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Rozgrywane od 1992 roku zawody z cyklu "Jaworzno Open" są najstarszym cyklicznie organizowanym
turniejem sportowego Jiujutsu w Polsce i prawdopodobnie najstarszym cyklicznie przeprowadzanym
otwartym turniejem walki wręcz na świecie, w którym udział biorą przedstawiciele różnych stylów i metod
walki.
W pierwszych zawodach "Jaworzno Open" zorganizowanych przez Tomasza Guję w kwietniu 1992 roku
wystąpili sportowcy trenujący judo, ju-jitsu, kungfu i Jiujutsu. W kolejnych edycjach turnieju uczestniczyli
również reprezentanci taekwondo, hapkido, brazylijskiego Jiu-Jitsu, kempo taijutsu, karate, kickboxing, w
tym także zawodnicy z zagranicy. W drugiej połowie lat 90-tych i w pierwszych latach XXI wieku w
&bdquo;Jaworzno Open&rdquo; debiutowali zawodnicy brazylijskiego Jiu-Jitsu odnoszący później sukcesy
w zawodach MMA organizacji KSW. W roku 2000 Tomasz Guja zorganizował w Jaworznie pierwszy
profesjonalny pełonokontaktowy pojedynek w tzw. wolnej walce Jiujutsu (MMA), w którym Karol
Matuszczak (Bjj Poznań) pokonał stosując duszenie zza pleców kickboxera Tomasza Jamroza z Jaworzna.
Media wspólnie z działaczami Polskiego Związku Ju-Jitsu - Stefanem Badeńskim z Jaworzna i Marianem
Jasińskim z Sosnowca - przedstawiły to wydarzenie jako brutalne widowisko, w którym tryska krew i
łamane są kości. Autorem artykułu był nie przestrzegający zasad rzetelnego dziennikarstwa Marek
Twaróg (obecnie redaktor naczelny Dziennika Zachodniego). Tomasz Guja naciskany przez przełożonych,
którzy troszczyli się o dobre imię policji, zrezygnował z dalszego promowania w Polsce walk MMA, którego
dalszy rozwój wziął w swoje ręce Mirosław Okniński, a następnie właściciele firmy KSW (Konfrontacja
Sztuk Walki).W bieżącym 2013 roku po raz dwudziesty drugi rozegrano &bdquo;Jaworzno Open&rdquo;,
w którym uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy
turnieju mieli 6 lat. Tym razem rywalizowano tylko w jednej konkurencji sportowego Jiujutsu, tj. walce
sportowej Sport Jiujutsu &ndash; free style fighting format. Zawody poprowadził mistrz Maciej Chabinka
(1. Dan POJ) z Chrzanowskiej Akademii Jiujutsu. W komisji sędziowskiej znaleźli się między innymi dwaj
jaworznianie &ndash; mistrz Paweł &bdquo;Gilotyna&rdquo; Miąsko (1. Dan POJ) oraz Tomasz
&bdquo;Sanchez&rdquo; Martyka, dla którego udział w imprezie stanowił egzamin praktyczny na
sędziego Sport Jiujutsu POJ.
W &bdquo;XXII Jaworzno Open&rdquo; kategorie dzieci najmłodszych zdominowali przedstawiciele
Jaworznickiej Szkoły Walki Wręcz Guja Jiujutsu. W grupie dzieci starszych i młodzików bezkonkurencyjni
byli sportowcy UKS Jiujutsu Terlik Team z Mikołajek. Prowadzeni przez mistrza Marka Terlika młodzi
wojownicy z Mazur zaprezentowali dobre przygotowanie kickbokserskie. W klasach juniorów i seniorów
pierwsze miejsca przypadły zawodnikom Przemyskiego Klubu Walki Wręcz Jiujutsu, prowadzonym przez
mistrza Tomasza Dańko (1. Dan POJ). Jedynie w wadze ciężkiej zwycięzcą zawodów został Mateusz
Żukowski z UKS Jiujutsu Terlik Team, który finałowy pojedynek z Bartoszem Bazalem z Wrocławia
zakończył przed upływem regulaminowego czasu walki stosując dźwignię wyłamującą staw łokciowy. W
kategorii seniorów kilka pojedynków zakończyło się w podobnym stylu. Jedynie Wojciech Kulan z
Przemyśla preferował dźwignie skręcającą staw skokowy i kolanowy oraz ucisk mięśnia brzuchatego łydki.
On też został zasłużonym zwycięzcą kategorii seniorów do 77 kg i z rąk prezesa Polskiej Organizacji
Jiujutsu mistrza Tomasza Guji (8. Dan) otrzymał nominację do Kadry POJ, której zawodnicy już w
listopadzie wystąpią w Mistrzostwach Świata Sport Jiujutsu &lsquo;Jaworzno 2013.Wśród najmłodszych
sportowców bezkonkurencyjny był sześcioletni Kamil &bdquo;Drzazga&rdquo; Gąsiorowski, który styl
Guja Jiujutsu trenuje od 4 roku życia. On też w finałowym pojedynku pokonał klubowego kolegę &ndash;
odważnego i nieustannie atakującego Wiktora &bdquo;Wicię&rdquo; Sularza z GujaKan Jaworzno. Z kolei
w grupie młodzików (14-15 lat) wyróżniał się Szymon Zwoliński z Centrum Sztuk Walki we Wrocławiu. W
klasie juniorów najlepszym zawodnikiem turnieju był niewątpliwie Kaceper Horynecki z Przemyśla. Jedną
trzecią startujących w turnieju stanowiły dziewczęta. Spośród nich bezkonkurencyjna była, utytułowana
Karolina Walczak z Mikołajek.Impreza przebiegła bez zakłóceń w przyjaznej atmosferze. Stanowiła ona
również okazję do wręczenia legitymacji sędziego Sport Jiujutsu POJ, które otrzymali: Michał Górka z
Chrzanowa, Lech Kaczor z Przemyśla, Marcin Kowalówka z Chrzanowa, Tomasz Martyka z Jaworzna,
Jakub Machl z Chrzanowa, Mateusz Klęsk z Przemyśla, Małgorzata Kosowska z Chrzanowa.
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