grochowski 

Wiceprezes ds. sportowych - Mariusz Rowicki 

Wiceprezes ds. organizacyjnych - Piotr Głuszyk 

Wiceprezes ds. sędziowskich - Krystyna Macioszczyk 

Skarbnik - Tomasz Adamiec  (rezygnacja w trakcie) 

Sekretarz - Marcin Niemiec (rezygnacja –objęcie funkcji trenera Kadry Wojewódzkiej), 

Członek Zarządu - Zbigniew Jarzylo 

Członek Zarządu - Piotr Karolkowski 

Członek Zarządu - Łukasz Wójcik (dokooptowany do Zarządu po rezygnacji Marzeny 
Błachnio). 

  

 Zarząd ukonstytuował się na zebraniu w dniu 29.03.2017 r. 

  

 Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Jerzy Skolimowski 

Członek komisji - Edyta Majewska 

Członek Komisji - Sławomir Paduch 
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Zarząd pracował na podstawie zatwierdzonego Regulaminu pracy Zarządu. Regulamin 

zawierał głownie kierunki działania związku oraz wyznaczał główne kierunki pracy 

członkom Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje społecznie nie 

pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.  

 

Ważny wniosek w kontekście Walnych Zebrań o systematyczne uzupełnianie 

bazy członków o nowo przyjęte kluby. 

Wniosek został zrealizowany poprzez systematyczne uzupełnianie bazy członków 

WMZ Judo, który jest dostępny na stronie WMZ Judo. 

 

Sprawy jakimi zajmował się Zarząd WMZ Judo w latach 2017-2021. 

1. Coroczny Kalendarz imprez sportowych rozgrywanych na terenie WMZ Judo. 

 Zatwierdzenie do realizacji kalendarza, 

 Ustalenie terminów imprez, 

 Określenie miejsc rozgrywania zawodów, 

 Ustalenie Kierowników na każde zawody, 

2. Ustalenie spraw związanych z kadrami wojewódzkimi. 

 Ustalenie trenerów odpowiedzialnych za szkolenie, 

 Zatwierdzanie składów kadr wojewódzkich, 

 Zatwierdzanie kalendarza szkolenia w kadrach wojewódzkich. 

3. Sprawy dotyczące regulaminów rankingu, 

4. Stworzenie nowej strony internetowej WMZ Judo, 

5. Sprawy dotyczące regulaminów imprez rankingowych, 

6. Organizacja zgrupowań letnich i zimowych,  

7. Ocena szkoleniowo-organizacyjna startów i uzyskane wyniki, 

8. Sprawy dotyczące organizacji zawodów,. 

 Miejsce do organizacji zawodów, 

 Zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego do lepszej organizacji 

zawodów, 
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9. Sprawy finansowe oraz składki członkowskie WMZ Judo. 

10. Organizacja doszkoleń trenersko sędziowskich. 

11. Współpraca z klubami, OZ Judo oraz PZ Judo. 

12. Nawiązanie współpracy z JudoStat. 

13. Pomoc klubom w pozyskaniu dotacji z programu „Klub” MSiT 

14.  Wprowadzenie licencji okręgowych 

15. Sprawy różne: 

 Sprawy dyscyplinarne, 

 Sprawa zmian barw klubowych, 

 Przyjmowanie nowych członków WMZ Judo, 

 Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami WMZ Judo, 

 Sprawy związane z odznaczeniami państwowymi i związkowymi. 

 

 
II. Zebrania Zarządu WMZ Judo 

W okresie sprawozdawczym  Zarząd odbył 12  zebrań w siedzibie i 8 wideo. 

Obecność na zebraniach Zarządu przedstawia się w następujący sposób: 

Dariusz Grochowski          100%  

Piotr Głuszyk             100%    

Zbigniew Jarzyło  63,2% 

Marcin Niemiec  35% 

Krystyna Macioszczyk 100% 

Mariusz Rowicki  81,8% 

Tomasz Adamiec     25% 

Łukasz Wójcik  79 % 

Piotr Karolkowski  62 % 
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Podsumowanie pracy Zarządu w latach 2017-2021. 

 Zarząd na swoich posiedzeniach koncentrował się w szczególności na pracach 

związanych z uzyskiwaniem przez naszych zawodników jak najlepszych rezultatów 

sportowych. Realizacja wszystkich zamierzeń niestety nie było  łatwe i proste.  

Druga połowa kadencji to światowa pandemia, która w bardzo dużym stopniu ograniczyła 

działalność sportową. Z trudem pokonywaliśmy pracę w reżimie sanitarnym i w miarę 

możliwości realizowaliśmy program zgodnie z kalendarzem. 

Ważne w szkoleniu były wspólne randori. W tym miejscu należą się słowa podziękowania 

dla klubów AZS AWF który dał możliwość kontynuacji wspólnym treningom w swoich 

obiektach przy ul. Marymonckiej oraz Gwardii Warszawa w obiekcie przy Jagiellońskiej. 

Organizowana co roku Gala Sportowa na której nagradzani byli zawodnicy i trenerzy ze 

względu na brak środków finansowych musiała zostać w dalszym ciągu zawieszona ale 

mamy nadzieje, że zostanie ona reaktywowana przez przyszły Zarząd WMZ Judo, 

ponieważ uważamy,  że jest  potrzeba nagradzania całorocznego wysiłku jaki wkładają                  

w osiągniecie wyników sportowych zawodnicy i ich trenerzy.  

   System Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, który jest realizowany od 
wielu lat na terenie Warszawy wszedł już na stałe do szkolenia w naszej dyscyplinie sportu. 
System ten spełnia rolę propagandowo-szkoleniową, a od kilku lat jest również ważnym 
elementem dzięki któremu kluby warszawskie mogą pozyskiwać środki finansowe na swoją 
sportową działalność. Rozgrywki w ramach WOM są cały czas modyfikowane i ulepszane.  
Wprowadzone w poprzednich latach rozgrywki w cyklu Funny WOM poprzedzające 
rywalizacje w WOM też zostały bardzo pozytywnie przyjęte o czym świadczy frekwencja      
w tych zawodach. Udział zawodników w Systemie zawodów WOM pozwala na poniesienie 
poziomu sportowego zawodników 
poszczególnych klubach. Przekłada to się na wyniki osiągane przez kluby w Ogólnopolskim 
Systemie Sportu Młodzieżowego. W roku 2021 zawodnicy WMZ Judo w rywalizacji 
wojewódzkiej w kategorii chłopców zajęli II miejsce i w kategorii dziewcząt II miejsce. 
Świadczy to o tym, że system zawodów WOM jest znakomitym początkiem sportowej 
kariery dla wielu zarodników, którzy mogą brać udział w rywalizacji sportowej na niższym 
poziomie i w sposób systematyczny podnosić poziom wyszkolenia sportowego. Zawodnicy 
biorący udział w zawodach WOM maja okazję uczestniczyć w rywalizacji sportowej przez co 
wyrabiają w sobie cechy sportowej rywalizacji i jednocześnie jest okazją do realizowania 
przez młodych sportowców swoich pasji życiowych.  W 2021 roku zawody WOM w judo były 
zrealizowane w kategoriach wiekowych dzieci U-10 i U-12 oraz w 
kategoriach młodzika, juniora młodszego oraz juniora. Zawody były rozegrane w dniach 22-
23.05.2021 r. na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Praga Południe. W zawodach udział 
wzięła rekordowa liczba zawodników 751 z ponad 40 klubów z województwa 
mazowieckiego. Zawody były rozgrywane w warunkach pandemicznych, 
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bez udziału publiczności. Żeby umożliwić kibicom śledzenie rywalizacji sportowej została 
zorganizowana 
transmisja video on-line. Przez dwa dni zawodów na stronę gdzie była realizowana relacja 
weszło ponad 25.000 osób chcących oglądać walki. Pomimo trudnych warunków w jakich 
były organizowane zawody przebiegły onew sposób spokojny w atmosferze sportowej 
rywalizacji. 
 

 W minionej kadencji przybyło bardzo dużo nowych klubów judo, co niestety nie 

przyczyniło się do zwiększenia ilości startujących w zawodach zwłaszcza w grupach 

wiekowych juniorów, juniorów młodszych i młodzików. W sposób zatrważający spada liczba 

biorących udział w zawodach zawodniczek. Jak temu zaradzić to niewątpliwie będzie 

zadanie bardzo trudne do zrealizowanie dla przyszłego Zarządu.  

Do minusów mijającej kadencji należy również uznać  brak organizowania corocznych 

zebrań sprawozdawczych. Nie wynikało to jednak ze złej woli zarządu tylko raczej z braku 

wolnych terminów w napiętym kalendarzu imprez judo i panującej sytuacji sanitarnej 

związanej z pandemią 

 W obecnej kadencji kontakty z Polskim Związkiem Judo należy uznać  za bardzo 

dobre co przekładało się na organizację imprez najwyższej rangi na terenie naszego okręgu 

i we współpracy z PZJudo. Takich jak Puchary Polski: kadetów i juniorów, Pucharu Polski 

Seniorów, Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Młodzieży (indywidualnych                           

i drużynowych), Mistrzostw Europy Kata. 

Na koniec podziękowania wszystkim członom Zarządu za wkład pracy, zaangażowanie  

oraz chęci zrobienia czegoś dobrego dla judo. Choć przyszło nam pracować w trudnym 

okresie to możemy chyba powiedzieć, że nasz wspólny wysiłek nie poszedł na marne                       

i nadal Warszawsko Mazowiecki Związek Judo jest jednym z czołowych związków judo                     

w Polsce. 

 

ZARZĄD WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JUDO. 
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Sprawozdanie z działalności trenerów Kadr Wojewódzkich 
 
 

W trakcie obecnej kadencji trenerzy KW koncentrowali się przede wszystkim na poprawie 
wyszkolenia motorycznego oraz technicznego a w szczególności na pracach związanych                   
z uzyskiwaniem przez naszych zawodników jak najlepszych rezultatów sportowych. Ich 
realizacja niestety nie była tak łatwa i prosta. Wydarzenia, które nie miały bezpośredniego 
związku z naszą działalnością odbiły się jednak w sposób wyraźny na całym środowisku 
judo. Pandemia, która rozpoczęła się w 2020 roku uniemożliwiła prowadzenie szkolenia 
zarówno w klubach jak i na zgrupowaniach. Niemniej jednak udało się przeprowadzić 
pierwsze zgrupowanie w pełnym reżimie sanitarnym już w lipcu 2020 roku w Suchedniowie, 
które dzięki połączeniu Kadr Wojewódzkich z innych regionów, SMS Warszawa oraz Kadry 
Narodowej Juniorów Młodszych odniosło sukces.  
   Kłopoty finansowe, związane z długim oczekiwaniem na środki finansowe z MS oraz 
Urzędu Marszałkowskiego, prawie półrocznym, gdyż rozstrzygnięcie konkursów 
następowało na przełomie maja i czerwca odbiło się również        w sposób wyraźny na 
sporcie. Nie można było realizować zgrupowań w pierwszym półroczu i tylko dzięki 
prywatnym środkom trenerów oraz przychylności właściciela ośrodków oraz klubu Ikizama 
udawało się przeprowadzić zgrupowania w okresie ferii zimowych i camp w Piasecznie w 
2021r.  
    Ogromnym impulsem prorozwojowym dla naszej młodzieży z Mazowsza jest możliwość 
trenowania z KN  PZJudo dzięki inicjatywie i kontaktom obecnych trenerów KW. 
  Jesteśmy obok Śląska najprężniej działająca KW. Co potwierdzają nie tylko akcje 
szkoleniowe ale także wyniki SSM i OOM. W trakcie obecnej kadencji nawiązano 
współpracę z Kadrami Narodowymi oraz SMS Warszawa. Od 2021 roku organizowane jest 
wspólne zgrupowanie Kadr Wojewódzkich Mazowsza, innych regionów Polski, SMS 
Warszawa oraz Kadry Narodowej Juniorów Młodszych. Kadra Wojewódzka Juniorek 
Młodszych oraz Juniorek bardzo często ma zgrupowania przy KN juniorek.  
  Zmiana trenera KW Młodziczek w 2018r pozytywnie wpłynęła na poziom i ilość 
zawodniczek na zgrupowaniach    w tej grupie wiekowej. 
  Obecnie zgrupowania prowadzone są wspólnie w ośrodkach o bardzo dobrej 
infrastrukturze, dobrym położeniu  i tylko ograniczenia finansowe powodują, że nie możemy 
przyjąć wszystkich chętnych zawodników. 
   Główną bolączką KW jest fakt, że trenerzy klubowi nie traktują KW priorytetowo i często 
starają się wysłać na akcje szkoleniowe zawodników, którzy odstają poziomem sportowym 
do standardów KW, poza wysyłają zawodników nieprzygotowanych do obciążeń 
treningowych i bez odpowiedniego sprzętu co rodzi szereg problemów i automatycznie 
obniża poziom szkolenia. Inną bolączką jest fakt, że niektórzy trenerzy klubowi nie są 
zainteresowani pracą w ramach KW, wybierając bardziej dochodowe zgrupowania 
organizowane przez kluby. Przykład trener RM, który porzucił pracę z młodziczkami po kilku  
miesiącach. 
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   Z inicjatywy trenerów KW przez cała kadencję realizowane było szkolenie – randori                       
w okresie przygotowawczym 2x w tygodniu. Niestety frekwencja na tych akcjach pozostawia 
wiele do życzenia szczególnie w soboty. Podobnie małym zainteresowaniem cieszyły się 
inicjatywy szkolenia w ramach akcji dochodzeniowych w czasie weekendów na tzw 
campach.  
  Inne problemy to nieterminowe zgłoszenia zawodników przez niektóre kluby, jak                                                
i nieterminowe lub z bardzo dużym opóźnieniem realizowanie płatności za zgrupowania.      
Brak przekonania do współpracy z trenerami KW mimo ich dużego doświadczenia 
szkoleniowego oraz osiąganych przez nich wyników.  
Przez całą kadencję nie doszło do żadnych niepożądanych zdarzeń ani poważnych 
wypadków co świadczy niezbicie o dobrze zaplanowanym i zrealizowanym procesie 
szkoleniowym.   ( z wyjątkiem sytuacji   w Jastrowiu gdy trener KW młodziczek 3 dni przed 
końcem opuścił zgrupowanie za które był odpowiedzialny) 
 
 
Trenerzy KW: 
Mirosław Błachnio- juniorzy, juniorzy młodsi 
Jacek Kowalski- juniorki, juniorki młodsze 
Jacek Biernat- młodzicy 
Marcin Niemiec- młodziczki 
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Sędziowskie: 
 Sprawozdanie z działalności w latach 2017 - 2021.  
 
Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju i zmian w Judo. Dotyczy to wszystkich 
aspektów tej dziedziny sportu. Trzeba przygotować sędziów do spełniania aktualnych 
wymagań.  
Pion Sędziowski odpowiada za weryfikację sędziów WMZJudo, organizację szkoleń, 
weryfikacje sędziów w Okręgu, tworzenie list sędziów powołanych na zwody okręgowe, 
selekcję sędziów na egzaminy na wyższe stopnie sędziowskie.  
Aby właściwie przygotować sędziów do aktualnych wymagań konieczne jest spełnienie 
poniższych wymagań:  
•  Obowiązkowe szkolenia z przepisów walki, rozumienia najnowszych trendów i 
interpretacji  

•  Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach praktycznych na macie  

• Podwyższanie posiadanych stopni KYU i DAN, zgodnie z wymaganiami opisanymi                                     
w Regulaminach sędziowskich  

•  Dyspozycyjność , częsta praktyka sędziowania na macie  
 
W ciągu kadencji 2017 - 2021 zrealizowano:  
•  5 szkoleń dla wszystkich sędziów Okręgu;  

• Na stopień sędziego kontynentalnego IJF zdało egzamin 4 sędziów WMZJudo (Joanna 
Macioszczyk-Bednarzak, Marzena Błachnio, Adam Czyż, Paweł Masiukiewicz);  

•  Przeprowadzono egzaminy na wyższe stopnie sędziowskie;  

•  Zebrano i przeszkolono grupę sędziów dedykowaną dla Judo Niepełnosprawnych  
 
Stworzone zostały podstawy dla dalszego rozwoju sędziów, we wszystkich kierunkach 
rozwoju judo w Polsce.  
 
Krystyna Macioszczyk  
 
Wiceprezes Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Judo  
Warszawa, kwiecień 2022 r.  
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Sprawozdanie sportowe: 

Sprawozdanie sportowe za lata 2017-2021 

 

1. Zgrupowania i akcje szkoleniowe. W wyżej wymienionych latach Warszawsko-Mazowiecki 
Związek Judo organizował dwa obozy treningowe w lato, jeden zimowy oraz akcję 
szkoleniową między świętami a nowym rokiem. W obozach tych brali udział najlepsi 
zawodnicy z mazowieckich klubów. Obozy prowadzone były przez trenerów Jacka Biernata, 
Mirosława Błachnio, Marcina Niemca oraz Jacka Kowalskiego. Dzięki tego typu 
zgrupowaniom zawodnicy mieli możliwość rozwijania się jak również podnoszenia poziomu 
sportowego  a co za tym idzie wyników na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.  

2. Nasz okręg organizował wszystkie turnieje takie jak Warszawska Olimpiada Młodzieży, 
Eliminację do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przez ostatnie lata również powstało 
dużo turniejów organizowanych przez mazowieckie kluby co pomogło uatrakcyjnić naszą 
dyscyplinę oraz dać możliwość udziału w tego typu imprezach dzieciom i młodzieży z 
Mazowsza. 

3. Zawodnicy naszego regionu zdobywali medale we wszystkich imprezach Polskiego Związku 
Judo takich jak Puchary Polski oraz Mistrzostwa Polski     w każdej kategorii wiekowej. 
Zawodnicy z mazowieckich klubów również zdobywali medale na Pucharach Europy.  
Do największych sukcesów należy zaliczyć Złoty medal Mistrzostw Europy 
 Katarzyny Sobierajskiej  ( reprezentującej wtedy Uniwersytet Warszawski ) oraz brązowy 
medal Mistrzostw Świata Ivo Baraniewskiego                                                                                
(reprezentującego Uczniowski Klub Judo 225 ). 
 
 
      Wiceprezes ds. Sportowych 
             Mariusz Rowicki 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE: 
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