
XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY POLSKIEGO 

ZWIĄZKU BADMINTONA W WARSZAWIE - JÓZEFOSŁAWIU 

W dniu 18.09.2021r. w ośrodku szkolenia badmintona w LAVO w Józefosławiu odbył 

się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PZBad. z kadencji 2018-2021 (od Zjazdu 

Nadzwyczajnego 01.12.2018r.). Podlaskie miało 5 mandatów: 6 okręg, UKS Hubal Białystok, 

SKB Suwałki, LUKS Księżyno, KS Białystok (z Białegostoku byli obecni: Lech Szargiej, 

Waldemar Grzegorzewski, Paweł Lenkiewicz, Andrzej Wróblewski oraz Adrian Dziółko i 

Krzysztof Jakowczuk). 

W trakcie Zjazdu wybrano nowe władze PZBad. i uchwalono nowy statut Związku. 

Zdecydowane poparcie otrzymał jedyny kandydat na stanowisko prezesa zarządu – 

Marek Krajewski. Na dotychczasowego prezesa zagłosowało 106 delegatów przy jednym 

głosie przeciw i jednym nieważnym na 108 głosujących. 

Na członków zarządu (tych samych co w poprzedniej kadencji)  oddano następującą 

ilość głosów: 

Marek Krawczyk 103 głosy 

Lech Szargiej 102 głosy 

Arkadiusz Kawecki 99 głosów 

Katarzyna Ziębik 99 głosów 

Tomasz Poręba 96 głosy. 

Wszyscy wymienieni powyżej weszli w skład nowego Zarządu. 

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej: 

Andrzej Rachwał 86 głosów 

Marek Rosa 57 głosów 

Tomasz Pyć 45 głosy 

Michał Sobolewski 37 głosów. 

Pierwszych trzech kandydatów weszło w skład Komisji Rewizyjnej. 

Wszyscy obecni delegaci, przy 2 wstrzymujących się było za przyjęciem nowego 

statutu. Pojawił się projekt Regulaminu zmiany barw klubowych, który po uwzględnieniu 

poprawek Delegatów (termin nadesłania do L.Szargieja to 26.09.2021r. do godziny 24.00) 

zostanie uchwalony przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu. 

Z wniosków, jakie usłyszałem i zdążyłem zapamiętać należy odnotować: 



- Dbać o aktualizację strony internetowej Związku. 

- Drugą połowę hali LAVO ułożyć sprężystą podłogą drewnianą. 

- Młodzik Młodszy powinien grać tylko grę pojedynczą. 

Cytat za Badmintonzone: „…W kolejnej części swojego przemówienia Butler wyznał, że potrzebne są zmiany, 

bez których nie ruszymy dalej. Uważa również, że powtarzając ciągle jedną rzecz, nie ma co oczekiwać innych 

rezultatów. Chodziło tu o kontrowersyjną decyzję sztabu trenerskiego dotyczącą kategorii U-13, w której 

ustalono, że młodzicy na turniejach będą mogli grać jedynie singla bez gier podwójnych. Trener uzasadniał 

decyzję tym, że zawodnicy potrzebują najpierw mieć dobre podstawy, by w przyszłości móc rywalizować na 

wyższym poziomie. Nie ma potrzeby, by wygrywali, gdy mają 13 lat, ponieważ mogą to zrobić później na 

poziomie seniorskim. Butler twierdzi, że rozumie klubu sportowe, które wystawiają swoich zawodników w 

kilku grach, ale ich głównym celem jest zdobywanie punktów, a nie rozwój zawodników. Granie singla w kilku 

turniejach nie przyczyni się do zniszczenia systemu. Trener wierzy, że wręcz przeciwnie przyczyni się to do 

tego, że trenerom łatwiej będzie zauważyć, w jakich obszarach ich zawodnicy jeszcze potrzebują wsparcia i 

dodatkowych treningów. Ponadto zacznie się zwracać większą uwagę na technikę, prace nóg czy 

przygotowanie motoryczne. Butler jest zdania, że im więcej gier grają zawodnicy w tak młodym wieku, tym 

większe prawdopodobieństwo, że ulegną szybkiemu wypaleniu. Powoduje to duże luki w zawodnikach” koniec 

cytatu. 

- Kalendarz imprez Związku powinien być znany maksymalnie na koniec czerwca. 

- Projekty różnych regulaminów powinny być konsultowane ze środowiskiem np. wywieszone 

na internetowej stronie związkowej z terminem zbierania wniosków. 

- Należy zdefiniować „członka wspierającego Związek” tak, by wiele środowisk 

badmintonowych nie mogących zawiązać stowarzyszenia mogło być w PZBad.  

- Generalnie jest problem z lekcją WF w polskiej szkole: podstawa programowa nie sprzyja 

przygotowaniu kandydatów na sportowców, a uczniowie mają tylko prawa (obowiązki 

pozostawione są nauczycielom i trenerom). 

- Poprzez systematyczne podnoszenie sprawności ogólnej możemy liczyć na wzrost poziomu 

sportowego. Sportowców należy nauczyć poprawnej rozgrzewki zarówno przed treningiem, a 

już koniecznie przed zawodami. 

- Skoro edukacja promuje sporty bezkontaktowe, to dlaczego wśród nich nie ma badmintona? 

Marek Krajewski – nowy prezes PZBad : 

” Jestem zaskoczony tak wysokim poparciem po 3 latach urzędowania. To znaczy , że efekty 

naszej pracy zostały docenione przez środowisko, a tak silny mandat na następną kadencję, 

traktujemy jako dodatkową motywację i odpowiedzialność.” 

 


