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Sportowcy w Policji

Szanowni Państwo!

Sportowcy od wieków cieszyli się szacunkiem. Już w antycznej
Grecji stanowili wzór do naśladowania, inspirowali też artystów.
Choć minęło wiele stuleci, pod tym względem nic się nie zmieniło.
Współcześni herosi aren i stadionów rozbudzają wyobraźnię i sta-
nowią wzór do naśladowania. Od starożytnej Sparty intensywne
ćwiczenia kształtujące tężyznę fizyczną stanowią też nieodzowny
element kształcenia żołnierzy i funkcjonariuszy służb munduro-
wych. Z czasem sportowa rywalizacja zastąpiła brutalny trening
umiejętności bojowych, stając się jego bardziej cywilizowaną 
alternatywą. Cel pozostał jednak niezmienny.

Sport i związana z nim konieczność przezwyciężania własnych słabości w pozytywny sposób kształtują
charakter człowieka. Dlatego też tak wiele uwagi poświęcamy w naszej formacji kwestiom zdrowej,
sportowej rywalizacji. Każdy funkcjonariusz musi dbać o sprawność. Konieczna jest systematyczna praca
nad kondycją i siłą. To jednak niezbędne minimum. Są wśród nas tacy, którzy przekraczają je wielokrotnie,
uprawiając sport wyczynowo, nierzadko na światowym poziomie. I to im właśnie poświęcone jest kolejne
wydanie specjalne miesięcznika „Policja 997”.

Służba w Policji wymaga wiele zaangażowania i czasu, podobnie jak i wyczynowe uprawianie sportu.
Połączenie tych dwóch dziedzin samo w sobie stanowi już nie lada osiągnięcie, a jeśli dodamy do tego 
ponadprzeciętne wyniki w rywalizacji na arenie krajowej lub międzynarodowej, to możemy mieć pewność,
że mówimy o osobie wybitnej, o prawdziwie niezłomnym charakterze. Sylwetki takich właśnie bohaterów
przedstawiamy na kolejnych stronach tej publikacji. 

Jako komendant główny Policji jestem dumny, że z każdym rokiem na liście naszych sportowców poja-
wiają się nowe nazwiska i kolejne osiągnięcia – nie tylko policjantów, lecz również pracowników Policji.
Niniejsze wydawnictwo stanowi formę uznania dla Ich osiągnięć i mam nadzieję, że choć trochę przyczyni
się do tego, aby – tak jak w przypadku ateńskich olimpijczyków – chwała tych zwycięstw nigdy nie
została zapomniana.
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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
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Sportowcy w Policji

 
 

Szanowne Policjantki, Szanowni Policjanci – 
Sportowcy!

Składam Wam serdeczne gratulacje za wszystkie osiągnięcia
sportowe, które są Waszym udziałem w 2016 roku. 

Jest budujące, że oprócz wypełniania codziennych obowiązków
związanych ze służbą w Policji znajdujecie czas na realizację
swoich pasji. Uzyskując znakomite wyniki sportowe na arenie
międzynarodowej przynosicie chwałę nie tylko swojej formacji,
ale również Polsce. 

Życzę Wam kolejnych sukcesów i wytrwałości, która jest
niezwykle potrzebna zarówno w służbie policyjnej, jak i podczas
zmagań sportowych. 

Sekretarz Stanu w MSWiA

Jarosław Zieliński
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Sport w służbach mundurowych był od zawsze. Przez szeregi
policyjne przewinęło się wielu wybitnych sportowców, także
z medalami olimpijskimi. Wielki boom na aktywność fi-

zyczną, który w Polsce trwa od paru lat, nie ominął także Policji.
Funkcjonariusze i pracownicy Policji biorą udział w zawodach dla
amatorów, ale także osiągają wyśrubowane wyniki na zawodowych
arenach międzynarodowych. Jedni i drudzy w swoje osiągnięcia
wkładają mnóstwo wysiłku okupionego ciężkim treningiem, czasem
poświęconym na przygotowania, zainwestowanymi pieniędzmi… 

DRUGA GALA 
Specjalny numer miesięcznika „Policja 997”, który trzymacie Pań-
stwo w rękach, to drugi numer specjalny traktujący o sporcie w Po-
licji, pierwszy ukazał się jesienią ubiegłego roku. Oba w całości
poświęcone są policyjnym sportowcom. To oni są bohaterami, któ-
rych docenia kierownictwo resortu i Policji. To oni odebrali 
w zeszłym roku bądź odbiorą w tym na uroczystości w Warszawie
osobiście gratulacje. 

Do drugiego numeru specjalnego o policyjnych sportowcach wy-
bór spośród rzeszy policjantów i pracowników Policji biorących
udział w zawodach nie był łatwy. W tym roku podstawą do umiesz-
czenia na łamach specjalnego numeru były czołowe miejsca zajęte
w mistrzostwach świata, Europy i Polski (cywilnych) lub zdobyte
w międzynarodowych zawodach służb mundurowych. W ten spo-
sób wyłonionych zostało około 100 sportowców. Są wśród nich
piłkarze, lekkoatleci, pływacy, atleci oraz duża grupa zawodników
sportów walki. 

Zapraszamy do poznania ich bliżej podczas lektury zamieszczo-
nych biogramów. Jeżeli znają Państwo jeszcze innych sportowców,
prosimy o kontakt z koordynatorem komendanta głównego Policji
ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji. Podobna
uroczystość uhonorowania policyjnych mistrzów planowana jest
także w przyszłym roku. Należy mieć nadzieję, że na stałe zagości
w policyjnym kalendarzu. 

SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA 
Zdrowy i sprawny funkcjonariusz to lepsza jakość służby. Wyspor-
towany pracownik to większa wydajność podczas wykonywania

codziennych obowiązków. Niby to oczywiste, ale ciągle zdarzają
się przełożeni, którzy nie dostrzegają tych zależności. W corocznie
podpisywanym przez komendanta głównego Policji harmonogramie
centralnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych jest także zapis, że
na wymienione w nim imprezy uczestnicy jeżdżą w ramach dele-
gacji służbowych. Ponieważ dochodzą do nas słuchy, że nie we
wszystkich jednostkach istnieje poparcie dla takich startów, śpie-
szymy przypomnieć, że uczestnicy zawodów reprezentują swoje
komendy. Szefowie, zwłaszcza ci, którzy w przeszłości otarli się
o sport, doskonale to rozumieją. Ba! Coraz więcej jest przełożonych,
którzy zachęcają do wysiłku fizycznego i udziału w zawodach włas-
nym przykładem. Na naszych łamach staramy się takie przypadki
nagłaśniać, aby pokazać, że można, że czasami wystarczy chcieć. 

Niektóre mistrzostwa, które dziś są w kalendarzu centralnym,
powstawały jako lokalne inicjatywy, a dzięki poparciu miejscowych
szefów, związków zawodowych i samych zawodników przekształ-
ciły się w duże, ogólnokrajowe imprezy. 

O ile zasady udziału w policyjnych wydarzeniach centralnych
zostały już unormowane, o tyle ciągle brak rozwiązań jeżeli chodzi
o wyjazdy na duże międzynarodowe turnieje. Na Światowe Igrzyska
Policji i Straży Pożarnych polscy policyjni zawodnicy najczęściej
jadą w ramach urlopu wypoczynkowego. Często w wyjeździe starają
się im pomóc związki zawodowe. 

Medaliści, 
mistrzowie, pasjonaci
Sport w Policji to pojęcie bardzo szerokie.
Wielu trenuje dla siebie i… żeby zaliczyć WF.
Innych pociąga rywalizacja i biorą udział
w zawodach, odnosząc znaczące wyniki
w mistrzostwach Polski i na arenie
międzynarodowej. W szeregi Policji wstępują
też byli lub, rzadziej – obecni wyczynowcy.

Sportowcy w Policji

Mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński
Miarą docenienia osiągnięć policyjnych
sportowców oraz roli, jaką sport i tu-
rystyka spełniają w środowisku funk-
cjonariuszy i pracowników Policji, było
powołanie w 2013 r. koordynatora ko-
mendanta głównego Policji do spraw
organizacji imprez sportowo-rekreacyj-
nych w Policji. Został nim mł. insp.
w stanie spoczynku Andrzej „Pułkow-
nik” Kuczyński, który po przejściu na
emeryturę z BOA KGP zajął się organi-
zowaniem dużych imprez sportowo-
-rekreacyjnych, które uświetniają do-
roczne obchody Święta Policji. Stworzył także Reprezen-
tację Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej Męż-
czyzn. Odpowiada za układanie corocznego Harmonogramu
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych objętych patronatem
honorowym komendanta głównego Policji, do którego tra-
fiają największe imprezy sportowe i turystyczne przygoto-
wywane przez środowisko policyjne, mające już często
rangę mistrzostw Polski Policji. 

P.Ost.
zdj. Andrzej Mitura 

Kontakt: tel. (22) 60-129-51
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Oficjalne reprezentacje Komendanta Głównego Policji doczekały
się wreszcie zgrupowań, na których mogą wspólnie ćwiczyć i przy-
gotować się do konkretnych zawodów. Warto byłoby umożliwić
udział w podobnych obozach kondycyjnych policjantom innych
dyscyplin przed światowymi czy europejskimi igrzyskami.  

Poruszając problem sportu w Policji, nie sposób nie wspomnieć
o imprezach organizowanych pod auspicjami IPA. Jest ich mnóstwo
i chwała działaczom, że ciągle chcą je organizować. 

MARZENIA CZY NORMALNOŚĆ?  
Powołanie w 2013 r. koordynatora komendanta głównego Policji
ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji (patrz
ramka) było pierwszym krokiem do usystematyzowania wszyst-
kiego, co zawiązane ze sportem w Policji. Teraz należałoby pójść
dalej. W planach Andrzeja Kuczyńskiego jest, po tym jak powstały:
Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej Męż-
czyzn, Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Lekkoatle-
tyce i Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej
Kobiet, powołanie kadry policyjnej w sportach walki. Judo, boks,
kick-boxing, taekwondo, jiu-jitsu czy karate to dyscypliny, w któ-
rych widać policjantów. Są powoływani do kadr narodowych po-
szczególnych sztuk walki i reprezentują Polskę na arenach mię-
dzynarodowych. Nic w tym dziwnego, ponieważ sporty walki dają
umiejętności bardzo potrzebne w policyjnej służbie, gdzie zdarza
się użycie środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej
do przywrócenia porządku prawnego. Nie znaczy to, że policjant
musi być wojownikiem, ale trening sztuk i sportów walki kształtuje
poczucie pewności siebie i daje ogromną świadomość własnych
możliwości podczas ewentualnej konfrontacji. Umiejętności tech-
niczne na wysokim poziomie pozwalają z kolei na zminimalizowa-

nie szkód powstałych podczas
interwencji. Dostrzeżono to już
dawno i praktycznie we wszyst-
kich służbach policyjnych na
świecie. Także w Polsce istnie-
jący niegdyś gwardyjski pion
sportowy oferował głównie sek-
cje zapasów w stylu wolnym
i klasycznym, bokserskie i judo. 

Niestety, kluby gwardyjskie
mocno już podupadły, dlatego
marzeniem Andrzeja Kuczyń-
skiego jest stworzenie ośrodka,
który roboczo można by nazwać
Centrum Sportu Resortowego (ewentualnie – Policyjnego, gdyby
inne służby nie chciały partycypować w projekcie). Właśnie tam
mogłyby odbywać się zgrupowania sportowe, regularne ćwiczenia,
pokazy, gale, ale i…  zaliczenia WF. W resorcie MSWiA nie brakuje
wybitnych sportowców. Jednak różne jest do nich podejście w róż-
nych służbach. Sytuacja powoli zmierza ku normalności. 

Cyklicznie, co dwa lata, na przemian z podobnymi igrzyskami
Starego Kontynentu, organizowane są Światowe Igrzyska Policji
i Straży Pożarnych (World Police and Fire Games). Najbliższe od-
będą się na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. w Kanadzie. Może
tym razem uda się, aby sportowcy z polskiej Policji startowali w ig-
rzyskach, nie wykorzystując własnego urlopu? W końcu reprezen-
tują tam polską Policję. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Sportowcy w Policji
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Zawodom nadano wysoką rangę, były bowiem ukoronowa-
niem długich starań zmierzających do wprowadzenia wy-
chowania fizycznego do programów policyjnego wyszko-

lenia oraz wdrożenia funkcjonariuszy do czynnego uprawiania
sportu. Zmagania policyjnych sportowców obserwowali z trybun
prezydent Ignacy Mościcki oraz wielu prominentnych urzędników
państwowych. 

Gwoli ścisłości trzeba wyjaśnić, że w pierwszych latach istnienia
Policji Państwowej nie przywiązywano specjalnej wagi do sportu
i wychowania fizycznego wśród funkcjonariuszy. Dla kierownictwa
resortu spraw wewnętrznych priorytetowym zadaniem było bo-
wiem wyszkolenie zawodowe kilkudziesięciotysięcznej policyjnej
armii, a nie „zabawa” w sport. Kadry były młode, silne, przepojone
hasłami niepodległościowymi. Brak doświadczenia w służbie nad-
rabiano więc często pat-
riotycznym entuzjazmem.

Zmiana zdania nastą-
piła jednak szybko, kiedy
okazało się, że w sytua-
cjach bezpośredniego kon-
taktu z przestępcą tężyzna
fizyczna w  policji jest
wręcz nieodzowna. Już
w drugiej połowie 1924 r.
zaczęto tworzyć przy jed-
nostkach policji prospor-
towe organizacje zajmu-
jące się podnoszeniem
ogólnej sprawności funk-
cjonariuszy przez sport
masowy. Miał w tym nie-
bagatelny udział ówczesny
komendant główny PP
Marian Borzęcki, który od

początku swego urzędowania (1 lipca 1923 r.) włączył się w nurt
upowszechniania ruchu sportowego w policyjnym korpusie. Szybko
zaczęły powstawać Policyjne Kluby Sportowe (PKS), Ogniska Spor-
towe PP oraz koła sportowe stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”.
Początkowo tworzono je wyłącznie dla policjantów, z czasem otwie-
rały się na zewnątrz, zrzeszając setki zawodników i działaczy.

Inicjatorem i wielkim entuzjastą usportowienia policyjnego kor-
pusu był także kom. Władysław Pytlasiński (1863–1933), świato-
wej sławy zapaśnik i atleta. Służbowo – instruktor wyszkolenia fi-
zycznego w Głównej Szkole Policji w Warszawie. Społecznie –
działacz sportowy, sędzia w wielu imprezach organizowanych przez
Policyjne Kluby Sportowe. Komisarz Pytlasiński był również pre-
zesem założonego w 1922 r. Polskiego Towarzystwa Atletycznego,
a także założycielem szkoły zapaśniczej i walki wręcz, zwanej po-
tocznie „Klubem Pytlasa”, którą prowadził w policyjnym lokalu
przy ul. Ciepłej 13. 

ZGODNIE Z OKÓLNIKIEM 
Podstawę prawną dla organizacji pierwszych, historycznych zawo-
dów policyjnych dał okólnik nr 1363 komendanta głównego PP
z 23 lipca 1926 r. Natomiast technicznym ich przygotowaniem
zajął się Dział Wyszkolenia KG PP, kierowany przez podinsp.
dr. Władysława Sobolewskiego. To tam przygotowano program
imprezy. Złożyły się na niego mecze piłki nożnej, które rozegrały
zespoły Policyjnego Klubu Sportowego z Katowic oraz Koła Spor-
towego z I Inspektoratu PP m.st. Warszawy. Przeciwnikami poli-
cyjnych futbolistów byli piłkarze z „Varsovii”, reprezentujący war-
szawskich harcerzy. Mimo olbrzymiej woli walki i godnego podziwu
poświęcenia policyjni futboliści musieli uznać wyższość swych
przeciwników, przegrywając 7:1. Zdecydowanie lepiej spisali się
piłkarze z Katowic, którzy zmierzyli się z A-klasową drużyną „Var-

sovii”. Relacjonujący prze-
bieg tego spotkania tygod-
nik PP „Na Posterunku”
napisał, że mecz był świet-
nym widowiskiem, toczył
się fair i stał na wysokim
poziomie, obie drużyny nie
były bowiem już nowicju-
szami futbolu. Piłkarze
grali w bardzo trudnych
warunkach, na śliskim i wy-
mokłem boisku, pokrytym licz-
nymi jeziorkami, ponadto zaś
strugi deszczu oblewały gra-
czy, jako też sędziego, p. Panza
ze Lwowa. Dzięki jednak
szybkiemu tempu gry i do-
brej kondycji policjantów
ze Śląska pierwsza połowa
zakończyła się dla nich 

I Zawody Sportowe
Policji Państwowej 
90 lat temu, od 16 do 18 października 1926
roku, Warszawa miała okazję śledzić
zmagania policyjnych sportowców
uczestniczących w Pierwszych Zawodach
Sportowych Policji Państwowej.
Były to pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa
policjantów w lekkiej atletyce, poszerzone
o dwie branżowe konkurencje: chód
z obciążeniem na dystansie 4 km oraz rzut
granatem.

Sportowcy w Policji
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wynikiem 4:0. W drugiej było już znacz-
nie gorzej. Katowiczanie wypompowani zbyt
silnym tempem gry, nieobznajomieni z boi-
skiem i nie dość po podróży wypoczęci – tracą
inicjatywę coraz to bardziej, aż po wyrówna-
niu bramek przegrywają ostatecznie w sto-
sunku 5:4. – komentowała resortowa 
gazeta.

Komendant główny PP Marian Bo-
rzęcki, który mocno dopingował piłkarzy
obu drużyn, w serdecznych słowach przemó-
wił do zawodników, dziękując im za piękną
grę. Wyraził też przekonanie, że wobec istnie-
nia w kraju kilku policyjnych klubów piłki
nożnej, uda się za rok urządzić dla nich mist-
rzostwa.

LEKKA ATLETYKA 
W STRUGACH DESZCZU 
Kolejne dwa dni zawodów upłynęły pod
znakiem lekkiej atletyki. Niestety, również
w chłodzie, deszczu i na rozmiękłej mu-
rawie, co z pewnością miało niebagatelny
wpływ na wyniki. Do sportowych zmagań
zgłosiło się 247 zawodników z całej Pol-
ski. Wspomniany okólnik komendanta
głównego PP dopuszczał do udziału
w nich zarówno wyższych, jak i niższych
stopniem funkcjonariuszy PP oraz urzęd-
ników policyjnych. Nie wymagano od nikogo żadnych zaświadczeń
potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia sportowe ani testów
sprawdzających. Jedynym warunkiem było posiadanie... własnego
kostiumu sportowego (koszulka i spodenki) oraz odpowiedniego
obuwia (tenisówki). Ten wymóg nie dotyczył jedynie chodziarzy,
startujących w specjalnych uniformach, z karabinem na ramieniu
i w służbowych butach. 

Choć liczba 247 zawodników reprezentujących blisko 30-ty-
sięczną rzeszę funkcjonariuszy PP nie oszałamia, to na dodatek
jeszcze w dniu rozpoczęcia mistrzostw do sportowych zmagań sta-
nęło ich tylko… 132. Wprawdzie nikt tego głośno nie powiedział,
ale przyczyn tak niskiego zainteresowania udziałem w pierwszych
ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych Policji Państwowej 
– moim zdaniem – szukać należy w obciążeniu zawodników kosz-
tami podróży oraz ich trzydniowego pobytu w Warszawie. Nie był
to wcale mały wydatek dla szeregowych funkcjonariuszy. Komenda
Główna PP zobowiązała się bowiem jedynie do zapewnienia im
bezpłatnych kwater w policyjnych
koszarach. W następnych latach
odstąpiono od obciążania uczest-
ników zawodów tymi kosztami,
biorąc na siebie wszelkie zobowią-
zania finansowe.

Zwycięzcom poszczególnych
konkurencji nagrody zafundo-
wano już z ministerialnej kasy.
Zwycięzcom biegów na 100 i 3000
metrów wręczono nagrodę hono-
rową w postaci srebrnego zegarka
firmy „Omega”, miotaczom: dys-
kiem – portfel, kulą – przybór do
golenia w kasetce, oszczepem – zegar
na biurko. Niezależnie od tego
wszyscy liderzy otrzymali jeszcze

po żetonie, którego wartość – zgodnie
z przepisami – nie przekraczała 25 zł.

POLICYJNI CZEMPIONI
ROKU 1926
W październikowych zawodach sporto-
wych korpusu Policji Państwowej za-
brakło zawodników aż z sześciu okręgów
policyjnych (województw). I to tak zna-
czących, jak: IV Lubelski, VII Krakowski,
XI Poznański, XII Pomorski oraz dwóch
kresowych: XIV Poleski i XV Nowo-
gródzki. Z ekip biorących udział najlicz-
niejszą przysłała Komenda Okręgowa PP
w Łodzi (19 osób), następnie Warszawa
i Wilno (po 10 zawodników). 

Zgodnie z założeniami rywalizowano
w dziesięciu konkurencjach: biegach na
100 i 3000 metrów, chodzie z obciąże-
niem (na dystansie 4 kilometrów), skoku
w dal, skoku wzwyż, rzucie granatem,
pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, rzucie
dyskiem i skoku o tyczce. Z relacji pod-
insp. Sobolewskiego, przygotowanej dla
tygodnika „Na Posterunku”, wynika, że
poszczególne dyscypliny nie były zbyt 
silnie obsadzone, a osiągane przez poli-
cyjnych zawodników rezultaty sporo od-
biegały od rekordów wyczynowych spor-

towców. Ale o to nikt do nich nie miał pretensji. Nawet codzienna
prasa nader życzliwie potraktowała policyjne mistrzostwa, witając
słowami gorącej zachęty zarówno inicjatywę, jako też same przeprowadzenie
zawodów. Informacja o nich obiegła cały kraj, a choć wyniki – jak
napisano – nie mogą rościć sobie pretensji do pierwszorzędności (…), to
i tak (...) stały się pierwszą próbą i krokiem wstępnym do szerzej pojętej
akcji w przyszłości. 

Dzięki podinsp. Sobolewskiemu poznaliśmy również policyjnych
czempionów tamtych lat. Byli to: Adam Winnicki z policji lwow-
skiej (lider dwóch konkurencji: biegu na 100 metrów i skoku w dal,
piąty w skoku wzwyż i pchnięciu kulą); Kazimierz Adamczewski
– policjant z woj. warszawskiego (mistrz chodu w obciążeniu,
drugi w biegu na 3 km i piąty w skoku w dal); Władysław Kwasek
z policji lwowskiej (zwycięzca w skoku o tyczce, drugi w skoku
w dal i wzwyż, czwarty w biegu na 100 m, szósty w rzucie grana-
tem); Tadeusz Dobrowolski – także z policji lwowskiej (zwycięzca
rzutu dyskiem, drugi w pchnięciu kulą i trzeci w rzucie granatem);

Witold Buko – policjant z woj.
wileńskiego (wicelider w rzucie
dyskiem, trzeci w skoku wzwyż
i w dal, szósty w pchnięciu kulą);
Ludwik Śliwka z Policji Woj.
Śląskiego (I miejsce w rzucie
oszczepem, czwarty w rzucie gra-
natem i  piąty w  biegu na
100 metrów).

Niewiele o nich wiemy. Tyle że
byli samorodnymi talentami
o dużych możliwościach. Nie-
stety, ówczesna policyjna prasa
jakby o nich zapomniała. 

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”

Sportowcy w Policji

Zwycięzcy I Zawodów Sportowych Policji Państwowej
Bieg na 100 metrów: Winnicki Adam (Lwów) – 12,6 s
Bieg na 3000 metrów: 
Puzio Apolinary (Warszawa) – 11,6 min
Chód z obciążeniem na 4 km: 
Adamczewski Kazimierz (woj. warszawskie) – 29,31 min
Skok w dal: Winnicki Adam (Lwów) – 5,45 m
Skok wzwyż: 
Mincewicz Bolesław (woj. wileńskie) – 1,40 m
Rzut granatem: Goczek Antoni (woj. łódzkie) – 51,85 m
Pchnięcie kulą: Kartasiński Ludwik (Warszawa) – 10,43 m
Rzut oszczepem: Śliwka Ludwik (woj. śląskie) – 30,54 m
Rzut dyskiem: Dobrowolski Tadeusz (Lwów) – 30,07 m
Skok o tyczce: Kwasek Władysław (Lwów) – 2,60 m
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Justynę poznałem w 2008 r., gdy wróciła z Igrzysk Paraolimpij-
skich w Pekinie ze srebrnym medalem w podnoszeniu ciężarów.
Ta mierząca 116 cm i ważąca 44 kg kobieta dźwignęła wtedy

92 kg. Dwa razy więcej niż sama ważyła. 

KRASKA I START 
Pierwsze co rzucało się w oczy przy spotkaniu z mistrzynią to nie-
samowity optymizm i energia, które ją wprost rozpierały. „Wulkan
energii” – tak określiłem ją w materiale „Siła Justyny” („Policja
997” 11/2008). Minęło osiem lat i… ten sam zaraźliwy śmiech, ta
sama radość życia. 

Na siłownię trafiła przez przypadek, ale tam od razu poznał się
na niej trener Mirosław Malec. Zaczęła od wyciskania samego
gryfu, a doszła do światowego poziomu. Do tej pory wierna jest
Gminnemu Klubowi Sportowemu KRASKA Jasieniec. Natomiast
gdy wyjeżdża na zawody paraolimpijskie, reprezentuje Radomskie
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
START Radom. 

Justyna Kozdryk startuje zarówno w zawodach dla osób w pełni
zdrowych, organizowanych przez IPF (International Powerlifting
Federation – Międzynarodowa Federacja Trójboju Siłowego i Wy-
ciskania Sztangi Leżąc), jak i niepełnosprawnych, przygotowywa-
nych przez IPC (International Paraolympic Committee – Między-
narodowy Komitet Paraolimpijski). 

KPP W GRÓJCU 
Justyna od połowy 2004 r. pracuje w Policji. Najpierw na stano-
wisku starszego technika w Wydziale Kryminalnym, a od 2007 roku
jako inspektor ds. informatyki w Wydziale Ruchu Drogowego KPP
w Grójcu. 

Jest duszą towarzystwa, a jej samochód znany jest w całym mie-
ście. Nazywany jest UFO, bo gdy jedzie, wygląda jakby poruszał
się bez kierowcy. Justyna Kozdryk cierpi na achondroplazję, po-
wodującą zaburzenia rozwoju kości i w efekcie karłowatość.

Ma zdrowe rodzeństwo i, jak sama mówi, czuje się zupełnie nor-
malnie wśród wysokich ludzi, w takim otoczeniu przecież się wy-
chowała. Doskonale łączy obowiązki służbowe ze startami w za-
wodach, a i jednych, i drugich nie brakuje.  

CZWARTA W RIO 
Po ostatnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio sztangistka cały
czas czuje niedosyt. Zajęła czwarte miejsce. Od 2002 r., gdy zdobyła
brązowy medal w Mistrzostwach Świata OPEN IPF, jest ciągle na
szczycie. Tak długa kariera możliwa jest dzięki niezwykłemu upo-
rowi i sile charakteru atletki. 

Justyna Kozdryk była osiem razy mistrzynią świata w wyciskaniu
sztangi leżąc i trzy razy wicemistrzynią świata. 10 razy zdobywała
mistrzostwo Europy i dwa razy wicemistrzostwo. Tytuły te zdobyła
w rywalizacji ze zdrowymi zawodnikami. W rywalizacji osób nie-
pełnosprawnych trzy razy sięgała po wicemistrzostwo świata, dwa
razy była mistrzynią Europy i dwa razy wicemistrzynią Starego
Kontynentu. W 2016 r. zajęła pierwsze miejsce na zawodach Pu-
charu Świata IPC w Dubaju i czwarte miejsce podczas Pucharu
Świata w Malezji (oba starty w kategorii 45 kg). Ustanawiała wiele
razy rekordy Polski, Europy i świata. Na przestrzeni tych lat zmie-
niały się przepisy i kategorie wagowe. Kiedyś Justyna Kozdryk star-
towała wśród zdrowych zawodników w kategorii do 44 kg. Potem
najniższą kategorię ustalono na – 48 kg, a teraz – 47 kg. Do Justyny
należy rekord świata w tej pierwszej, dawnej kategorii i wynosi
120 kg (264 lbs). W historycznej kategorii do 48 kg policyjna
sztangistka dzierży rekord Europy, który ustanowiła na poziomie
130 kg (286 lbs). Z kolei rekord Polski w kategorii do 52 kg wy-
windowała do 120 kg. Jest moc w tej kobiecie! 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. z archiwum zawodniczki 

Igrzyska Paraolimpĳskie w Rio 2016 r.

Sztanga w górę! 
W Policji pracuje ponad 12 lat. Dźwiganiem
ciężarów zainteresowała się siedemnaście
lat temu i niemal od razu wskoczyła
do światowej czołówki. Justyna Kozdryk jest
wielokrotną mistrzynią globu w wyciskaniu
sztangi leżąc, rekordzistką Polski, Europy
i świata. Startowała na trzech igrzyskach
paraolimpijskich. A wszystko zaczęło się
przez przypadek…

Sportowcy w Policji

Justyna Kozdryk
wyciskanie sztangi leżąc IPF, 
podnoszenie ciężarów IPC

POLICJA 997       grudzień 2016 r.
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Sierżant Maciej Sarnacki wstąpił do Policji w 2012 roku, służy
w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Walczy w najcięż-
szej kategorii + 100 kg. Igrzyska w Rio były jego pierwszymi.

Ma 29 lat, trenuje od 20. 
– Idę drogą ojca, też był policjantem i trenował judo – mówi

sierż. Maciej Sarnacki. Ojciec, mł. insp. w stanie spoczynku Woj-
ciech Sarnacki, obecnie jest trenerem w TS Gwardia Olsztyn. 

Sala treningowa i mata były od dzieciństwa dla Macieja Sarnac-
kiego „naturalnym środowiskiem”. Pierwszy złoty medal zdobył
już podczas Mistrzostw Polski Młodzików w 2001 r. Potem były
następne. W dorobku ma dziesięć tytułów mistrza Polski, w tym
pięć zdobytych wśród seniorów. 

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie. Zdobył dwa medale Uniwersjady – srebrny w Szenzhen
w 2011 r. i brązowy w Kazaniu w 2013 r. W sportowym dorobku
ma także zwycięstwa w Pucharze Świata, turniejach Grand Slam
i Grand Prix, a w 2016 r. także brązowy medal Mistrzostw Europy
w Kazaniu zdobyty w turnieju drużynowym. Aby pojechać na Ig-
rzyska Olimpijskie do Rio, walczył od 2014 r. w turniejach kwali-
fikacyjnych. Stoczył 60 pojedynków, z których wygrał 36. Był już
wtedy policjantem.

OCZYWISTY WYBÓR
– Był 2012 rok. Kończąc studia, miałem tylko niewielkie stypen-
dium z miasta – wspomina sierż. Maciej Sarnacki. – W Olsztynie
najlepsza hala do treningów należała do OPP, gdzie zajęcia prowa-
dził mój ojciec. Moimi kolegami i partnerami treningowymi byli
więc policjanci i to oni zachęcili mnie, bym wstąpił do Policji. Po-
licjantem był mój ojciec, a także starszy brat Paweł, więc… czemu
nie!  Nie zamierzałem jednak rezygnować ze sportu, ale nie miałem
pewności, czy uda się pogodzić go z policyjną robotą. Na początku,
by jeździć na zawody, brałem dodatkowe służby albo bezpłatny
urlop. Gdy z Uniwersjady w Kazaniu wróciłem z medalem i na ko-
lejny wyjazd sportowy znowu wystąpiłem o bezpłatny urlop, mój
bezpośredni przełożony, dowódca kompanii I w OPP w Olsztynie
podinsp. Zbigniew Kowalski powiedział: „Tak nie będziemy robić.
Masz mieć dobre warunki do sportu. Musimy coś wymyślić”. Trzeba
przyznać, że mam szczęście do przełożonych, bo pozytywne nasta-
wienie mieli do mnie dowódca OPP w Olsztynie insp. Tadeusz

Boszko oraz komendant wojewódzki Policji nadinsp. Józef Gdański.
Polski Związek Judo wystosował pismo w sprawie akcji szkolenio-
wej przed Rio, a ja w ramach delegacji mogłem jeździć na obozy
i zawody. Równie mi życzliwi okazali się następny komendant wo-
jewódzki insp. Marek Walczak oraz obecny szef garnizonu insp. To-
masz Klimek. Dzięki nim mogłem spokojnie poświęcić się trenin-
gom. Oczywiście, pełniłem także służbę.

IGRZYSKA 
TO NIE 
WYCIECZKA 
Maciej Sarnacki dzięki uda-
nym startom w turniejach
kwalifikacyjnych, udział
w igrzyskach zapewnił so-
bie już w 2015 roku, więc
treningi i kolejne starty
w 2016 r. były podporząd-
kowane występowi w Rio.
Wszystko przebiegało do-
brze do majowego turnieju
w Kazachstanie i walki
z Egipcjaninem, zakończo-
nej poważną kontuzją le-
wej nogi.

– Traciłem w niej czucie – mówi sierż. Maciej Sarnacki. – Okazało
się, że, oprócz innych urazów, mam także uszkodzony nerw.
– 1 czerwca miałem operację. Powiedziano mi, bym pożegnał się
z marzeniami o igrzyskach, bo zacznę chodzić dopiero za 3 miesiące.
Założono mi ortezę i dano kule. Ortezę zdjąłem po 5 dniach, kule od-
rzuciłem po dwóch tygodniach, a po pięciu tygodniach na treningach
rzucałem kolegą ważącym 140 kg. Rana ciągle mi się otwierała, noga
bolała, ale głowa była mocna. Na igrzyska jechałem walczyć, a nie na
wycieczkę. Czułem wsparcie wielu osób, w tym kolegów z mojego
plutonu dowodzonego przez asp. sztab. Ireneusza Rosielewskiego.

W olimpijskim turnieju Sarnacki wygrał pierwszą walkę, ale
w drugiej lepszy był przeciwnik z Izraela.

– Ledwo skończyłem pierwszą walkę, już wyczytywali moje na-
zwisko do następnej – opowiada sierż. Maciej Sarnacki. – Przegra-
łem, ale zostawiłem na macie tyle, ile mogłem. 

KUPI PAN KWIATY
Teraz sierż. Maciej Sarnacki ma czas na rehabilitacje i służbę, którą
po prostu lubi.

– Może mam za miękkie serce, ale wolę powiedzieć: „Kupi pan
żonie kwiaty i skończy się pouczeniem”, niż karać – mówi sierż.
Maciej Sarnacki i dodaje: – Tata zawsze powtarzał, że Policja jest
po to, aby pomagać. Kiedy trzeba będzie użyć siły, na pewno to
zrobię, ale nikt nie chce się ze mną szarpać.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Paweł Ostaszewski i archiwum Macieja Sarnackiego

Sierż. Maciej Sarnacki trenuje judo już 20 lat

Sportowcy w Policji

Olimpijski bój
Sierż. Maciej Sarnacki
judo

Trudno, niezwykle trudno zdobyć
kwalifikację olimpijską. Start na igrzyskach
zawsze poprzedzają lata treningów
i wyrzeczeń. Jeszcze trudniej, gdy sport
trzeba godzić ze służbą w Policji. Przed
igrzyskami w Rio de Janeiro w 2016 r. udało
się to tylko jednemu policjantowi – judoce
sierż. Maciejowi Sarnackiemu.

grudzień 2016 r. POLICJA 997
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Policyjni biegacze
W obecnej formie
Reprezentacja Komendanta
Głównego Policji
w Lekkoatletyce funkcjonuje
od 2013 r. Jej zrębów można
jednak dopatrywać się dużo
wcześniej. Policjanci
organizowali się sami,
oddolnie, aby wyjeżdżać na
duże międzynarodowe
zawody, gdzie reprezentowali
polską Policję. 
O grupowym wyjeździe
decydowały względy
praktyczne. W sposób
zorganizowany, choć
oczywiście za własne
pieniądze i z wykorzystaniem
urlopu wypoczynkowego,
grupa policyjnych sportowców
po raz pierwszy wyjechała
wspólnie w 2005 r. na XI
Światowe Igrzyska Policji
i Straży Pożarnych. Igrzyska
odbywały się wtedy
w Quebecku. Ośmioosobowy
zespół zdobył wtedy dla
polskiej Policji 23 medale,
w tym 12 złotych.
W zawodach startowało około
10 tys. mundurowych z ponad
sześćdziesięciu krajów.
Łatwiej było policjantom
razem wynająć mieszkanie niż
załatwiać to indywidualnie.
Na kolejnych igrzyskach było
podobnie. Okazało się, że
najbardziej zintegrowana jest
brać lekkoatletyczna, dla
której wspólne wyjazdy to już
tradycja. 
Największym atutem istnienia
reprezentacji w LA jest
możliwość organizacji raz
bądź dwa razy w roku
tygodniowych zgrupowań
konsultacyjno-szkoleniowych.
To nieodzowne przed
ważnymi międzynarodowymi
startami. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. z archiwum 

sportowców 

Sportowcy w Policji

Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Lekkoatletyce 
SKŁAD REPREZENTACJI
Insp. Tomasz Kubicki (kierownik reprezentacji) urodził się w 1970 r. Do Policji wstąpił w 1993 roku.
Od 2006 r. jest komendantem powiatowym Policji w Oleśnie. Wielokrotnie kierował powoływaną
ad hoc reprezentacją policyjnych sportowców na światowe igrzyska służb mundurowych. Star-
tował w nich także jako zawodnik. Na ostatnich WPFG, które odbyły się w 2015 w amerykańskim
Fairfax, zdobył brązowy medal w biathlonie policyjnym. 
St. sierż. Anna Ficner urodziła się w 1985 roku. Służbę w Policji zaczęła w 2012 r. Obecnie
pracuje w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Złotoryi. W tym roku zdobyła pierwsze
miejsca w: Mistrzostwach Europy w Biegu po Schodach – Warszawa Rondo 1, Mistrzostwach
Polski w Biegu po Schodach – Wrocław
Sky Tower oraz wielu policyjnych i mun-
durowych mistrzostwach. 
Sierż. Anna Wojtulewicz urodziła się
w 1987 r. W Policji służy od 2012 roku.
Obecnie w WRD KMP w Białymstoku.
Na ubiegłorocznych WPFG w Fairfax
zdobyła dla polskiej Policji dwa złote me-
dale: w  biathlonie policyjnym oraz
w biegu przełajowym na 5000 m, a także
srebrny w biegu na 3000 m z przeszko-
dami. W tym roku triumfowała w Ogól-
nopolskim Półmaratonie Leśnym. Zajęła
także drugie miejsce w Mistrzostwach
Polski Służb Mundurowych w Biegach
Przełajowych, czyli w Biegu o Nóż Ko-
mandosa w Kokotku. 
St. post. Szymon Kulka urodził się w1993 r. W Policji służy od 2014 r., obecnie w Posterunku
Policji w Uściu Gorlickim, który podlega pod KPP w Gorlicach. W dziewięcioletniej karierze
lekkoatletycznej w biegach przełajowych i płaskich zdobył na różnych dystansach 25 medali
mistrzostw Polski, w tym 18 złotych. Jest członkiem kadry narodowej. W tym roku zadebiutował
wśród seniorów w Mistrzostwach Europy w Amsterdamie, gdzie był jednym z najmłodszych za-
wodników i gdzie zajął 16. miejsce na dystansie półmaratonu. Tylko w tym roku policjant zajął
pierwsze miejsca w: Mistrzostwach Polski w Biegu Ulicznym na 10 km, 5 km i w półmaratonie. 
Sierż. Łukasz Oślizło urodził się w 1989 r. Pracę w Policji zaczął w 2014 r. Obecnie służy w KP
III KMP w Katowicach. Był wielokrotnym mistrzem Polski w latach 1996–2012 w biegach
długich jako junior, młodzieżowiec i senior. W tym roku zajął m.in. drugie miejsce w Biegu
o Nóż Komandosa. 
Asp. Paweł Piotraschke urodził się w1979 r. W Policji jest od 2004 r. Służbę pełni w SP
w Słupsku. Pasjonat biegania. Silna podpora drużyny lekkoatletycznej. W tym roku zajął trzecie
miejsce w mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Biegu Przełajowym. 
Sierż. Jakub Burghardt urodził się w 1981 r.  Do Policji wstąpił w 2013 r. Służy w KP w Krynicy-
-Zdroju, który podlega pod KMP w Nowym Sączu. W latach 1997–2003 był wielokrotnym mist-
rzem Polski w biegach długich jako junior i młodzieżowiec. W tym roku był piąty w Mistrzostwach
Polski Służb Mundurowych w Biegu Przełajowym (pierwsze trzy miejsca zajęli koledzy z repre-
zentacji KGP). 
Kom. Adam Thiel urodził się w1972 r. Do Policji wstąpił w 1998 r. Obecnie jest zastępcą naczel-
nika Wydziału Kryminalnego KPP w Lęborku. Z ubiegłorocznych WPFG w Fairfax przywiózł
dwa srebra i jedno złoto w biegach na dystansie 10 km. W tym roku zawsze w czołówce biegów
mundurowych. 
Podinsp. Maciej Wojciechowski urodził się w 1974 r. W Policji służy od 1994 r. Jest wykładowcą
w WSPol. w Szczytnie, odpowiada za wyszkolenie strzeleckie. Podczas ubiegłorocznych WPFG
w Fairfax zdobył dla Polski pięć medali, w tym cztery złote. Niestety, teraz pauzuje ze względu
na kontuzję, ale nie może się już doczekać przyszłorocznego sezonu. 

Na zdjęciu od lewej: Paweł Piotraschke, Adam
Thiel, Szymon Kulka, Tomasz Kubicki, Anna Ficner,
Anna Wojtulewicz, Jakub Burghardt i Łukasz Oślizło oraz,
leczący obecnie kontuzję, Maciej Wojciechowski 
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Sportowcy w Policji

Pomysł powstania zespołu zrodził
się dwa tygodnie przed ubiegło-
rocznym VI Międzynarodowym

Turniejem Służb Mundurowych w Halo-
wej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja
Struja. Wpadły na niego kom. Beata Ra-
doń z Gabinetu KGP i podkom. Magda-
lena Marzec z Komendy Stołecznej Poli-
cji. Drużynę skompletowały w ciągu
jednego dnia, a już 13 lutego na wspom-
nianym turnieju rozegrały mecz z repre-
zentacją kapelanów prawosławnych.
Mecz wzbudził wielkie emocje. Kobiety
wygrały po zaciętej walce 1:0, a ich ra-
dość ze zwycięstwa była tym większa, że
jako zespół grały po raz pierwszy. Zwy-
cięską bramkę strzeliła mł. asp. Izabela
Zdonek z KPP w Opocznie, która grała
niegdyś w pierwszoligowej Ceramice
Opoczno, a obecnie występuje w ekstra-
ligowej drużynie GOSiRKi Piaseczno.

Po tym meczu utworzono oficjalnie
Reprezentację Komendanta Głównego
Policji w Piłce Nożnej Kobiet. Warto
podkreślić, że do jej powstania przy-
czynił się mł. insp. w stanie spoczynku 

Andrzej Kuczyński, koordynator komen-
danta głównego Policji ds. imprez spor-
towo-rekreacyjnych. Dziś jest w niej sze-
fem sztabu szkoleniowego. 

W lipcu ub.r. drużyna zagrała w Gdyni
na IV Międzynarodowym Turnieju Piłki
Nożnej IPA. Zmierzyła się w pokazowym
meczu charytatywnym z kadrą kierow-
niczą pomorskiej Policji. Piłkarki prze-
grały 2:4, ale nie wynik był najważniej-
szy. Podczas meczu odbywała się
bowiem zbiórka pieniędzy na leczenie
córki policjantki z Gdańska. 

W lutym br. reprezentacja wystąpiła
w VII Międzynarodowym Turnieju Służb
Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej
im. podkom. Andrzeja Struja, na którym
zajęła pierwsze miejsce w kategorii ko-
biet. W kwietniu br. piłkarki wyjechały
na pięciodniowe zgrupowanie, które 

odbyło się w Krynicy-Zdroju i Nowym
Sączu. Zajęcia prowadził m.in. Andrzej
Strejlau, były selekcjoner reprezentacji
Polski. 

Na zgrupowaniu zawodniczki przygo-
towywały się do międzynarodowego tur-
nieju służb mundurowych, który odbył
się w dniach 5–9 maja br. na Majorce.
Policyjne piłkarki z Polski nie należały
do faworytek, ale sprawiły swoim kibi-
com  niespodziankę. Doszły do finału,
w którym jednak przegrały 1:3 z repre-
zentacją kobiet z francuskiej Żandarmerii
Narodowej. W fazie grupowej rozegrały
7 meczów. W ćwierćfinale pokonały po-
licjantki z Węgier, a w półfinale były lep-
sze od funkcjonariuszek z Holandii. 

W październiku br. reprezentacja za-
grała w XXXIV Policyjnych Mistrzo-
stwach Świata w Piłce Nożnej Halowej,

Profesjonalistki
– Chcemy być najlepsze
w Europie – mówi podkom.
Magdalena Marzec z KSP,
która gra w Reprezentacji
Komendanta Głównego
Policji w Piłce Nożnej.
Drużyna istnieje od 
2015 roku, a już ma spore
sukcesy, zajęła m.in. 
drugie miejsce
w międzynarodowym
turnieju służb mundurowych
na Majorce. 

Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej Kobiet

U góry od lewej: post. Katarzyna Żak, asp. Gabriela Szymska, st. sierż. Anna Gucze, 
sierż. Patrycja Wiśniewska, sierż. Anna Seweryn, st. sierż. Małgorzata Kowalczyk, sierż. sztab.
Irena Michalak, st. sierż. Justyna Polak. 
U dołu od lewej: st. sierż. Anna Jagieła, st. sierż. Agnieszka Ochota, post. Marcelina Pawlik, 
st. sierż. Katarzyna Borowiec, podkom. Magdalena Marzec, mł. asp. Izabela Zdonek,
sierż. sztab. Sylwia Własny
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które odbywały się w Holandii. W fazie grupowej
piłkarki z polskiej Policji wygrały z policjantkami
z Anglii i Niemiec, a także z funkcjonariuszkami
francuskiej Żandarmerii Narodowej, którym zre-
wanżowały się za porażkę w finale turnieju na Ma-
jorce. Po wyjściu z grupy reprezentacja prowadzona
przez sierż. sztab. Sylwię Własny pokonała w rzu-
tach karnych Węgierki. W ćwierćfinale jej pod-
opieczne zmierzyły się z zawodniczkami z Brazylii.
Od 16. minuty meczu Polki prowadziły 1:0. Brazy-
lijki wyrównały cztery sekundy przed końcem spot-
kania, a następnie okazały się lepsze w rzutach kar-
nych. Podkom. Magdalena Marzec, która gra
w reprezentacji, ale też odpowiada w niej za sprawy
organizacyjne, mówi, że teraz drużyna koncentruje
się na przygotowaniach do przyszłorocznego tur-
nieju im. podkom. Andrzeja Struja. 

– Mam nadzieję, że go wygramy, bo mamy dosko-
nały zespół – dodaje z nadzieją policjantka z ko-
mendy stołecznej. 

Co ciekawe, zawodniczka reprezentacji KGP post.
Katarzyna Żak była reprezentantką Polski, st. sierż.
Anna Jagieła – jest zawodniczką pierwszoligowego
ULKS Bogdańczowice, a Krystyna Nowak z KP
na Ursynowie występuje w narodowej reprezentacji
kobiet Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Do
reprezentacji prowadzony jest cały czas nabór. Ko-
biety z Policji, które chciałyby w niej grać, mogą wy-
syłać swoje zgłoszenia na adres pilkaksp@gmail.com.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. z archiwum prywatnego 

Magdaleny Marzec

Sportowcy w Policji

Gdy trzy lata temu męska Reprezentacja
Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej
rozgrywała pierwsze mecze, jej organizator 
mł. insp. w stanie spoczynku Andrzej Kuczyński,
przed każdym meczem porywał ją do boju
okrzykiem „Wracamy do gry!”. Teraz już wymaga
„Gramy o zwycięstwo!”.

Policyjnych drużyn nigdy nie
brakowało, ale przez lata
niewiele z tego wynikało.

Brak uregulowań związanych z or-
ganizacją i koordynacją przedsięw-
zięć o charakterze sportowo-rek-
reacyjnym w kraju i zagranicą
skutkował m.in. dublowaniem
zgłaszanych jednostek Policji do
turniejów. Andrzej Kuczyński
„Pułkownik” w 2013 r. wpadł na
pomysł, by zbudować piłkarską re-
prezentację Policji. Na łamach
miesięcznika „Policja 997” uka-
zało się ogłoszenie o naborze, a z
kilkuset zgłoszeń wybrano 64 pił-
karzy. 

– Wtedy, po testach, pozostało ich
33, ale wciąż byliśmy otwarci na
nowych – mówi Andrzej Kuczyński.
– Gdy zaczynaliśmy, powtarzałem
„wracamy do gry”, bo dla większo-
ści z nich przygoda sportowa do-
biegała końca i marzenia, by grać
z orzełkiem na piersi, pozostawały
tylko marzeniami. W tej drużynie
jednak spełniały się. Takie były po-
czątki. W międzyczasie wiele osiąg-
nęliśmy, a ja przed wyjściem na boi-
sko mówię teraz, że liczy się tylko
zwycięstwo!

Przez trzy lata przez zespół prze-
winęło się kilkudziesięciu piłkarzy.
Aktualnie kapitanem jest st. sierż.
Piotr Pacholski, funkcjonariusz
Ogniwa Patrolowo-Interwencyj-
nego Komisariatu Policji Czer-
wionka-Leszczyny, obrońca III-li-
gowego GKS Jastrzębie, drużyny,
z którą dotarł teraz do ćwierćfinału
Pucharu Polski z szansą awansu do
najlepszej czwórki (pierwszy mecz
nieznacznie przegrany 1:2 z Wi-
grami Suwałki, rewanż 30 listo-
pada br).

– Służę w Policji, dojeżdżam na
treningi do Jastrzębia, GKS jest te-
raz liderem III ligi i mecze rozgry-
wamy w czterech województwach.
Jeśli awansujemy, będziemy jeździć

po całym kraju. Z policyjną repre-
zentacją gramy w licznych krajo-
wych i zagranicznych turniejach,
ale póki zdrowia i sił starczy, nigdy
nie odstawię nogi – mówi st. sierż.
Piotr Pacholski. – Ten sezon był
najlepszy dla Reprezentacji Komen-
danta Głównego Policji w Piłce
Nożnej, ale jest to też już inna dru-
żyna niż trzy lata temu. Koledzy,
podobnie jak ja, wciąż grają w dru-
żynach ligowych. 

W kadrze znajdują się zawod-
nicy grający na co dzień na różnych
szczeblach rozgrywkowych w na-
szym kraju. Niektórzy z nich pro-
fesjonalnie uprawiali piłkę nożną.
Łączy ich to, że poświęcili zawo-
dową karierę sportową na rzecz
służby w Policji. Dzięki występom
w  Reprezentacji Komendanta
Głównego Policji mogą w dalszym
ciągu wykorzystywać swój talent
i umiejętności dla dobra służby,
a także spełnić marzenia o grze
z orzełkiem na piersi.

Przebudowa drużyny przekładała
się na wyniki. Występująca za-
równo w hali jaki i na dużym bo-
isku reprezentacja 2016 rok może
uznać za bardzo udany. W lutym
dotarła do ćwierćfinału VII Między-
narodowego Turnieju Służb Mun-
durowych w  Halowej Piłce Nożnej
im. podkom. Andrzeja Struja, a w
marcu podczas V Mistrzostw Polski
Sił Specjalnych zajęła pierwsze
miejsce.

W 2016 r. w maju podczas V
Międzynarodowego Turnieju Piłki
Nożnej IPA Gdynia 2016 zajęła
czwarte miejsce. Następnie repre-
zentacja KGP wygrała turniej „Ży-
wiec 2016”, co zapoczątkowało
pasmo zwycięstw. Ogromnym suk-
cesem było wygranie prestiżowego
„III Europejskiego Turnieju z okazji
25. rocznicy Niepodległości Moł-
dawii” w Kiszyniowie, w lipcu pod-
czas festynu Policji pokonała repre-

SKŁAD REPREZENTACJI

Bramkarze: st. sierż. Anna Gucze, 
Krystyna Nowak, post. Marcelina Pawlik.

Obrońcy: mł. asp. Agnieszka Bury,
st. sierż. Sylwia Głód, st. sierż. 
Małgorzata Kowalczyk, kom. Ewa Maszer,
asp. sztab. Beata Rosłoń, sierż. sztab. Irena 
Michalak, post. Katarzyna Żak.

Pomocnicy: podkom. Magdalena 
Marzec, st. sierż. Agnieszka Ochota, 
st. post. Katarzyna Pilipiuk, st. sierż. 
Justyna Polak, sierż. Anna Seweryn, 
sierż. Patrycja Wiśniewska, mł. asp. 
Izabela Zdonek.

Napastnicy: st. sierż. Katarzyna 
Borowiec, st. sierż. Anna Jagieła, 
asp. Gabriela Szymska, st. post. Paulina 
Szyndler. 

Trener: sierż. sztab. Sylwia Własny.
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Sportowcy w Policji

zentację policji węgierskiej 3:0, we wrześ-
niu wygrała w Legionowie prestiżowy tur-
niej o Puchar Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji,  a także w tym samym
miesiącu zwyciężyła w IV Charytatywnym
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mun-
durowych – Dla Kacpra w Grodzisku Ma-

zowieckim oraz w warszawskim turnieju
ulicznej piłki.

– Forma stale rosła – mówi Andrzej Ku-
czyński. – Z wielkimi nadziejami jechaliśmy
w październiku na Mistrzostwa Świata Służb
Mundurowych w Holandii, ale choć wyszliśmy
z grupy eliminacyjnej, w meczu fazy pucharo-

wej trafiliśmy na zespół mistrzów świata z Bia-
łorusi. Tym razem przegraliśmy, ale nic się
nie zmienia. „Gramy o zwycięstwo!”.

ANDRZEJ  CHYLIŃSKI
zdj. z archiwum prywatnego 

Andrzeja Kuczyńskiego 

Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej Mężczyzn 

SKŁAD REPREZENTACJI
Selekcjoner kadry: Andrzej Kuczyński (Gabinet KGP).
Asystenci:
Kazimierz Kotas (KSP), 
podkom. Mateusz Kocyk (KWP zs. w Radomiu),
st. asp. Dariusz Piwowarek (CBŚP).

Bramkarze:
asp. Andrzej Sokal (CBŚP),
sierż. Maciej Szkutnicki (KWP w Poznaniu),
sierż. Bartosz Muc (KWP w Katowicach),
sierż. Wojciech Dziura (KWP w Katowicach),
sierż. Jacek Kornecki (KWP w Katowicach).

Obrońcy:
sierż. Łukasz Matyśkiewicz (KSP),
sierż. Patryk Marzec (KWP w Krakowie),
podkom. Kamil Drob (CBŚP),
asp. Mariusz Berliński (emeryt CBŚP),
st. post. Mateusz Stajer (KWP w Katowicach),

sierż. Michał Hawro (KWP w Katowicach),
st. sierż. Piotr Pacholski (KWP w Katowicach),
st. sierż. Sławomir Chopiak (KWP w Rzeszowie),
st. sierż. Krzysztof Ziemak (KWP w Gdańsku),
st. sierż. Damian Trzebiński (KWP w Gdańsku).

Pomocnicy i napastnicy:
sierż. sztab. Marcin Składowski (KSP),
st. post. Daniel Pietrycha (KWP w Katowicach),
post. Marcin Szopa (KWP w Katowicach),
post. Wojciech Dudek (KWP w Katowicach),
sierż. Kamil Głośny (KWP w Katowicach), 
mł. asp. Rafał Gnap (KWP w Szczecinie),
sierż. Maciej Watkowski (KWP zs. w Radomiu),
st. sierż. Marcin Mąka (KWP w Olsztynie),
sierż. Krzysztof Weres (KWP W Rzeszowie),
sierż. Paweł Szczepański (KWP w Rzeszowie),
sierż. Bartosz Dobroński (KWP w Olsztynie),
sierż. Piotr Świerczyński (KWP w Krakowie),
mł. asp. Tomasz Przeniosło (KWP w Krakowie),
podkom. Jakub Ciesielski (BOA KGP).

Gramy o zwycięstwo
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St. sierż. Konrad Adamaszek 
wyciskanie sztangi leżąc 

Urodził się 27 maja 1987 r. w Bielsku-Białej.
Do Policji wstąpił 17 lipca 2012 r. Obecnie służy
w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji
w Bielsku-Białej. Startuje w barwach Dorian Fit-

ness Club Kęty, a jego trener to Grzegorz
Wałga, wielokrotny mistrz Polski w wy-
ciskaniu sztangi leżąc i w trójboju siło-
wym. Co ciekawe, policjant jest także tre-
nerem personalnym. Przygodę ze sportem
zaczynał od sztuk walki: kung-fu, kick-bo-
xingu oraz boksu. Już jako junior odnosił
sukcesy w wyciskaniu sztangi leżąc na are-
nie międzynarodowej, obecnie startuje
w mistrzostwach w wyciskaniu federacji
WUAP. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w Pucharze Świata WUAP, kat. 60 kg, wynik 110 kg

– Austria (2008 r.), 
• 1. miejsce na Mistrzostwach Europy WUAP, kat. 67,5 kg,

wynik 125 kg – Niemcy (2009 r.), 
• 1. miejsce na Mistrzostwach Świata WUAP, kat. 67,5 kg, wynik

146 kg stał się nowym rekordem świata – Francja (2009 r.).

W 2016 roku: 
• 1. miejsce podczas Mistrzostw Polski WUAP, kat. 75 kg, wynik

176 kg stał się nowym rekordem świata – Zalesie, 
• 1. miejsce na Mistrzostwach Europy WUAP, kat 75 kg, ciężar

170 kg – Gyuala, Węgry, 
• 1. miejsce na Mistrzostwach Świata WUAP, kat. 75 kg, wynik

177,5 kg stał się nowym rekordem świata – Herzberg-Elster,
Niemcy. 

Kom. Tomasz Bagrowski 
kick-boxing, taekwondo 

Urodził się 24 lutego 1979 r. w Drez-
denku. W Policji służy od 21 maja 2001
roku. Wcześniej od 7 grudnia 1999 r. do 
7 grudnia 2000 r. odbywał zastępczą służbę
wojskową w OPP w Warszawie. Obecnie
jest ekspertem w Wydziale do zwalczania
Zorganizowanej Przestępczości Narkotyko-
wej w Zarządzie w Gorzowie Wielkopol-
skim Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Założyciel i trener Klubu Sportów Walki
Gorzów Wielkopolski. Z dyscyplinami walki związany od ósmego
roku życia, gdy zaczął trenować karate. Ćwiczył także jiu-jitsu,
a w szkole średniej boks. Dopiero jednak odkrycie taekwondo wy-
zwoliło w nim prawdziwą pasję. Był pięciokrotnym mistrzem Pol-
ski, czterokrotnym wicemistrzem Polski i dwa razy zdobył Puchar
Polski w tej dyscyplinie. Potem spróbował jeszcze swoich sił w kick-
-boxingu, zostając wicemistrzem Polski. Jako trener dochował się
kilkunastu mistrzów Polski zarówno w taekwondo, jak i kick-
-boxingu. 

Żonaty, ojciec dwójki dzieci. 

Osiągnięcia sportowe: 
taekwondo: 
• mistrz Polski taekwondo Polskiej Federacji Taekwondo

(2011 r.), 
kick-boxing:
• wicemistrz Polski służb mundurowych w formule pointfig-

hting, kat. –79 kg, Rzeszów (2014 r.),  
• wicemistrz Polski seniorów w  formule pointfighting,

kat. –79 kg, Leszno (2015 r.).

W 2016 roku:
• wicemistrz Polski

seniorów w for-
mule pointfig-
hting, kat. –79 kg,
na Mistrzostwach
Polski w Kick-bo-
xingu w Kurzęt-
niku. 

Sportowcy w Policji

A
B
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Podkom. Radosław Bakun 
brazylijskie jiu-jitsu 

Urodził się 23 września 1980 r. w Bia-
łymstoku. W służbie jest od 26 kwietnia
2010 r. Wcześniej w garnizonie biało-
stockim, obecnie w Szkole Policji w Słup-
sku. Startował w Turnieju Par Patrolo-
wych „Patrol Roku”, reprezentując KWP
w Białymstoku – w 2012 r. zajął czwarte
miejsce w klasyfikacji generalnej, repre-
zentując KPP w Grajewie, i pierwsze
miejsce drużynowo jako KWP w Białym-

stoku. Z wykształcenia jest magistrem wychowania fizycznego.
Ma uprawnienia instruktora kulturystyki, samoobrony, lekkiej
atletyki, kwalifikowanej pierwszej pomocy, strzelań policyjnych
oraz taktyki i technik interwencji. Jest ponadto ratownikiem
wodnym i sternikiem motorowodnym. W 1996 r. był wicemist-
rzem Polski w kajakarstwie. 

Oprócz BJJ z zapałem oddaje się biegom, sportom siłowym,
kajakarstwu, pływaniu i boksowi. BJJ trenuje pod okiem podkom.
Damiana Bartnickiego z SP w Słupsku w Klubie Serpentes Słupsk.
Angażuje się w wolontariat, pomagając niezamożnym rodzinom
powiatu słupskiego. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku:
• 1. miejsce w kat. – 88,3 kg Master niebieskie pasy w XIV Pu-

charze Polski w BJJ w Koninie, 
• 2. miejsce w kat. – 85,5 kg Master niebieskie pasy w Pucharze

BJJ No Gi w Luboniu,
• złoty medal w kat. do 88,3 kg Master niebieskie pasy podczas

XII Mistrzostw Polski w BJJ w Legionowie.

St. asp. Krzysztof Bałys 
wyciskanie sztangi leżąc RAW

Urodził się 24 lipca 1980 r. w Świebodzi-
cach. Służy w Policji od 2004 r., w KP V
w Wałbrzychu. W klubie Hałas Team Strzelin
trenuje pod opieką
Macieja Koralew-
skiego. Absolwent
Wałbrzyskiej Wy-

ższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębior-
czości, instruktor sportów siłowych i kul-
turystki.

Osiągnięcia sportowe: 
• złoty medal w Mistrzostwach Europy

Federacji WPA, Łódź (2015 r.).

W 2016 roku:
• złoty medal w Mistrzostwach Polski Federacji WRPF w Zło-

toryi, 
• złoty medal w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych

w Dzierżoniowie,
• złoty medal w Mistrzostwach Europy Federacji GPA w Zadar,

Chorwacja.

Sportowcy w Policji

B
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Sportowcy w Policji

B

St. post. Michał Baran
wyciskanie sztangi leżąc,
trójbój siłowy

Urodził się 29 października 1988 roku
w Kielcach. W 2012 r. ukończył studia na
Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach
na kierunku zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji z tytułem zawodowym inżyniera.
Do Policji wstąpił 30 grudnia 2014 r. Służy
w Plutonie Wsparcia Taktycznego Od-
działu Prewencji Policji w Kielcach. Należy
do klubu KS Tęcza Społem Kielce.

Osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym w Kielcach,

kat. 90 kg (2010 r.), 
• 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Wyciskaniu

Sztangi Leżąc ,,Bartosz” w Tarnobrzegu, kat. 90 kg (2010 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Trójboju Siło-

wym w Warszawie, kat. 90 kg (2011 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

we Władysławowie, kat. 93 kg (2011 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w Trójboju Siło-

wym w Northumberland (Wielka Brytania), kat. 93 kg,
(2011 r.),

• 2. miejsce w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
we Władysławowie, kat. 93 kg (2014 r.),

• 2. miejsce w Pucharze Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
w Kielcach, kat. 93 kg (2015 r.). 

W 2016 roku:
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Wy-

ciskaniu Sztangi Leżąc, kat. 90 kg,
• 1. miejsce w Otwartych Mistrzostwach Dzierżoniowa w Wy-

ciskaniu Sztangi Leżąc w Dzierżoniowie, kat. 90 kg,
• 3. miejsce w Otwartych Mistrzostwach Dzierżoniowa w Wy-

ciskaniu Sztangi Leżąc, kat. OPEN,
• złoty medal Europejskich Igrzysk Policjantów i Strażaków

(EPFG) w wyciskaniu sztangi leżąc w Hiszpanii, kat. 90 kg.

St. sierż. Agnieszka Bergier-Karkosz 
judo, jiu-jitsu 

Urodziła się 29 listo-
pada 1991 r. w Sos-
nowcu. Służbę w Policji
zaczęła 8 maja 2012 r. Obecnie w Wy-
dziale Kryminalnym KMP w Sosnowcu.
Pod okiem trenera Mariana Jasińskiego
ćwiczy w Klubie Budowlani Sosnowiec. 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania Ochrony Pracy w Katowicach, na
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,

specjalność: bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ma uprawnienia
instruktora sportu w specjalnościach: judo i jiu-jitsu. W 2014 roku
otrzymała wyróżnienie od ministra sportu i turystyki za wyniki
w pracy szkoleniowej – jej podopieczni odnosili sukcesy na arenie
międzynarodowej. 

Sama wielokrotnie zdobywała medale na mistrzostwach Polski,
Europy i świata. Od 2005 r. do 2016 r. co roku staje na podium
Mistrzostw Polski w Jiu-Jitsu. Interesuje się sportem i motoryzacją,
pasjonuje ją jazda na motocyklu. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 

judo: 
• Akademickie Mistrzostwa Polski w  Judo, Białystok,

16.04.2016 r. – III miejsce,
• Akademickie Mistrzostwa Śląska w  Judo, Gliwice,

17.05.2016 r. – I miejsce,
• Mistrzostwa Śląska w  Judo Policjantów, Katowice,

17.06.2016 r. – II miejsce kat. open kobiet.

jiu-jitsu: 
• Mistrzostwa Polski Seniorów w  Jiu-Jitsu, Katowice,

9.04.2016 r. – I miejsce kat. wag. 49 kg,
• Mistrzostwa Świata w Jiu-Jitsu, Wrocław, 25–27.11.2016 r. –

I miejsce kat. wag. 49 kg.
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Sportowcy w Policji

B

St. sierż. Paulina Bieć
kick-boxing

Urodziła się 15 lutego 1984 r. we Wroc-
ławiu. Do Policji wstąpiła w 2012 r. Służy
w Wydziale Kryminalnym KP Wrocław
Grabiszynek. Ukończyła Akademię Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu. 
W kadrze Polski jest od 2002 roku. Trenuje
w „Gym Fight” pod opieką Rafała Peterila.
Interesuje się motocyklami, squashem, tu-
rystyką górską, podróżami z dobrą książką.

Osiągnięcia sportowe:

light contact: 
• mistrzostwo Polski (2002 r., 2003 r., 2004 r., 2006 r., 2007 r.),
• 1. miejsce w Międzynarodowym Pucharze Polski (2003 r.,

2004 r., 2005 r.),
• srebrne medale mistrzostw europy (2004 r., 2006 r.),
• srebrny medal mistrzostw świata (2002 r.), 
• 1. miejsca Pucharu Świata (2003 r., 2004 r., 2005 r., 2006 r.,

2008 r.).
full contact:
• mistrzostwo Polski (2002 r., 2004 r., 2005 r., 2003 r.),
low kick:
• mistrzostwo Polski (2007–2012 r., 2014 r.),
• 1. miejsce Pucharu Świata (2007–2011 r.),
• mistrzostwo świata (2007 r., 2009 r.),
• mistrzostwo Europy (2008 r.).
K-1:
• mistrzostwo Polski (2007–2014 r., 2016 r.),
• mistrzostwo Europy (2010 r., 2012 r., 2014, 2016 r.),
• mistrzostwo świata (2011 r., 2013 r.),
• 1. miejsce Pucharu Świata (2012 r., 2013 r., 2016 r.), 
• 2. miejsce w Pucharze Europy, Praga (2016 r.) 
kick light:
• mistrzostwo Europy (2010 r., 2012 r.).

St. asp. Piotr Bohater
triathlon

Urodził się 7 września 1978 r. we Wrocła-
wiu. Do Policji wstąpił w 2005 r. Służy w Wy-

dziale Kryminalnym KP Wrocław-Stare
Miasto. Ukończył Wyższą Szkołę Zarzą-
dzania i Finansów we Wrocławiu. Trenuje
w klubie „Zara Team”. Wszechstronnie
interesuje się sportem, a także psychologią
społeczną. Jego konikiem są: służby spe-
cjalne, praca operacyjna, nowoczesne
formy i metody pozyskiwania informacji.
Po wyczerpującym treningu lubi piesze
wycieczki z rodziną.

Osiągnięcia sportowe:
1. miejsce w kategorii służb mundurowych w Zawodach

w Triathlonie na dystansie olimpijskim w Pniewach (2014 r.),
5. miejsce w Zawodach w Triathlonie na dystansie olimpijskim

w Pniewach, kat. OPEN (2014 r.).

W 2016 roku:
3. miejsce podczas Pucharu Polski w Triathlonie na dystansie

olimpijskim w Blachowni,
2. miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Służb Mundurowych

w Triathlonie na dystansie olimpijskim.
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Sportowcy w Policji

B

Sierż. sztab. Łukasz Brożyna
wyciskanie sztangi leżąc

Urodził się 29 lipca 1985 r. w Kielcach. Ma
wykształcenie wyższe pedagogiczne (Wszech-

nica Świętokrzyska). Do
Policji wstąpił w 2006
roku. Obecnie służy w Wydziale Krymi-
nalnym Pionu Operacyjnego Komisariatu
Policji III w Kielcach. W listopadzie ubieg-
łego roku zdobył brązowy medal w Mist-
rzostwach Polski w kat. do 110 kg. Zain-
teresowania: sporty siłowe, gotowanie,
książki.

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce w pierwszym rzucie International Bench Press Lea-

gue, kat. 105 kg (2015 r.),
• 2. miejsce w trzecim rzucie Inernational Bench Press League,

kat. 105 kg (2015 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Kielc w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,

kat. OPEN (2015 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Wy-

ciskaniu Sztangi Leżąc, kat. 105 kg (2015 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,

kat. 110 kg (2015 r.).

W 2016 roku:
• 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Wy-

ciskaniu Sztangi Leżąc, kat. 105 kg,
• 1. miejsce w Finale Międzynarodowej Ligi w Wyciskaniu

Sztangi Leżąc, kat. 105 kg,
• 2. miejsce w III Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, kat. do 110 kg, w klasyfikacji
dodatkowej: Najsilniejszy funkcjonariusz MSWiA.

St. asp. Andrzej Borowiec
judo, jiu-jitsu, zapasy

Urodził się w 1981 r. Służy w Policji od
11 lat, obecnie w Wydziale dw. z Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu w Komendzie
Miejskiej Policji w Tychach. Absolwent
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest
trenerem judo oraz jiu-jitsu, posiadającym
dwa czarne pasy (1 dan judo, 2 dan jiu-
-jitsu). Trenuje, a także prowadzi zajęcia
z dziećmi i młodzieżą w klubie sportowym
Gwardia Tychy. Mówi, że jego całe życie

to sport. Poza tym lubi dobry film, grafikę komputerową, a także
książki z dziedziny psychologii.

Osiągnięcia sportowe:

jiu-jitsu:
• brązowy medalista Pucharu Świata (Grand Slam) w jiu-jitsu

seniorów 2006,
• 2-krotny międzynarodowy wicemistrz Polski w ju-jitsu senio-

rów (Polski Związek Jiu-Jitsu),
• 7-krotny mistrz, wicemistrz Polski w jiu-jitsu seniorów,
• 3-krotny wicemistrz Polski Policji w judo,
• 8-krotny medalista Pucharu Polski w jiu-jitsu seniorów, 
• wielokrotny medalista turniejów ogólnopolskich OTK oraz

czołowe lokaty Pucharów Europy w jiu-jitsu sportowym, 
• reprezentant Polski w jiu-jitsu w latach 2002–2008 (kadra

narodowa PZJJ),
zapasy style tradycyjne:
• 5. miejsce mistrzostw świata, styl klasyczny, (2012 r.),
• 5. miejsce mistrzostw świata, styl klasyczny (2013 r.), 
• 3 miejsce Pucharu Świata, styl wolny (2013 r.),
• 7. miejsce Pucharu Świata, styl wolny  (2015 r.).

W 2016 roku:
• 5. miejsce na I Mistrzostwach Świata w stylu Pahlavani, kat.

do 100 kg.

POLICJA 997       grudzień 2016 r.

14-19.s7_Layout 1  30.11.2016  08:40  Strona 18



19

Sportowcy w Policji

B

Mł. asp. Agata Bulwa
łucznictwo

Urodziła się 4 września 1975 r. w Dąb-
rowie Tarnowskiej. Do Policji wstąpiła
w 2005 r., obecnie służy w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Jest absolwentką Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie. Łucznictwo tre-
nuje od 1987 r. Olimpijka z Sydney (2000
r.). Należy do klubu MLKS Dąbrovia Dąb-
rowa Tarnowska. Zainteresowania: po-
dróże, góry i dobra książka.

Osiągnięcia sportowe:
• brązowy medal w Halowych Mistrzostwach Świata w Hawanie,

indywidualnie (1999 r.),
• brązowy medal Letnich Mistrzostw Polski, indywidualnie

(2000 r.),
• brązowy medal podczas Halowych Mistrzostw Polski, druży-

nowo (2000 r.),
• złoty medal w Halowych Mistrzostwach Europy w Spale, dru-

żynowo (2000 r.), 
• podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney zajęła 37. miejsce

w wieloboju indywidualnym oraz 11. miejsce w wieloboju
drużynowym,

• srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Świata we Florencji,
indywidualnie (2001 r.), 

• 4. miejsce w Halowych Mistrzostwach Świata we Florencji,
drużynowo (2001 r.),

• srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Polski, indywidual-
nie (2001 r.).

W 2016 roku:
• 2. miejsce drużynowo w konkurencji strzelania zespołowego

w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Zamościu,
• 2. miejsce drużynowo w konkurencji strzelania zespołowego

w Mistrzostwach Polski Seniorów w Dąbrowie Tarnowskiej
na dystansie 60 metrów.

Post. Ewa Bulanda 
kick-boxing, boks 

Urodziła się 7 grudnia 1989 r. w Kry-
nicy-Zdroju. Do służby wstąpiła w marcu
2016 r. Trenuje w Uczniowskim Klubie
Sportowym EVAN Nowy Sącz. Ewa Bu-
landa jest magistrem wychowania fi-
zycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Świeżo upieczona policjantka to utytuło-
wana zawodniczka. Szesnaście razy zdo-
bywała tytuł mistrzyni Polski w kick-
-boxingu (siedmiokrotnie, w  latach
2010–2016 w formule full contact). Dzie-

sięć razy sięgała po złoty medal podczas zawodów Pucharu Polski
w Kick-boxingu. W 2011 r. zdobyła Puchar Polski Kobiet w Boksie.
Była także mistrzynią Europy w kick-boxingu w formule full con-
tact. Policjantka jest trenerem boksu i instruktorem kick-boxingu
oraz sędzią Polskiego Związku Kick-boxingu klasy C. 

Osiągnięcia sportowe: 
• wicemistrzostwo świata w kick-boxingu w formule full contact

w Dublinie, Irlandia (2015 r.),
• złoty medal na zawodach Pucharu Świata w Kick-boxingu

w Krynicy-Zdroju (2015 r.).

W 2016 roku: 
• tytuł mistrzyni Polski w kick-boxingu w formule full contact

w kat. do 48 kg podczas mistrzostw Polski, które rozegrano
w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Asp. sztab. Jarosław Czerczak 
zapasy – styl wolny 

Urodził się 7 maja 1975 r. w Lipnicy Wiel-
kiej. Jest starszym bratem Krzysztofa, który

także jest policjan-
tem, i również walczy na macie. Jarosław
Czerczak do Policji wstąpił 20 listopada
1996 r. Obecnie służy w Wydziale Prewen-
cji KMP w Rudzie Śląskiej. 

Pod okiem trenera Władysława Dziury
ćwiczy w Zapaśniczym Klubie Sportowym
Slavia Ruda Śląska. Co roku zdobywa me-
dale w zawodach zapaśniczych w stylu
wolnym. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 2. miejsce w Dywizji A (35–45 lat), w kat. wag. 95 kg, podczas

XI Mistrzostw Polski Weteranów w Zapasach w Stylu Wolnym,
które odbyły się w dniach 16–17 września br. Warszawie,

• 3. miejsce w Dywizji B (41–45 lat), w kat. wag. 97 kg, podczas
Mistrzostw Świata Weteranów w Zapasach w Stylu Wolnym,
które odbyły się w dniach 7–9 października w Wałbrzychu. 

Asp. sztab. Krzysztof Czerczak 
zapasy – styl wolny 

Urodził się 10 stycznia 1977 r. w Opocz-
nie. Jest młodszym bratem Jarosława, który

także służy w Policji i również odnosi suk-
cesy w zapasach. 

Krzysztof Czerczak policjantem jest od
20 sierpnia 1996 r. Obecnie służy w Wy-
dziale do walki z Przestępczością Gospo-
darczą KMP w Rudzie Śląskiej. Podobnie
jak brat ćwiczy w Zapaśniczym Klubie
Sportowym Slavia Ruda Śląska. Ich trener
to Władysław Dziura. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 1. miejsce w Dywizji A (35–45 lat), w kat. wag. 95 kg, podczas

XI Mistrzostw Polski Weteranów w Zapasach w Stylu Wolnym,
które odbyły się w dniach 16–17 września br. w Warszawie, 

• 2. miejsce w Dywizji A (35–40 lat), w kat. wag. 97 kg, podczas
Mistrzostw Świata Weteranów w Zapasach w Stylu Wolnym,
które odbyły się w Wałbrzychu. 

Sportowcy w Policji

B
C

St. sierż. Agnieszka Burdelak
pływanie

Urodziła się 6 lipca
1991 r. w Oławie. 
Do Policji wstąpiła
w 2012 roku. Służy
w  Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym 
KPP w Oławie. Trenuje w MKS Swim Aca-
demy „Termy Jakuba Oława”. Ukończyła
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. In-
teresuje się sportem, podróżami oraz lite-
raturą.

Osiągnięcia sportowe:
• w kategorii młodzików kilkanaście tytułów mistrzyni Polski

oraz kilkanaście rekordów Polski (2002–2005 r.),
• w kategorii juniorów kilkanaście tytułów mistrzyni Polski

(2006–2008 r.),
• w kadrze narodowej Polski (2003–2006 r.),
• 3 złote medale w Otwartych Mistrzostwach Służb Munduro-

wych w Pływaniu w Szczytnie (2012 r.),
• złoty medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Policji w Pły-

waniu Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz” oraz Puchar
Komendanta Głównego Policji dla Najlepszej Policjantki Mist-
rzostw (2013 r., 2014 r.),

• 3 złote medale w otwartych Mistrzostwach Służb Munduro-
wych w Pływaniu w Szczytnie oraz Puchar Komendanta Głów-
nego Policji dla Najlepszej Policjantki Mistrzostw (2013 r.),

• udział w Policyjnej Sztafecie Pływackiej wzdłuż polskiego wy-
brzeża, z okazji 95-lecia Policji (2014 r.),

• udział w Policyjnej Kobiecej Sztafecie Pływackiej wzdłuż pol-
skiego wybrzeża, z okazji 90-lecia Kobiet w Policji (2015 r.),

• 3 złote medale w Mistrzostwach Policji w Pływaniu w Lublinie
oraz Puchar Komendanta
Głównego Policji dla Naj-
lepszej Policjantki Mist-
rzostw (2015 r.).

W 2016 roku:
• 3 złote medale w Mist-

rzostwach Policji w Pły-
waniu w Lublinie oraz
Puchar Komendanta
Głównego Policji dla Naj-
lepszej Policjantki Mist-
rzostw,

• złoty medal w Międzyna-
rodowych Mistrzostwach
Policji w Pływaniu Dłu-
godystansowym „Wpław
przez Kiekrz” oraz Pu-
char Komendanta Głów-
nego Policji dla Najlep-
szej Policjantki Mistrzostw,

• 4 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy w Mistrzostwach Polski
Masters w Pływaniu w Gliwicach, 

• złoty medal w Mistrzostwach Polski Masters w Pływaniu w ka-
tegorii kobiet na dystansie 3 km w Olsztynie,

• najlepsza zawodniczka Otwartych Mistrzostw Służb Mundu-
rowych w Pływaniu w Szczytnie.
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Asp. sztab. Grzegorz Droszczak
podnoszenie ciężarów

Urodził się 11 marca
1972 r. w Winnej Gó-
rze. Do Policji wstąpił
w 1996 r. Dzielnicowy
w KP Wrocław-Sobótka. Wykształcenie
średnie. Trenuje w WKS Śląsk Wrocław
pod opieką Mirosława Chlebosza. Zainte-
resowania: sport, ogrodnictwo, a także tu-
rystyka motocyklowa. Od 2011 r. zaczął
uprawiać bieganie, dystanse średnie i dłu-
gie, a od 2016 r., ponownie amatorsko,

podnoszenie ciężarów. 

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Podnoszeniu

Ciężarów do lat 20 (1991 r.), 
• 6. miejsce w Mistrzostwach Polski (1991 r.).

W 2016 roku:
• 3. miejsce w Pucharze Świata Masters w Tokio, kat. M 40, 

105+ kg,
• 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Masters, kat. M 40, 

105+ kg (2016 r.).

St. sierż. Ilona Działa 
taekwondo ITF

Urodziła się 24 stycznia 1985 r. w Lu-
bartowie. Do Policji wstąpiła w 2011 roku.
Jest asystentem Zespołu Dochodzeniowo-
Śledzczego Wydziału Kryminalnego Ko-
misariatu Policji IV w Lublinie. Trenuje
ponad 20 lat, ma stopień 2 dan. Należy
do klubu MKS Lewart AGS Lubartów. Wy-
kształcenie: wyższe o specjalności ekotu-
rystyka na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie.

Zainteresowania: sporty ekstremalne,
podróże, film, książka, gotowanie. 

Osiągnięcia sportowe: 
• srebrny medal na Mistrzostwach Świata Walk Indywidualnych

w Kanadzie, kat. 58 kg (2007 r.),
• srebrny medal na Mistrzostwach Świata Walk Indywidualnych

w Nowej Zelandii, kat. 58 kg (2011 r.),
• srebrny medal na Mistrzostwach Świata Walk Indywidualnych

w Hiszpanii, kat. 56 kg (2013 r.), 
• srebrny medal na Mistrzostwach Europy Walk Indywidualnych

we Włoszech, kat. 56 kg (2014 r.),
• złoty medal na Mistrzostwach Świata Walk Indywidualnych

we Włoszech, kat. 56 kg (2015 r.), 
• dwa Puchary Europy Walk Indywidualnych w kat. 58 kg w Fin-

landii (2007 r.) i na Słowacji (2010 r.).

W 2016 roku:
• złoty medal w Mistrzostwach Europy Seniorów Walk Indywi-

dualnych w Finlandii, kat. 56 kg,
• złoty medal drużynowo w Mistrzostwach Europy Seniorów

w Finlandii,
• złoty medal w Mistrzostwach Europy Seniorów Walk Druży-

nowych w Finlandii,
• złoty medal w Mistrzostwach Polski TKD Seniorów Walk 

Indywidualnych w Białej Podlaskiej, kat. 56 kg,
• złoty medal w Mistrzostwach Polski TKD Seniorów Układy

Formalne w kat. 2 dan w Białej Podlaskiej.

Sportowcy w Policji

D
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Sportowcy w Policji

D
G

St. asp. Adam Dziuk 
kolarstwo 

Urodził się 24 lipca 1980 r. w Myszkowie.
W służbie jest od 19 listopada 2007 roku.
Wcześniej w okresie od 9 stycznia 2001 r. do 8 stycznia 2002 roku

odbywał służbę kandydacką w OPP
w Warszawie. Potem od 2007 r. służył
w KMP w Chorzowie, a obecnie, jako
dzielnicowy, w KPP w Myszkowie. 

Jego pasja to kolarstwo. Trenuje sa-
modzielnie, reprezentując SENGAM
SPORT RACING TEAM. Wcześniej
trenował w MG LKS Błękitni Kozie-
głowy. W 1998 r. zdobył brązowy me-
dal Mistrzostw Polski w Kolarstwie
Przełajowym. Dodatkowo interesuje

się strzelectwem. Jest czynnym członkiem Sportowego Klubu Strze-
leckiego LOK Nadwarcie oraz instruktorem wyszkolenia strzelec-
kiego w KPP w Myszkowie. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 3. miejsce i tytuł drugiego wicemistrza Polski na 2015 r. pod-

czas MP MTB w Sławnie (2015 r.), 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym

Policjantów w Łazach (2015 r.).

W 2016 roku: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym

Policjantów w Łazach, 
• srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Jeździe Indywidual-

nej na Czas w Kolarstwie Szosowym w konkurencji tandemów
z osobą niepełnosprawną – Duszniki-Zdrój, 

• brązowy medalista wśród policjantów w Górskich Mistrzo-
stwach Polski w Kolarstwie Szosowym – Sosnówka. 

Podkom. Stanisław Gąsienica-Samek 
wyciskanie sztangi leżąc klasyczne 

Urodził się 30 kwiet-
nia 1983 r. w Zakopa-
nem. Służbę w Policji
rozpoczął w 2003 roku
w OPP w Warszawie.
Od 2009 roku w KPP
w Nowym Targu, naj-
pierw w Ogniwie Patrolowo-Interwencyj-
nym, potem w Wydziale Kryminalnym, na-
stępnie jako zastępca naczelnika Wydziału
do walki z Przestępczością przeciwko 

Życiu i Zdrowiu. Obecnie na stanowisku zastępcy naczelnika Wy-
działu do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KPP w Nowym
Targu. 

Kariera w sportach siłowych naczelnika z Nowego Targu trwa
już kilkanaście lat. Pierwsze wielkie sukcesy – mistrzostwo Polski –
osiągał jako junior młodszy w kategorii wagowej 75 kg. Obecnie
walczy w kategorii wagowej do 93 kg. Jego nieoficjalny najlepszy
wynik to 215 kg, oficjalny, zaliczony na zawodach rangi mistrzow-
skiej to 207 kg. Startuje w barwach Klubu Sportowego Sportów
Siłowych i Kulturystyki Wiking Starachowice. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 2. miejsce na mistrzostwach Polski, kat. 82,5 kg – Kielce

(2012 r.), 
• 2. miejsce Pucharu Polski, kat. 93 kg – Tarnobrzeg (2013 r.),
• złoty medal na mistrzostwach Polski, kat. 93 kg – Przylesie

(2013 r.), 
• 3. miejsce Pucharu Polski – Kielce (2015 r.). 

W 2016 roku:
• 1 miejsce w Pucharze Polski, kat. do 93 kg – Kielce, 
• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Leżąc Kla-

sycznym – Knurów. 
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Sportowcy w Policji

G

Kom. dr Adam Grajewski 
jiu-jitsu, sambo

Urodził się 3 grudnia 1973 r. w Łodzi.
Wstąpił do Policji w lipcu 2003 roku. Dok-
tor nauk prawnych (Wydział Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego),
archeolog (Uniwersytet Łódzki), wykła-
dowca na studiach podyplomowych Uni-
wersytetu Łódzkiego. Od lat również jako
funkcjonariusz Policji zajmuje się proble-
matyką zagrożeń dla dziedzictwa narodo-
wego od strony praktycznej i teoretycznej.
Dwukrotnie uhonorowany nagrodą Ko-

mendanta Głównego Policji. Autor wielu publikacji dotyczących
zagadnień związanych z problematyką prawno-kryminalistyczną
ochrony dziedzictwa kultury. Swoje główne zainteresowania ukie-
runkował na przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, ze
szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych, oraz na
zastosowaniu doświadczeń i metod archeologii w kryminalistyce.
Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. Od 1988
roku trenuje jiu-jitsu, obecnie w Łódzkim Klubie Jiu-Jitsu. 

Osiągnięcia sportowe:
• srebrny medal w Mistrzostwach Świata Sport Jiu-Jitsu w Van-

couver (1998 r.),  
• srebrny medal w Mistrzostwach Polski Jiu-Jitsu w Łodzi (1999 r.),
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Sport Jiu-Jitsu w Wo-

łominie (2001 r.), 
• złoty medal w Mistrzostwach Polski Kung-Fu Sando w Łodzi

(2001 r.), 
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Sport Jiu-Jitsu w Pias-

towie (2003 r.), 
• srebrne medale w Mistrzostwach Polski Sport Jiu-Jitsu (2005 r.,

2007 r., 2009 r.),  
• srebrny medal w Mistrzostwach Polski Sport Jiu-Jitsu w Ja-

worznie (2007 r.), 
• srebrny medal w Mistrzostwach Polski Sport Jiu-Jitsu w Gru-

dziądzu (2009 r.), 
• srebrne medale w Mistrzostwach Polski Sambo (2013 r.,

2014.r., 2015 r.), 

W 2016 roku: 
• 2. miejsce na Otwartym Turnieju Sambo w Krakowie, 
• srebrny medal w IV Mistrzostwach Polski Sambo w Białym-

stoku.

Asp. Dawid Grzybek 
alpinizm 

Urodził się 14
marca 1985 r. w Ka-
towicach. Do Policji wstąpił w 2004 roku.
Obecnie służy w Wydziale do walki z Prze-
stępczością przeciwko Mieniu KWP w Ka-
towicach. 

Jego pasją są góry. Zaczynał od wędró-
wek po rodzimych pasmach i wspinaczki
skałkowej. Zakochał się w Tatrach, ale po-
szedł jeszcze dalej. Należy do Klubu Wy-
sokogórskiego w Katowicach. Policjant jest

założycielem projektu Polish Pamir Expedition. Obecnie jest
w trakcie zdobywania Odznaki Śnieżnej Pantery (należy wejść na
pięć siedmiotysięczników zgrupowanych w Pamirze i paśmie Tien-
szan). Dawid Grzybek ma do zdobycia jeszcze dwie góry. 

Zdobyte szczyty: 
• Grossglocker, 3798 m n.p.m., w Alpach austriackich w listo-

padzie 2012 r., 
• Mont Blanc, 4810 m n.p.m., w Alpach francuskich sierpień

2013 r.,
• Piz Bernina, 4049 m n.p.m., w Alpach szwajcarskich w lipcu

2014 r.,
• Szczyt Awicenny (Pik Lenina), 7134 m n.p.m., Góry Ałajskie

w Pamirze na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu w lipcu 2014 r.,
• Dom de Mischabel, 4545 m n.p.m., w Alpach w Szwajcarii

w czerwcu 2015 r.,
• Pik Korżeniewskiej, 7105 m n.p.m., w Pamirze w Tadżykistanie

w sierpniu 2015 r. 

W 2016 roku:
• Chan Tengri, 7010 m n.p.m., w centralnej części pasma Tien-

szan na granicy Kirgistanu, Kazachstanu i Chin w sierpniu
2016 r. 
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St. post. Wioletta Hanisch 
taekwondo ITF 

Urodziła się 28 listo-
pada 1986 r. W Policji służy od 2013 roku.
Miejsce służby to Referat I Wydziału dw.
z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP
w Legnicy. Trenuje w Legnickim Klubie Ta-
ekwondo pod okiem Łukasza Stawarza. 

Policjantka obecna była także w pierwszym
wydaniu „Policji 997” o policyjnych sportow-
cach, ale pod panieńskim nazwiskiem – Mi-
śkiewicz. Miała przerwę w startach spowo-

dowaną urodzeniem córeczki, ale już wraca na światowe maty.
W marcu br. uzyskała stopień mistrzowski 3 dan. Co ciekawe, 
będąc na urlopie macierzyńskim ruszyła w pościg za złodziejem,
który okradł na ulicy jedną z kobiet, przechodzących nieopodal.
Odzyskała łup, a sprawca został zatrzymany! Pisały o tym lokalne
media. Od ostatniej gali zdołała jeszcze wziąć udział w Mistrzo-
stwach Polski i Europy. 

Osiągnięcia sportowe: 
• złoty medal w indywidualnych walkach kobiet w kat. + 75 kg,

srebrny w indywidualnych testach siły kobiet, srebrny w dru-
żynowych układach kobiet i brązowy w indywidualnych ukła-
dach kobiet 2 dan podczas Mistrzostw Polski Seniorów i Mło-
dzieżowców w Taekwondo ITF, które odbyły się w dniach
25–27 września 2015 r. w Kłobucku, 

• złoty medal w drużynowych testach siły kobiet oraz brązowy
w indywidualnych walkach kobiet, w kat. + 75 kg, w Mistrzo-
stwach Europy Seniorów i Juniorów w Taekwondo ITF, które
odbyły się w dniach 22–25 października 2015 r. w szkockim
Glasgow. 

W 2016 roku: 
• brązowy medal w indywidualnych walkach kobiet w kat.

+ 75 kg podczas zawodów Pucharu Świata w Taekwondo ITF,
które odbyły się w dniach 12–16 października 2016 r. w Bu-
dapeszcie na Węgrzech. 

Sierż. sztab. Małgorzata Idzik 
brazylijskie jiu-jitsu 

Urodziła się 3 grud-
nia 1985 r. w Świę-
tochłowicach. Do Policji wstąpiła w 2009
roku. Początkowo służyła w Wydziale Pre-
wencji, następnie w Ogniwie Patrolowo-
-Interwencyjnym, a od 2012 r. w Wydziale
Kryminalnym KMP w Świętochłowicach. 

Przygodę ze sportem zaczęła kilka lat
temu od kolarstwa szosowego, ale potem
przyszedł czas na matę. Obecnie ćwiczy
pod okiem trenera Tomasza Paszka w klu-

bie BJJ Bastion Ruda Śląska. Policjantka zadebiutowała w paź-
dzierniku tego roku na XII Mistrzostwach Polski w Brazylijskim
Jiu-Jitsu, zdobywając od razu wicemistrzostwo kraju. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• srebrny medal w białych pasach, w kat. +79,3 kg, podczas 

XII Mistrzostw Polski w BJJ – Legionowo. 

Sportowcy w Policji

H
I

POLICJA 997       grudzień 2016 r.

24-27.s.7_Layout 1  30.11.2016  10:04  Strona 24



25

Sierż. Piotr Jakimiuk 
trójbój siłowy 

Urodził się 30 lipca
1987 r. w  Siemiaty-
czach. Od 2013 r. służy w Policji. Obecnie
w Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Sto-
łecznej Policji. 

Pod okiem trenera Tomasza Laszko ćwi-
czy trójbój siłowy w Ośrodku Wychowaw-
czo-Profilaktycznym Michael w Warszawie.
Startuje w kategorii wagowej do 74 kg. 

Osiągnięcia sportowe:  
• 6. miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Trójboju Siło-

wym Klasycznym – w Pilźnie w Czechach (2010 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym – Pu-

ławy (2011 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym – Pu-

ławy (2012 r.), 
• 6. miejsce w Pucharze Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym

– Sztokholm w Szwecji (2013 r.), 
• 6. miejsce w Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym Kla-

sycznym – Suzdal w Rosji (2013 r.), 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Kla-

sycznym – Puławy (2013 r.), 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Kla-

sycznym – Warszawa (2014 r.), 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Kla-

sycznym – Kielce (2015 r.). 

W 2016 roku: 
• 5. miejsce w Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym Kla-

sycznym – Tartu w Estonii,
• mistrz Polski (po raz szósty) podczas VI Mistrzostw Polski

w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbyły się w Warsza-
wie, w kategorii wagowej do 74 kg, z wynikami 245,5 kg przy-
siad, 157,5 kg wyciskanie na ławeczce poziomej i 265 kg
w martwym ciągu, co dało wynik 668 kg.

St. sierż. Karol Jańczak 
trójbój siłowy i wyciskanie
sztangi leżąc klasyczne 

Urodził się 12 listopada 1985 r. Służbę
w Policji zaczął 5 maja 2009 r. Obecnie
jest policjantem Wydziału Prewencji KPP
w Ostrowie Wielkopolskim. 

Karol Jańczak jest członkiem Klubu
Sportowego Team Wrocław. Na co dzień
trenuje w siłowni PROCES w Ostrowie
Wielkopolskim pod okiem trenera Krzysz-
tofa Kaczmarka. Interesuje się sportem,
w szczególności piłką nożną i sztukami
walki, ale także numizmatyką.  

Osiągnięcia sportowe: 
• tytuł mistrza Polski w kat. 120 kg podczas III Mistrzostw

Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym, które odbyły się
w Przylesiu (2013 r.), 

• 3. miejsce w kat. 120 kg podczas Mistrzostw Polski w Trójboju
Siłowym Klasycznym, które odbyły się w Puławach (2013 r.), 

• wicemistrzostwo Polski w kat. + 120 kg (wynik 730 kg: przy-
siad 235 kg, wyciskanie na
ławeczce 205 kg, martwy
ciąg 290 kg) podczas Mist-
rzostw Polski w Trójboju
Siłowym Klasycznym,
które odbyły się w Mińsku
Mazowieckim (2014 r.), 

• brązowy medal druży-
nowo na Mistrzostwach
Europy w Trójboju Siło-
wym, które odbyły się
w  Pilźnie w  Czechach
(2015 r.). 

Od ostatniej gali sportow-
ców policyjnych: 

• mistrzostwo Polski w kat.
powyżej 120 kg podczas
Mistrzostw Polski w Wy-
ciskaniu Leżąc Klasycz-
nym, które odbyły się
w listopadzie 2015 roku.
w  Warszawie. Policjant
zdobył złoto, wyciskając
222,5 kg, co było rekor-
dem mistrzostw. 

Sportowcy w Policji
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Sportowcy w Policji

J

Podkom. Jacek Jaworski 
karate shotokan 

Urodził się 11 lutego 1971 r. w Lubaniu.
Do Policji wstąpił 26 listopada 2001 roku.
Służy w Wydziale Kryminalnym KPP w Lu-
baniu. Jest ponadto instruktorem taktyki
i technik interwencji policyjnych, strze-
lectwa sportowego i bojowego oraz posłu-
giwania się pałką Tonfa. 

Skończył studia magisterskie na kie-
runku menadżer sportu na AWF we
Wrocławiu. Obecnie jest na studiach dok-
toranckich na kierunku ekonomia na Uni-

wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Trenuje w Klubie Sportowym Samuraj w Lubaniu, którego jest

prezesem i szefem wyszkolenia. Jest także instruktorem walki
combat, instruktorem karate shotokan, ma także licencję trenerską.
Obecnie posiada stopień mistrzowski V dan. W latach 90. XX w.
zdobywał medale na międzynarodowych turniejach. Cały czas zaj-
muje się działalnością trenerską. Doczekał się wielu utytułowanych
zawodników w karate i samoobronie, wielokrotnych mistrzów Pol-
ski i świata. Obecnie startuje w kat. powyżej 84 kg. W 2015 roku
został powołany do kadry narodowej karate shotokan. Amatorsko
uprawia biegi długodystansowe, pływanie i jazdę na nartach. Inte-
resuje się historią XX wieku. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w kategorii Kata Masters oraz 1. miejsce w Kumite

Masters na Mistrzostwach Polski w Karate WKC w 2014 r., 
• 1. miejsce w Kumite i 3. miejsce w Kata podczas European

Masters Games (europejskich igrzyskach w różnych sztukach
walki zawodników powyżej 35. roku życia), które rozegrano
w dniach 1–11 października 2015 r. w Nicei we Francji, 

• 1. miejsce w Kumite Masters i 3. miejsce w Kata Masters Pu-
charu Cuprum Cup WKF – Polish Open, który w 2015 r. odbył
się w Legnicy, 

• 3. miejsce w kategorii Kata w Otwartych Mistrzostwach Czech
w Karate Wszechstylowym, które w listopadzie 2015 r. zorga-
nizowano w Czeskiej Lipie. 

W 2016 roku: 
• 1. miejsce w kategorii Kumite Masters oraz 3. miejsce w kate-

gorii Kata Masters w Polish Open Grand Prix Karate WKF,
które odbyły się w dniach od 7 do 9 października 2016 roku
w Bielsku-Białej. 

Sierż. Rafał Jura 
biegi górskie 

Urodził się 11 lis-
topada 1987 roku
w Bielsku-Białej. W Policji jest od 17
września 2013 r. Służbę pełni w KP I KMP
w Krakowie. 

W 2012 r. uzyskał tytuł magistra zarzą-
dzania zasobami ludzkimi na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w  Krakowie. Już
w trakcie studiów podjął decyzję, żeby dal-
sze życie związać ze służbami munduro-
wymi.  

Największą pasją policjanta od kilku lat jest bieganie. W szcze-
gólności upodobał sobie długodystansowe biegi górskie. Treningom
poświęca większość wolnego czasu. Ćwiczy pod okiem Daniela
Wosika. Poza tym lubi posłuchać dobrej muzyki, także na żywo,
obejrzeć ciekawy film i sięgnąć po interesującą książkę. Przygoto-
wanie do biegów górskich musi być bardzo wszechstronne, więc
policjant startuje również w biegach maratońskich i marszobiegach
– np. 16 września 2016 r. zajął pierwsze miejsce w Ekstremalnym
Marszu Nocnym „Śladami Generała Nila – od zmierzchu do świtu”. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 3. miejsce wśród startujących do 30. roku życia (a pierwsze

wśród Polaków) podczas Ultra Trialu Górskiego Trans Gran
Canaria (125 km po górach), który odbył się w marcu 2016
roku na Wyspach Kanaryjskich, 

• jako pierwszy z Polaków zameldował się także na mecie Ultra
Trial du Mont Blanc (170 km), zajmując na 2500 zawodników
53. miejsce. Dzięki swoim startom policjant znalazł się na
56. miejscu w rankingu Ultra Trial World Tour, w których bra-
nych jest pod uwagę 12 najbardziej prestiżowych zawodów na
całym świecie na dystansach od 100 do ponad 200 km, roz-
grywanych w trudnym górskim terenie. 
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Sierż. Marcin Kabat
brazylijskie jiu-jitsu submission

Urodził się 28 sierpnia 1985 r. w Poznaniu.
Wstąpił do Policji w 2012 r. Jest dzielnicowym
KP w Stęszewie, KMP w Poznaniu. W 2013
roku ukończył Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa

na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Trenuje od 14 lat. W 2016 r. otrzymał sto-
pień mistrzowski, tj. czarny pas BJJ, po-
siada także czarny pas w systemach walki
Kapap & Krav Maga. Należy do Klubu
Sportowego Anakonda Poznań. Zaintere-
sowania: każdą wolną chwilę spędza na
macie. Jest instruktorem. Jak tylko czas
pozwala, startuje w zawodach w kraju oraz
za granicą. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku:
• złoty medal podczas Pucharu Polski No Gi Jiu-Jitsu, czarne

pasy, kat. 73,5 kg,
• złoty medal na Poznań Open Gi, brązowe pasy, kat. 76 kg,
• złoty medal na Poznań Open No Gi, brązowe pasy, kat. 74 kg,

• 1. miejsce Pas Mistrzowski Naga Germany Grappling Cham-
pionship, ekspert No Gi, kat. –74,9 kg, 

• srebrny medal Naga Germany Grappling Championship, Gi,
brązowe pasy, kat. 76 kg,

• brązowy medal na London Winter Open, brązowe pasy, kat.
76 kg,

• brązowy medal na Poznań Open Gi, brązowe pasy, kat. OPEN.

St. asp. Przemysław Kaźmierczak 
wyścigi samochodowe 

Urodził się 21
sierpnia 1979 r. Od
13 lat służy w Policji,
wcześniej w  KPP
w Szamotułach, obecnie w Wydziale Ru-
chu Drogowego KWP w Poznaniu. 

Jego zainteresowania to piłka nożna
i muzyka, ale prawdziwa pasja to wyścigi
samochodowe. Od 2008 r. jest członkiem
i zawodnikiem Automobilklubu Wielko-
polskiego. Od 2010 r. funkcjonariusz po-

siada międzynarodową licencję wyścigową klasy „B,C” organizacji
FIA (Federation Internationale de l’Automobile). W latach
2010–2015 ścigał się w klasie 1N. Jego autem wyścigowym był
wtedy Fiat Seicento Sporting-Abarth, przygotowany w międzyna-
rodowej specyfikacji wyścigowej FIA (ok. 70 KM, waga ok. 670
kg). W sezonie 2016 ścigał się w klasie 2 autem wyścigowym Re-
nault Clio II Sport, przygotowanym według specyfikacji FIA (ok.
190 KM, waga ok. 900 kg). 23 czerwca 2013 r. w trakcie wyścigu
policjant uzyskał najlepszy w historii czas (obecnie już pobity)
przejazdu po Torze Poznań w klasie 1N. Od 2015 r. jest posiada-
czem licencji instruktora sportu samochodowego. 

Osiągnięcia sportowe: 
• w ubiegłorocznym sezonie wygrał pięć sesji kwalifikacyjnych,

co dało mu pięć razy pole position. W sezonie 2015 w klasie
1N podczas wszystkich wyścigów policjant był w czołówce,
co dało mu na zakończenie rund wicemistrzostwo w Wyści-
gowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w klasie 1N
(2015 r.).

W 2016 roku: 
• debiut w klasie 2, czyli samochodów o pojemności skokowej

silnika do 2000 cm3. Na Renault Clio II Sport wygrał dwie
sesje kwalifikacyjne, trzykrotnie zdobywał podium. W klasy-
fikacji końcowej Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw
Polski uplasował się na 4. miejscu w klasie 2. 
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Podkom. Michał Kędzia 
BJJ, judo, sambo, boks 

Urodził się 12 września 1985 r. w Łodzi. Służbę zaczął w 2006
roku w OPP w Łodzi, następnie w Wydziale Kryminalnym KMP
w Łodzi, a od 2013 r. służy w CBŚP. Jest instruktorem samoobrony
oraz taktyki i technik interwencji, a także trenerem w uczniowskim
klubie judo. Ma dyplom z pedagogiki ze specjalizacji sport i rek-
reacja ruchowa. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Sambo (2013 r.), 
• 1. miejsce na Mistrzostwach Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu

No Gi (2013 r.), 
• 2. miejsce w X Sambo European Union Championship w Tal-

linie – był to pierwszy medal w Sambo Combat w historii Pol-
skiego Związku Sambo na mistrzostwach międzynarodowych
(2014 r.), 

• 1. miejsce w kat. Master No Gi podczas I Mistrzostw Europy
CBJJP – Koszalin (2015 r.), 

• 2. miejsce w kat. purpurowe pasy Master –73,5 kg podczas
V Pucharu Polski No Gi Jiu-Jitsu – Luboń (2015 r.).

W 2016 roku: 
• złoty medal w Sambo Combat w kat. 74 kg w Otwartym Mię-

dzynarodowym Turnieju Sambo w Krakowie. Na tym turnieju
Michał Kędzia zakwalifikował się do kadry narodowej.

St. post. Małgorzata Kochańska-
-Lizewicz
piłka ręczna

Urodziła się 27 marca
1991 r. w Sztumie. Do
Policji wstąpiła w 2014 r. Służy w I Refe-
racie Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału
Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu.
Piłkę ręczną trenuje od 1999 r. Gra na
bramce. Przez lata występowała w mło-
dzieżowej kadrze Polski. Obecnie gra w ze-
spole SKF KPR Sparta Oborniki, a wcześ-
niej w EKS Start Elbląg, MKS Truso Elbląg
i Bellator Ryjewo. Trener: Michał Pietrzak

Osiągnięcia sportowe:
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorek z klubem

MKS Truso Elbląg (2008 r.),
• udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w Danii (2008 r.),
• srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorek w Elblągu

z klubem MKS Truso Elbląg oraz tytuł najlepszej zawodniczki
i bramkarki turnieju (2009 r.), 

• złoty medal w mistrzostwach Polski w Kielcach z klubem MKS
Truso Elbląg (2010 r.),

• 2009–2011 r. – Młodzieżowa Kadra Polski, 
• 7. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy na Węg-

rzech z Młodzieżową Kadrą Polski (2010 r.), 
• udział w rozgrywkach Superligi Kobiet z zespołem EKS Start

Elbląg (2007 r., 2010–2012 r.).

W 2016 roku:
• awans do I ligi kobiet z zespołem SKF KPR Sparta Oborniki,
• udział w Pucharze Polski.

Sportowcy w Policji

K
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Sierż. sztab. Andrzej Kocyła 
wyciskanie sztangi leżąc

Urodził się 11 listopada 1976 roku w Legnicy.
Do Policji wstąpił w 1999 r., służy w Wydziale
Konwojowym KWP we Wrocławiu. Absolwent

Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej we Wrocławiu. Mieszka w Złoto-
ryi, w której jest radnym miejskim obecnej
kadencji. Organizuje imprezy sportowe,
m.in. Mistrzostwa Polski WRPF i Piknik
Strong Man w wyciskaniu sztangi leżąc,
prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą
oraz kursy samoobrony dla kobiet. Zain-
teresowania: sport, muzyka i prace budow-
lane. 

Osiągnięcia sportowe: 
• wielokrotny mistrz Polski służb mundurowych w wyciskaniu

sztangi leżąc,
• złoty medal w Światowych Igrzyskach Policjantów i Strażaków

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc (2011 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Europy w Wyciskaniu Sztangi

Leżąc w Pradze (2011 r.),
• złoty medal w Europejskich Igrzyskach Policjantów i Strażaków

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc (2012 r.), 
• złoty medal w Światowych Igrzyskach Policjantów i Strażaków

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Irlandia (2013 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, USA (2014 r.),
• złoty medal w Światowych Igrzyskach Policjantów i Strażaków

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Waszyngton, USA (2015 r.).

W 2016 roku:
• złoty medal podczas Europejskich Igrzysk Policjantów i Stra-

żaków (EPFG) w wyciskaniu sztangi leżąc, Hiszpania.

Post. Bartosz Kołecki 
taekwondo olimpijskie 

Urodził się 15 września 1991 r. w Poz-
naniu. Do Policji wstąpił w 2015 r. Służy
w OPP w Poznaniu. 

Trenuje w klubie AZS OŚ Poznań pod
okiem Waldemara Łakomego. Jest w ka-
drze narodowej taekwondo olimpijskiego.
Do niego należy aktualny tytuł mistrza
Polski. Przygodę z  taekwondo zaczął
w gimnazjum, gdy miał 13 lat. Ukończył
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu, tytuł magistra turystyki i rek-

reacji obronił na AWF w Poznaniu. Jest instruktorem fitness, ale
przede wszystkim multimedalistą Mistrzostw Polski w Taekwondo
Olimpijskim. Był mistrzem Polski juniorów, seniorów, młodzieży
U21, międzynarodowym mistrzem Polski, akademickim mistrzem
Polski, brązowym medalistą mistrzostw Europy w 2012 r. oraz
uczestnikiem mistrzostw świata w 2013 i 2015 r. Obecnie łączy
służbę w Policji z codziennymi treningami. W planach ma zdobycie
medalu na Mistrzostwach Świata w Taekwondo Olimpijskim w Ko-
rei Południowej w 2017 r. oraz sięgnięcie po tytuł mistrza olim-
pijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 r. 

Bartosz Kołecki obecnie walczy w kategorii wagowej do 87 kg.
Zajmuje 33. miejsce w rankingu światowym (WTF).

Osiągnięcia sportowe: 
• 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Taekwondo Olimpij-

skim w Manchesterze w Wielkiej Brytanii w 2012 r., 
• 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Taekwodo

Olimpijskim w Łodzi w 2012 r. (wicemistrzostwo zdobywał
także w 2013 r., 2014 r., i 2015 r., a mistrzostwo w 2011 r.), 

• 3. miejsce w Turnieju Bosnia Open w 2015 r., 
• 3. miejsce w Turnieju Austrian Open w 2015 r. 

W 2016 roku: 
• 2. miejsce w Turnieju Międzynarodowym German Open, który

odbył się w dniach 22–24 kwietnia 2016 r. w Hamburgu, 
• 2. miejsce w Turnieju Międzynarodowym Riga Open, który

odbył się w dniach 1–2 października 2016 r. w Rydze, stolicy
Łotwy, 

• 3. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Polish Open, który
odbył się w dniach 16–19 września 2016 r. w Warszawie, 

• 1. miejsce podczas XXXV Mistrzostw Polski Seniorów w Ta-
ekwondo Olimpijskim, które odbyły się 22 października 2016 r.
w Kętrzynie.

Sportowcy w Policji

K
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Sierż. Michał Kopeć 
taekwondo ITF, kick-boxing 

Urodził się 22 kwiet-
nia 1989 r. w Warszawie. W Policji służy
od 6 listopada 2012 r. Od początku do dziś
w Sekcji Policji Sądowej II Wydziału Kon-
wojowego KSP. Od najmłodszych lat ćwi-
czy sporty walki, obecnie pod okiem 
Tomasza Szczepaniuka w LKS LOTOS 
Jabłonna/LKSW TAJFUN Legionowo.
W taekwondo ITF zdobywał medale jako
młodzik, junior młodszy, junior i senior.
Od końca 2009 r. przeszedł na działalność

instruktorską – najpierw w Taekwondo ITF w LKS Lotos Jab-
łonna/LKSW Tajfun Legionowo, potem w latach 2010–2015 jako
instruktor kick-boxingu i MMA w Walhalla Fight Club Mińsk Ma-
zowiecki. Dochował się dwóch medalistów Mistrzostw Polski
w Kick-boxingu. 

Ostatnio postanowił powrócić do startów w zawodach i są wyniki. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 2. miejsce w kat. form tradycyjnych (stylowych) na Mistrzo-

stwach Polski WKSF (World Kick-boxing and Karate Sport
Federation – Światowa Federacja Kick-boxingu i Karate)
w Mińsku Mazowieckim – 16 stycznia 2016 r.  

St. sierż. Krzysztof Korpecki 
narciarstwo biegowe

Urodził się 14 maja
1982 r. w Kowarach.
Do Policji wstąpił w 2011 r., służy w KPP
w Złotoryi. Ukończył Wyższą Szkołę Za-
rządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
w Wałbrzychu. Klub: Start-SKI. Zaintere-
sowania: sport i motoryzacja.

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce wśród policjantów Biegu

Piastów w biegu głównym na 50 km
(2012 r.).

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku:
• 1. miejsce wśród policjantów i 8. miejsce w klasyfikacji gene-

ralnej Biegu Piastów na dystansie 12,5 km stylem klasycz-
nym,

• 2. miejsce wśród policjantów w Biegu Piastów na 54 km.
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Asp. sztab. Marek Kowalczyk 
triathlon

Urodził się 24
lipca 1978 roku we
Włocławku. W Poli-
cji służy od 25 marca
2003 r. Obecnie w Zespole Szkolenia
w OPP w Bydgoszczy. Zajmuje się szkole-
niem i doskonaleniem umiejętności poli-
cjantów. Skończył Akademię Wychowania
Fizycznego w Gdańsku. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Europy w Triathlonie na dystansie

Ironman w kategorii wiekowej M 35 – Poznań,
• 2. miejsce w Mistrzostwach Polski w Triathlonie na dystansie

Ironman w klasyfikacji generalnej – Bydgoszcz-Borówno,
• 5. miejsce w Mistrzostwach Polski w Triathlonie na dystansie

½ Ironman w kat. M 35 – Sieraków.
• Tegoroczne starty zapewniły mu 5. miejsce w klasyfikacji ge-

neralnej i 2. miejsce w M 30 w cyklu imprez triathlonowych
Tri Tour 2016. 

Podinsp. Przemysław Kozioł
trójbój siłowy

Urodził się 5 marca
1973 r. w Legnicy. Wstą-
pił do Policji w 1992 r.,
obecnie jest naczelnikiem
Wydziału Sztab Policji KMP w Legnicy. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
W klubie Śródmieście Legnica trenuje pod
opieką Tadeusza Hula. Zainteresowania:
sporty siłowe, podróże.

Osiągnięcia sportowe:
• brązowy medal podczas Akademickich Mistrzostwa Polski

w Trójboju Siłowym w Łodzi, kat. do 75 kg (1995 r.),
• brązowy medal w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Wyciskaniu

Sztangi Leżąc (1999 r. i 2000 r.),
• 6. miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym w Pu-

ławach, kat. OPEN (2013 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Fe-

deracji PZKFITS w Kielcach, kat. 93 kg, M 40 (2015 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Europy Federacji WPA (World

Powerligting Alliance) w martwym ciągu z wynikiem 232,5 kg
w Łodzi, kat. 100 kg, M 40 (2015 r.).

W 2016 roku:
• złoty medal w Mistrzostwach Polski Federacji WUAP w mart-

wym ciągu z wynikiem 240 kg, w Zalesiu,
• złoty medal podczas Pucharu Świata oraz ustanowienie re-

kordu świata i Europy w martwym ciągu z wynikiem 250 kg,
w Łucku na Ukrainie.
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St. asp. Małgorzata Krzyżan 
rzut dyskiem, pchnięcie kulą  

Urodziła się 13 maja
1968 roku w Sulęcinie.
W Policji służy od 16
lat. Obecnie jest tech-
nikiem kryminalistyki
Wydziału Kryminal-
nego KPP w Sulęcinie.
Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Polski Wete-

ranów w Lekkoatletyce, w kategorii wiekowej K 45 (2015 r.), 
• 2. miejsce w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Świata Ma-

stersów w LA Lyon K 45 (Francja), podczas mistrzostw poli-
cjantka ustanowiła rekord Polski w rzucie dyskiem kobiet
w kat. K 45 na poziomie 40,97 m (2015 r.).

W 2016 roku: 
• 1. miejsce w Pikniku Rzutowym w Wiechlicach, 
• 1. miejsce w Międzynarodowym Mityngu Otwarcia Sezonu –

Zielona Góra, 
• 1. miejsce podczas XVII Mityngu Chrobrego i Ottona III –

Szprotawa, policjantka ustanowiła nowy rekord w rzucie dys-
kiem kobiet w kat. K 45 – 43,10 m,

• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkoatletyce
– Opole,

• 1. miejsce i nowy rekord Polski w rzucie dyskiem pań K 45 –
43,52 m podczas Mistrzostw Świata Weteranów w Lekkoatle-
tyce, które odbywały się w Perth w Australii. Na tych samych
mistrzostwach zdobyła, z wynikiem 10,20 m, brązowy medal
w pchnięciu kulą. 

Mł. asp. Rafał Lechowski 
jiu-jitsu sportowe, sambo bojowe 

Urodził się 11 czerwca 1978 r. w Zgierzu.
Służbę zaczynał w 2005 r. w OPP w Łodzi,
następnie pracował w Wydziale Kryminalnym
KPP Łódź-Wschód, a obecnie jest technikiem
kryminalistyki w tej samej komendzie. 

Trenuje od 14. roku życia, początkowo boks
w Policyjnym Klubie Sportowym Gwardia,
a od 2000 r. jiu-jitsu sportowe. Ostatnio za-
interesował się również rosyjskimi sztukami
walki – sambo bojowe. Trenuje w Łódzkim
Klubie Jiu-Jitsu pod okiem trenera Adama
Grajewskiego z KWP w Łodzi (piszemy o nim
na str. 23). Rafał Lechowski ma 7 kyu. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 2. miejsce w kat. powyżej 98 kg na Ogólnopolskim Turnieju

Jiu-Jitsu Ne Waza w Łodzi (2015 r.).

W 2016 roku: 
• wicemistrz Polski sambo combat, kat. + 100 kg, podczas Mist-

rzostw Polski Sambo, które odbyły się w Białymstoku. 

Sportowcy w Policji
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Sierż. Grzegorz Lenart
kick-boxing

Urodził się 17 sierpnia 1981 r. w Jaworze. Służy w Policji od
2014 r., w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji KMP
w Legnicy. Trenuje w AEP Vorenus Jawor i Prych Team Legnica.
Członek kadry narodowej Polskiej Federacji Kick-boxingu.

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku:
• złoty medal podczas Pucharu Europy

WAKO w Kick-boxingu, formuła LOW
KICK, Chorwacja,

• Pas Mistrza Europy w K-1 WFMC (Word
Fightsport and Martial Arts Council), Ja-
wor,

• złoty medal na Zunifikowanych Mistrzo-
stwach Polski w K-1, kat. OPEN, Susz.

St. post. Mateusz Lorek 
kick-boxing 

Urodził się 30 stycznia 1980 r. w Sos-
nowcu. W Policji służy od 30 grudnia 2014
roku. Obecnie w KPP w Będzinie. Od 1998
roku trenuje w Klubie Super Kick Sosnowiec
pod okiem Cezarego Podrazy. W swojej ka-
rierze był wielokrotnym mistrzem Polski
i Pucharu Polski. W 2013 r. uzyskał licencję
instruktora boksu PZB. W 2016 r. dostał po-
wołanie do kadry narodowej kick-boxingu.
Przygotowanie do walk opiera się w dużej

mierze na treningu kondycyjnym. Bieganie stało się więc drugą
pasją policjanta. Startuje w biegach ulicznych, ale także w takich
imprezach, jak: GROM – Challenge – Siła i Honor. Tu zajął
11. miejsce na 92 pary, które ukończyły bieg. Startował w parze
z st. post. Grzegorzem Pąkiem z KMP w Sosnowcu, o którym pi-
szemy na str. 37. Policjant jest także miłośnikiem gór, po których
chodzi w każdej wolnej chwili. Zaczął studia w Wyższej Szkole
Humanitas w Sosnowcu na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Razem z Polską Federacją Kick-boxingu, której jest członkiem,
uczestniczy w kampanii „Łączy nas sport, nie narkotyki”. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 1. miejsce w formule light contact w kat. – 85 kg w Pucharze

Czech KOSA CUP, który odbył się 8 października 2016 roku
w Pradze,

• 1. miejsce i tytuł mistrza świata w formule kick light w kat. –
85 kg federacji UFR podczas Zunifikowanych Mistrzostw
Świata Sportów Walki UFR, ICO, WKSF, WTKA, które odbyły
się w dniach 25–30 października we włoskiej miejscowości
Carrara. 

Sportowcy w Policji
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Asp. sztab. Maciej Lubas 
pływanie, karate 

Urodził się 5 stycznia
1978 roku w Bydgoszczy.
W Policji służy od 20 sierpnia 2001 r. Obec-
nie w Zarządzie w Bydgoszczy Centralnego
Biura Śledczego Policji. 

Pasjonat pływania. Wielokrotny medalista
resortowych mistrzostw pływackich, ale także
Mistrzostw Polski w Pływaniu Masters.
Z sukcesami pływa także na wodach otwar-
tych, wielokrotnie zdobywał medale na Mię-

dzynarodowych Mistrzostwach Policji w Pływaniu Długodystan-
sowym. Poza pływaniem biega, trenuje sztuki walki. Ma 1 dan
w karate oraz jiu-jitsu. Jest instruktorem pływania, samoobrony,
taktyki i technik interwencji, strzelań policyjnych i ratownikiem
wodnym. W przyszłym roku chce spróbować swoich sił w triath-
lonie. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 2. miejsce w kategorii OPEN mężczyzn w XIV Międzynarodo-

wych Mistrzostwach Polski Policji w Pływaniu Długodystan-
sowym „Wpław przez Kiekrz”.  

Mł. asp. Jacek Michulec 
biegi górskie 

Urodził się 17 sierp-
nia 1980 r. w Żywcu.
Do Policji wstąpił w 2003 r. Początkowo słu-
żył w Komisariacie Policji w Jeleśni, podległej
pod żywiecką komendę, potem w Wydziale
Ruchu Drogowego, a od 2013 r. w Wydziale
Kryminalnym KPP w Żywcu. Ukończył studia
pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. 

Uprawia sporty walki oraz bieganie. Star-
tuje w biegach ulicznych, ale przede wszystkim górskich na dys-
tansach ultra. Zimową pasją biegacza jest myślistwo. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich na

Dystansie Ultra (100 km), w kat. M 35, w Krynicy-Zdroju
(2015 r.),

• 3. miejsce w Biegu Górskim „Chudy Wawrzyniec” na dystansie
55 km w Beskidach (2015 r.).

W 2016 roku: 
• 1. miejsce w Biegu Górskim „Chudy Wawrzyniec” na dystansie

55 km w Rajczy, 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich na dys-

tansie Ultra (100 km), w kat. M 35 (czwarte miejsce w kate-
gorii OPEN).
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Sierż. Michał Musiński 
trójbój siłowy  

Urodził się 25 paździer-
nika 1988 r. w  Łodzi.
Służbę w Policji zaczął w 2013 r. Jest dzielni-
cowym VIII Komisariatu Policji, podlegają-
cego pod Komendę Miejską Policji w Łodzi. 

Przygoda z trójbojem siłowym zaczęła się
w młodości. Obecnie policjant ćwiczy samo-
dzielnie na siłowni KMP w Łodzi. Po paź-
dziernikowym sukcesie na Ukrainie przygo-
towuje się już do przyszłorocznych startów,
w tym mistrzostw świata. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce i tytuł mundurowego mistrza Europy w martwym

ciągu w kat. wagowej do 100 kg podczas Mistrzostw Europy
Federacji WPA w Trójboju Siłowym, które odbyły się w Łucku
na Ukrainie. Polski policjant swoim wynikiem 250,5 kg usta-
nowił nowy rekord Europy służb mundurowych. 

St. sierż. Marta Mysur 
taekwondo ITF 

Urodziła się 17 sierp-
nia 1989 r. w Łasku. Do Policji została
przyjęta w 2012 roku. Służy w Wydziale
Dochodzeniowo-Śledczym KPP w Toma-
szowie Mazowieckim, gdzie zajmuje się
zwalczaniem przestępczości przeciwko
mieniu. Marta od 14 lat trenuje taekwon-
do ITF, posiada 4 dan w tej dyscyplinie.
Trenuje w LZS Bełchatowskiej Akademii
Taekwondo pod okiem trenera Wiktora
Karnawalskiego. 

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką uzależnień
oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Jest także absolwentką studiów po-
dyplomowych (Akademia Polonijna w Częstochowie) z zakresu
badania pisma ręcznego. Obecnie studiuje prawo w Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi. 

Sportowe osiągnięcia: 
• VI Puchar Europy Seniorów w Budapeszcie, Węgry (2014 r.): 
– 3. miejsce – indywidualne układy kobiet 3 dan, 
– 2. miejsce – indywidualne walki kobiet – 75 kg, 
– 2. miejsce – układy drużynowe kobiet, 
– 1. miejsce – drużynowe walki kobiet. 
• 1. miejsce Mistrzostw Europy Seniorów w konkurencji druży-

nowych technik specjalnych kobiet (2014 rok, 2015 r.).
• XVIV Mistrzostwa Świata Seniorów w Jesolo, Włochy

(2015 r.): 
– 3. miejsce w konkurencji indywidualnych technik specjalnych

kobiet, 
– 2. miejsce w konkurencji drużynowych technik specjalnych

kobiet, 
– 2. miejsce w konkurencji drużynowych testów siły kobiet.

W 2016 roku: 
• XXXI Mistrzostwa Europy Seniorów 2016, Tampere, Finlan-

dia:
– 1. miejsce w konkurencji drużynowych technik specjalnych

kobiet,
• XXIX Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Białej

Podlaskiej: 
– 3. miejsce – indywidualne układy kobiet 3–4 dan, 
– 3. miejsce – indywidualne walki kobiet, kat. 75+ kg, 
– 3. miejsce – indywidualne techniki specjalne kobiet, 
• VII Puchar Europy Seniorów w Taekwondo Cluji, Napoca, Ru-

munia:
– 1. miejsce – indywidualne układy kobiet 3–4 dan, 
– 2. miejsce – indywidualne walki kobiet, kat. 68 kg, 
• 2. miejsce – indywidualne techniki specjalne kobiet, Puchar

Świata w Budapeszcie, Węgry.
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Sierż. Wanesa Nogaj 
kick-boxing, boks 

Urodziła się 2 lipca 1992 r. w Kaliszu.
Do służby wstąpiła 30 grudnia 2011 r. Pra-
cowała w Wydziale Zabezpieczenia Miasta
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, po-
tem w KP na Jeżycach, a obecnie w Komi-
sariacie Wodnym w Poznaniu. 

Policjantka ćwiczy od 2007 r. Na po-
czątku trenowała muay thai i K-1, później
zainteresowała się boksem i kick-boxin-
giem, gdzie odnosi sukcesy. W swojej ko-
lekcji ma kilka tytułów mistrzowskich Pol-

ski, a w 2010 r., jako juniorka, zdobyła wicemistrzostwo świata
w kick-boxingu. Jest wieloletnią kadrowiczką zarówno w boksie,
jak i kick-boxingu. Trenuje w klubie KSS Sporty Walki Poznań. Jej
trenerami są: Radosław Laskowski i Waldemar Pawlak (piszemy
o nim na str. 49). 

Skończyła studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu,
a obecnie studiuje ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Pe-
dagogiki i Administracji w Poznaniu. Interesuje się sportem, mo-
toryzacją i ratownictwem medycznym. W przyszłości chciałaby
pracować w BOA KGP. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu  wśród

młodzieżowców w formule K-1 i 1. miejsce w formule full
contact w 2013 r., 

• 1. miejsce, jako seniorka, w Mistrzostwach Polski w Kick-
-boxingu w formule low kick, które odbyły się w Kleszczowie
w dniach 15–17 marca 2013 r., 

• 2. miejsce w XIV Mistrzostwach Polski Seniorek w Boksie,
które odbyły się w Grudziądzu w marcu 2014 r., 

• 1. miejsce w Pucharze Europy w Kick-boxingu w Oslo
w 2015 r.

W 2016 roku: 
• 1. miejsce w kat. – 70 kg w Pucharze Świata w Kick-boxingu

Federacji WAKO w Rimini we Włoszech.

Sierż. Piotr Odważny
kick-boxing

Urodził się 18 sierpnia 1989 r. w Poz-
naniu. W Policji służy od 2014 r., obecnie
w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu.
Absolwent poznańskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego. W klubie KKS Sporty
Walki Poznań trenuje pod opieką Rado-
sława Laskowskiego i Wojciecha Kier-
steina. Zainteresowania: sport, książki.

Osiągnięcia sportowe:
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów light contact

w Zawierciu (2009 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Polski Seniorów full contact

w Siedlcach (2010 r.),
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów light contact

(2010 r.), 
• 2. miejsce w Pucharze Świata w Kick-boxingu full contact

w Rimini (2010 r.),

• złoty medal w Mistrzostwach Polski full contact w Węgrowie,
(2011 r.),

• złoty medal w Mistrzostwach Polski full contact w Nowym
Sączu (2012 r.),

• 3. miejsce w Mistrzostwach Europy w Kick-boxingu full con-
tact w Bukareszcie (2012 r.),

• 1. miejsce w Pucharze Europy w Kick-boxingu full contact
w Dublinie (2013 r.),

• 3. miejsce w Pucharze Świata full contact w Lignano Sabbia-
doro (2014 r.),

• 3. miejsce w Pucharze Świata Austrian Classic full contact
w Innsbrucku (2014 r.),

• 1. miejsce Mistrzostw Polski w Kick-boxingu full contact w Lu-
boniu (2015 r.).

W 2016 roku:
• 1. miejsce w Pucharze Europy w Kick-boxingu full contact

w Bańskiej Bystrzycy,
• 2. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu full contact

w Piotrkowie Trybunalskim.

Sportowcy w Policji
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St. post. Grzegorz Pąk 
kick-boxing 

Urodził się 1 listopada 1979 r. w Kraś-
niku. W Policji służy od 30 grudnia 2014
roku. Obecnie w Wydziale Ruchu Drogo-
wego KMP w Sosnowcu. 

Od osiemnastu lat uprawia sporty
walki, głównie kick-boxing i boks. W 2009
roku spróbował również swoich sił w bie-
gach. Przeważnie startuje w imprezach
mundurowych, takich jak Grom Chal-
lenge, Maraton Komandosa, Bieg o Nóż
Komandosa, Bieg Nila. Jest w kadrze Pol-

ski kick-boxingu. Oprócz sportu interesuje się także historią jed-
nostek specjalnych. Jego trener to Cezary Podraza, a klub Super-
Kick Sosnowiec. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• złoty medal i tytuł mistrza świata w formule K-1 Light, w kat.

do 84 kg, podczas Mistrzostw Świata w Kick-boxingu, które
rozegrano w miejscowości Carrara we Włoszech.

Mł. asp. Przemysław Perczyński 
jiu-jitsu, kobudo 

Urodził się 5 listo-
pada 1984 r. w Świe-
bodzinie. Do Policji
wstąpił 26 maja 2008
roku. Służy w Wydziale Kryminalnym
w KPP w Świebodzinie. Trenuje w Klubie
Jiu-jitsu Świebodzin. Jego szkoleniowcem
jest podinsp. Mirosław Wiśniewski – za-
stępca naczelnika Wydziału Prewencji
w KPP w Świebodzinie, a jednocześnie
sensei 8 dan w jiu-jitsu i wicemistrz świata

z 2012 r. IMAF w kobudo. Jiu-jitsu trenuje w świebodzińskim
klubie od 2010 r. Po zajęciach zasadniczych oddaje się treningowi
kobudo (sztuka walki na kije wywodząca się z Okinawy) oraz iaido
(sztuka posługiwania się mieczem samurajskim). Co ciekawe po-
licjant ćwiczy nie tylko długim kijem w kobudo, ale bardzo spraw-
nie posługuje się pałką Tonfa, robiąc formy Kata dwoma pałkami
jednocześnie. W drużynie z klubu występuje żona policjanta Ag-
nieszka Cymba. 

Policjant jest magistrem prawa Wyższej Szkoły Pedagogiki i Ad-
ministracji w Poznaniu im. Mieszka I. Interesuje się prawem kar-
nym i cywilnym oraz historią i dalekowschodnimi sztukami walki.

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 1. miejsce w kobudo seniorów klasa kyu oraz 1. miejsce w ko-

budo kata synchroniczne drużynowo podczas Mistrzostw Pol-
ski IMAF (International Martial Arts Federation – Międzyna-
rodowej Federacji Sztuk Walki), które odbyły się 4 czerwca
2016 r. w Złotoryi. 

Sportowcy w Policji
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St. post. Zuzanna Piętka 
taekwondo olimpijskie

Urodziła się 21 lipca
1995 r. w Lesznie. Do Policji wstąpiła
w 2015 r. i służy w I Referacie Patrolowo-
-Interwencyjnym Wydziału Zabezpieczenia
Miasta KMP w Poznaniu. W Klubie Spor-
towym KUK-SON Pawłowice trenuje pod
opieką Damiana Sadowskiego. 

Osiągnięcia sportowe:
• 3. miejsce na Międzynarodowych

Mistrzostwach Polski w Warszawie
(2012 r.),

• 3. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Łodzi (2012 r.),
• 3. miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w War-

szawie (2013 r.),
• 2. miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Giżycku

(2013 r.),
• 2. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Olsztynie

(2013 r.),
• 3. miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w War-

szawie (2014 r.),
• 2. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Bolesławcu

(2014 r.),
• 3. miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Kętrzy-

nie (2015 r.),
• 3. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Warszawie

(2015 r.),
• 1. miejsce podczas Pucharu Polski w Bydgoszczy (2015 r.),
• 9. miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Ru-

munii (2015 r.).

W 2016 roku:
• 2. miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Swa-

rzędzu-Zalasewie.

Sierż. Mateusz Pompa 
semi contact kick-boxing, 
jiu-jitsu mixed kumite 

Urodził się 12 lipca 1992 r. w Myszko-
wie. Do Policji wstąpił w 2011 r. Obecnie
pełni służbę w Zespole Kryminalnym Ko-
misariatu Policji w Woźnikach KPP w Lub-
lińcu. 

Pod okiem Krystiana Pakuły trenuje
sztuki walki w Klubie Shogun Żarki Let-
nisko. 

Osiągnięcia w 2016 roku: 
• tytuł mistrza Polski w kat. do 74 kg w jiu-jitsu kumite podczas

Mistrzostw Polski Federacji IMAF (International Martial Arts
Federation – Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki), które
odbyły się 4 czerwca 2016 r. w Złotoryi, 

• 3. miejsce w kat. do 80 kg w semi contact kick-boxing podczas
tych samych Mistrzostw Polski IMAF. 
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Sierż. Sławomir Przypis 
kick-boxing K-1 

Urodził się 19 czerwca 1991 r. w Świe-
bodzinie. W Policji służy od 2012 r. Po-
czątkowo w KPP w Świebodzinie, obecnie
pełni służbę w Sekcji Antyterrorystycznej
KWP w Gorzowie Wielkopolskim. 

Sportem interesuje się od najmłod-
szych lat. Zaczynał od piłki nożnej i lek-
koatletyki. Potem zainteresował się 
sportami walki. W 2009 r. zaczął profes-
jonalne treningi K-1(japońska odmiana
kick-boxingu). Jest także zawodnikiem

Polskiej Ligi Muay Thai. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• międzynarodowy mistrz Niemiec K-1 Federacji IKBF w kat.

81 kg, 
• mistrz Europy K-1 Federacji IKBF, kat. 81 kg, 
• brązowy medalista Mistrzostw Polski Full Contact i K-1.

St. sierż. Patrycja Pszczelińska 
kobudo

Urodziła się 7 paź-
dziernika 1985 roku
w Oświęcimiu. Do Po-
licji wstąpiła w 2011
roku. Jest funkcjonariuszką KPP w Oświę-
cimiu. Trenuje wschodnie sztuki walki.
Absolwentka Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej, w 2016
roku ukończyła również studia podyplo-
mowe na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

w zakresie prawa dowodowego. Także w 2016 roku zdobyła upraw-
nienia instruktora taktyki i technik interwencji i prowadzi szkolenia
oświęcimskich policjantów. W związku z jej działalnością na rzecz
promowania obronności kraju w ramach Grupy Operacyjnej Tanto
została odznaczona Srebrnym Sztyletem Komandosa. 

Mając 13 lat, zdobyła mistrzostwo Polski juniorów w jiu-jitsu.
W 2015 r. zdała egzamin i zdobyła uprawnienia sędziego między-
narodowego. Jej klub to Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki
w Oświęcimiu, w którym trenuje pod opieką Przemysława Wiś-
niewskiego.

Osiągnięcia sportowe:
• mistrzyni Europy w kobudo (2014 r.),
• mistrzyni Polski w kobudo Mistrzostw Polski IMAF (Interna-

tional Martial Arts Federation – Międzynarodowa Federacja
Sztuk Walki) w  Rudzie Śląskiej (2015 r.).

W 2016 roku:
• mistrzyni Polski w kobudo Mistrzostw Polski IMAF (Interna-

tional Martial Arts Federation – Międzynarodowa Federacja
Sztuk Walki) w Złotoryi.
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Sierż. Jacek Roszko 
lekkoatletyka, 
biegi na 60 m, 100 m i 400 m 

Urodził się 8 listopada 1987 r. w Moń-
kach. Do Policji wstąpił w 2013 r. Służy
w OPP w Białymstoku. Jest trenerem II
klasy lekkoatletyki. Do 2013 r. trenował
w Klubie Sportowym Podlasie Białystok.
Zdobywał medale jako junior, młodzieżo-
wiec i senior, był reprezentantem Polski
w biegach. Jego rekord życiowy w biegu
na 100 m to 10,39 s, a na 60 m 6,64 s. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w  sztafecie

4x100 m podczas Mist-
rzostw Polski Seniorów –
Bielsko-Biała (2010 r.), 

• 1. miejsce w  sztafecie
4x100 m na Mistrzostwach
Polski Seniorów – Byd-
goszcz (2011 r.).

W 2016 roku:  
• 3. miejsce w  biegu na

100 m i 2. miejsce w biegu
sztafetowym 4x400 m (ra-
zem z  reprezentantami
PSP) na VI Europejskich
Igrzyskach Policji i Straży
Pożarnych (EPFG 2016)
w Huelva w Hiszpanii.
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St. post. Jakub Puchała 
kick-boxing formuła K-1

Urodził się 23 października 1989 roku
w Sokołowie Podlaskim. Wstąpił do Policji
w 2014 r., służy w Zespole Prewencji Po-
sterunku Policji w Kosowie Lackim – KPP
w Sokołowie Podlaskim. W klubie Aker-
man Sokołów Podlaski trenuje pod okiem
Jana Dobrzyjałowskiego. Przez wiele lat
trenował piłkę nożną, a od 2008 r. zaczął
trenować sporty walki, zaczynając od bo-
ksu. Następnie był boks tajski i MMA. Ab-
solwent Akademii Wychowania Fizycz-

nego w Białej Podlaskiej, trener personalny, instruktor samoobrony,
kulturystyki i podnoszenia ciężarów.

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku:
• srebrny medal w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych,
• 1. miejsce w Pucharze Świata w Dubaju.

Sierż. Rafał Riss 
jiu-jitsu 

Urodził się 8 marca 1990 r. w Świebo-
dzicach. Do służby wstąpił w 2013 r. Służy
w OPP w Katowicach. Ćwiczy pod okiem
trenera Mariana Jasińskiego w Klubie Bu-
dowlani Sosnowiec. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Se-

niorów, kat. +94 kg, Katowice,
• 2. miejsce w zawodach Paris Open,

kat. +94 kg, Paryż,
• 3. miejsce w Mistrzostwach Europy w Jiu-Jitsu, kat +94 kg,

Gent w Belgii,

Sportowcy w Policji
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• 2. miejsce podczas turnieju Senior Balkan OPEN Cyprus 2016,
kat. +94 kg, Larnaca na Cyprze,

• 1. miejsce w Turnieju Germany OPEN, kat. +94 kg, Gelsen-
kirchen w Niemczech, 

• 1. miejsce w Mistrzostwach Świata, kat. +94 kg, Wrocław. 
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Zbigniew Sajkiewicz 
pływanie 

Urodził się 2 września 1957 r. w Warszawie.
Od 1 maja 1998 r. zatrudniony jako pracownik
Policji. Obecnie w Wydziale Analizy Kryminalnej CBŚP. 

Pasjonat pływania. Dwukrotnie starto-
wał na Igrzyskach Paraolimpijskich w tej
dyscyplinie – w Arnhem i Seulu. Na Mist-
rzostwach Świata Osób Niepełnospraw-
nych w latach 1981–1987 zdobył dla Polski
10 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych me-
dali. Od 1981 r. do dzisiaj startuje latem
w maratonach pływackich, rywalizując
z powodzeniem ze zdrowymi pływakami.
Uzbierało się tego już około 200 wyścigów
na dystansach od 1500 m do 15 km. Po-

mysłodawca I Policyjnej Sztafety Morskiej Wzdłuż Polskiego Wy-
brzeża w 2014 r., w której popłynął także jako uczestnik. W 2000
roku jako organizator i uczestnik popłynął w 24-godzinnej sztafecie
sześcioosobowej na pływalni. Pokonany dystans to 105 km i 238 m.
Rok później w sztafecie 36-godzinnej pływacy pokonali 136 km.
Wszyscy uczestnicy to osoby niepełnosprawne (3 niewidome i 3 ze
schorzeniami narządu ruchu). Już podczas pracy w Policji wielo-
krotnie zdobywał złoto w kategorii pracownik Policji w Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Policji w Pływaniu Długodystansowym
„Wpław przez Kiekrz”, zajmując czołowe miejsca wśród wszystkich
startujących. Wiele razy zdobywał także medale na Otwartych
Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu w Szczytnie, gdzie
ramię w ramię ścigał się ze zdrowymi zawodnikami. 

Osiągnięcia sportowe: 
• Mistrzostwa Świata w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych –

1 medal brązowy i 2 srebrne w Stoke Mandeville w Anglii
(1977 r.), 

• 3. miejsce na 200 m stylem zmiennym podczas Igrzysk Para-
olimpijskich w Arnhem (1980 r.), 

• dwa srebrne medale (100 m grzbietem i 100 m stylem kla-
sycznym) oraz brązowy (200 m stylem zmiennym) na Igrzys-
kach Paraolimpijskich w Seulu (1988 r.).

W 2016 roku:  
• 1. miejsce w kategorii pracownik Policji w Międzynarodowych

Mistrzostwach Policji w Pływaniu Długodystansowym „Wpław
przez Kiekrz”. 

Sportowcy w Policji
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Mł. insp. Janusz Skosolas 
biegi, biathlon policyjny 

Urodził się 6 grud-
nia 1970 r. Do Policji
wstąpił w 1991 r. Służył w KRP w Gdań-
sku, KMP w Gdyni, KWP w Gdańsku, KPP
w Sztumie, gdzie był zastępcą komendanta
powiatowego. Od 2015 r. jest zastępcą ko-
mendanta powiatowego Policji w Pucku.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Interesuje się prawem karnym, cywil-
nym i administracyjnym, literaturą piękną

i oczywiście sportem. Ukończył 21 biegów maratońskich. Był sze-
ściokrotnym indywidualnym mistrzem Polski Policji w strzelaniu.
Jest także instruktorem i sędzią strzelectwa sportowego. Ma patent
jachtowego sternika morskiego. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• srebrny medal w kat. +45 w biathlonie policyjnym podczas

VI Europejskich Igrzysk Policji i Straży Pożarnych (EPFG –
European Police and Fire Games), które odbyły się w Huelva
w Hiszpanii, 

• złoty medal drużynowo w biathlonie policyjnym (razem z Grze-
gorzem Tomczakiem z WSPol. w Szczytnie) podczas tych sa-
mych igrzysk. 
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Asp. sztab. Rafał Sokołowski 
strzelectwo sportowe 

Urodził się 20 grudnia 1973 r. w Jaworze.
Do Policji wstąpił 20 marca 2002 r. Służy w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Od 2005 r. jest instrukto-

rem strzelań policyjnych. 
Prezes i trener Jaworskiego Klubu Strze-

leckiego „UR”. Prowadzi zajęcia w Euro-
pejskim Centrum Młodzieży Euroregionu
Nysa w Jaworze oraz Sekcję Strzelecką
Wulkan. Jest prezesem Ligi Obrony Kraju
w Jaworze. Ma uprawnienia instruktora
sportu, strzelectwa sportowego, sędziego
klasy II strzelectwa sportowego (karabin,
pistolet, strzelba gładkolufowa). 

Jaworski policjant interesuje się ponadto
nurkowaniem głębinowym i lekkoatletyką,

a zwłaszcza rzutem oszczepem. 

Osiągnięcia sportowe: 
• mistrz Polski w rzucie granatem F 1 – Bydgoszcz (2012 r.), 
• mistrz Polski w strzelaniu z pistoletu wojskowego P-83 – Byd-

goszcz (2012 r.), 
• 1. miejsce w Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich

w KDW 60 L w Złotoryi (2013 r.), 

Sierż. Przemysław Strumian 
crossfit 

Urodził się 30 sierpnia 1989 r. w Brzezinach.
W Policji służy od 2013 r., od początku w Ogni-
wie Patrolowo-Interwencyjnym Komisariatu Po-
licji w Rzgowie (KPP Łódź-Wschód). Jest ab-

solwentem pedagogiki kultury fizycznej
i zdrowotnej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Trenuje od 9. roku życia. Początkowo za-
fascynowany był judo, z którym związany
był przez kolejne 12 lat. Od czterech lat tre-
nuje crossfit i choć jest samoukiem, osiąga
wspaniałe wyniki. Ma uprawnienia instruk-
torskie z taktyki i technik interwencji poli-
cyjnych, podnoszenia ciężarów oraz crossfit
– level 1. Trenuje w łódzkim klubie Fitfab-
ric. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w międzynarodowym turnieju ,,Slovak Throw-

down”, który odbył się w Bratysławie na Słowacji (2015 r.).
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Leszek Słomiński 
łucznictwo 

Urodził się 2 grudnia
1961 r. w Kościerzynie.
W 2004 r. zaczął pracować w KPP w Ko-
ścierzynie. Jest operatorem urządzeń elek-
tronicznych Zespołu ds. Statystyki Prze-
stępczości w Wydziale Kryminalnym KPP
w Kościerzynie. 

Od wielu lat trenuje łucznictwo, jest sa-
moukiem w tej dyscyplinie. Jako niepełno-
sprawny wie, ile znaczą pasja i praca. Włącza
się w pracę nad aktywizowaniem innych osób

niepełnosprawnych, organizując dla nich zawody pływackie, łucz-
nicze, piłki ręcznej oraz turnieje międzyzakładowe. Reprezentował
Polskę na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej w 2007 r.,
Mistrzostwach Europy w Czechach w 2008 r. oraz dwóch Pucha-
rach Europy w Anglii. 

Osiągnięcia sportowe: 
• 3. miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Osób Niepeł-

nosprawnych w Łucznictwie – Żywiec (2014 r.).

W 2016 roku:
• 1. miejsce wraz z drużyną w Mistrzostwach Polski Osób Nie-

pełnosprawnych w Łucznictwie w Zamościu. 

• 1. miejsce indywidualnie i 2. drużynowo w XVII Międzynaro-
dowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Armii Pań-
stw NATO „Snajper 2014” w Poznaniu (2014 r.), 

• 1. miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich Instruk-
torów – Siemianowice Śląskie (2014 r.),

• 2. miejsce w Finale Pucharu Polski OPEN 2015 w Strzelaniu
z Karabinu Dowolnego 40 L Wrocław (2015 r.), 

• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski OPEN Karabin Dowolny
40 L Wrocław (2015 r.), 

• 1. miejsce w KDW 60 L w Mistrzostwach Czech w Hradcu
Kralove (2015 r.).

W 2016 roku:
• 2. miejsce w Finale Pucharu Polski OPEN KDW 40 L, które

odbyły się we Wrocławiu. 

POLICJA 997       grudzień 2016 r.

40-47.s7_Layout 1  29.11.2016  11:57  Strona 42



43

Sportowcy w Policji

S

W 2016 roku:
• 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Największej Ligii Crossfit

w Polsce – Łódź Garage Games w kolejnych sezonach –
2012/2013, 2013/2014 oraz 2015/2016, 

• 2. miejsce (w drużynie 2+1) w Międzynarodowych Zawodach
Central Europe Throwdown – Bratysława, 

• 3. miejsce w dyscyplinie crossforce podczas Europejskich Ig-
rzysk Policji i Straży Pożarnych (European Police and Fire Ga-
mes), które odbyły się w Huelva w Hiszpanii. 

Nadkom. Jacek Szewczak
jiu-jitsu, sport jiu-jitsu, judo

Urodził się 3 lipca 1979 r. w Olsztynie.
Do Policji wstąpił w 2002 r. Absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie. Od 2003 r. instruktor
Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa WSPol.
w Szczytnie, gdzie prowadzi zajęcia z wy-
chowania fizycznego, technik interwencji,
taktyki interwencji, wyszkolenia strzelec-
kiego. Klub: Szczycieńskie Stowarzyszenie
Sportów Walki i Rekreacji. Ma w jiu-jitsu
– 4 dan, sport jiu-jitsu – 3 dan, judo –

2 dan, grappling. W reprezentacji Polski trenuje pod opieką Da-
riusza Hajewskiego. Zainteresowania: dietetyka i żywienie spor-
towców, psychologia sportu, sporty walki i sporty ekstremalne.

Osiągnięcia sportowe:
• mistrz Polski Policji w judo (2003–2006 r., 2011 r., 2015 r.),
• mistrz w Polski jiu-jitsu z PZJJ (2003–2008 r.), 
• zdobywca Pucharu Polski PZJJ (2003–2014 r),
• 3 złote medale Olimpiady Sztuk Walki Bregenz (Austria)

jiu-jitsu, grappling, light MMA (2012 r.),
• brązowy medal Olimpiady Sportów Walki (World Combat

Game) w St. Petersburgu (2012 r.),
• mistrz świata federacji WSJO (World Sport Jiu-jitsu Organi-

zation) w jiu-jitsu (2013 r.),
• mistrz świata federacji WSJO( World Sport Jiu-jitsu Organi-

zation) w grapplingu (2013 r.),
• mistrz Europy federacji WSJO jiu-jitsu sportowego (World

Sport Jiu-jitsu Organization) (2014 r.),
• mistrz Europy federacji WSJO w grapplingu (World Sport Jiu-

-jitsu Organization) (2014 r.),
• złote medale w Mistrzostwach Polski Sportowego Jiu-jitsu

(2006 r., 2010 r., 2012 r.),
• złote medale w Mistrzostwach Polski w grapplingu Polskiej

Organizacji Jiu-jitsu (2006 r., 2010 r., 2012 r.).
Wielokrotny medalista Pucharów Europy i Mistrzostw Europy

w jiu-jitsu JJIF (Jiu-jitsu International Federation).

W 2016 roku:
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Jiu-jitsu PZJJ,
• 3. miejsce w Pucharze Świata Jiu-jitsu na Cyprze,
• 7. miejsce w Mistrzostwach Europy JJIF w Gent.

Podinsp. Tomasz Szczyrba 
triathlon, pływanie, kolarstwo, 
biegi długodystansowe

Urodził się 4 kwiet-
nia 1970 r. w Rudzie
Śląskiej. Do Policji
wstąpił w 1990 roku.
Służy w Wydziale Postępowań Administ-
racyjnych KWP w Poznaniu. Absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego w Poz-
naniu. Zainteresowania: łowiectwo.

Osiągnięcia sportowe:
triathlon:
• 5. miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata Policji w Abu

Dhabi (2000 r.),
• dziewięciokrotny mistrz Polski i wielokrotny medalista Mię-

dzynarodowych Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie,
biegi:
• srebrny medal w Mistrzostwach Polski MSWiA w Biegach na

Orientację w Szczytnie (2001 r.),
• srebrny medal na Mistrzostwach Polski MSWiA w Biegach

Przełajowych w Szczytnie (2008 r.), 
pływanie:
• czterokrotny mistrz Polski na Międzynarodowych Mistrzo-

stwach Policji w Pływaniu Długodystansowym „Wpław przez
Kiekrz” na 3 km, kat. M 35 i ośmiokrotny wicemistrz Polski, 
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Kom. Grzegorz Tomczak 
kyokushinkai karate, 
strzelectwo, lekkoatletyka 

Urodził się 3 lutego 1974 r. w Białym-
stoku. Do służby wstąpił 20 lutego 1998
roku. Zaczynał w OPP w Białymstoku. Był
dwukrotnie na misji ONZ w Kosowie. Na-
stępnie służył w SP w Słupsku, gdzie pro-
wadził zajęcia z wychowania fizycznego,
wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki
i technik interwencji. Od 2012 r. w Wy-
ższej Szkole Policji w Szczytnie. 

Grzegorz Tomczak jest absolwentem
AWFiS w Gdańsku. Jego zainteresowania

to szeroko pojmowany sport. 
W 1994 r. był wicemistrzem Polski w kyokushin karate. Zdoby-

wał medale w mistrzostwach Policji w strzelaniu, biegach mundu-
rowych, także ekstremalnych, połączonych z pokonywaniem prze-
szkód terenowych. 
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• pięciokrotny złoty
medalista Otwartych
Mistrzostw MSW
w Szczytnie na 400 m
st. dowolnym, kat. 
M 30 i M 40 i wielo-
krotny medalista
na 100 m st. dow.
i 100 m st. zmien-
nym,

• złoty medal na 400 m
st. dowolnym, kat. 
M 40 i brązowy me-
dal na 100 m st. do-
wolnym, kat. M 40 na
Zimowych Mistrzo-
stwach Polski Policji
w Lublinie (2014 r.),

• złoty medal na 400 m
st. dowolnym, kat. 
M 40 i srebrne medale na 100 m st. dowolnym kat. M 40
i 100 m st. zmiennym, kat. M 40 w Mistrzostwach Polski
Policji w Lublinie (2015 r.),

kolarstwo:
• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie

Górskim w Murowanej Goślinie, kat. M 35 ( 2006 r.).

W 2016 roku:
• złoty medal na 200 m st. zmiennym, kat. M 40 i brązowe me-

dale na 400 m st. dowolnym kat. M 40 i 100 m st. dowolnym
podczas Mistrzostw Polski Policji w Lublinie,

• brązowy medal na Międzynarodowych Mistrzostwach Policji
w Pływaniu Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz” na
3000 m.

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce drużynowo i 4. indywidualnie w biathlonie policyj-

nym na Światowych Igrzyskach Policji i Straży Pożarnych 
w Fairfax w USA w 2015 r. 

W 2016 roku: 
• złoty medal indywidualnie w kat. 40– 44 lata w biathlonie po-

licyjnym podczas Europejskich Igrzysk Policji i Straży Poża-
rnych (EPFG – European Police and Fire Games), które odbyły
się w dniach 11–19 czerwca 2016 r. w Huelva w Hiszpanii, 

• złoty medal drużynowo w biathlonie policyjnym (razem z Ja-
nuszem Skosolasem z KPP w Pucku) na tych samych igrzyskach. 

St. post. Paweł Troka 
pływanie, triathlon 

Urodził się 8 maja 1986 r. w Chojnicach.
W Policji od listopada 2014 r. Miejsce służby
to Oddział Prewencji Policji w Gdańsku. Trenuje sam, jest trenerem

pływackim II klasy oraz instruktorem ra-
townictwa Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego.  

Już w młodości trudno było mu wybrać
między treningami lekkoatletycznymi
i pływackimi, więc zdecydował się na
triathlon. Startuje jako zawodnik niezrze-
szony. Jego hobby to sporty walki oraz ra-
townictwo wodne. Marzeniem jest repre-
zentować Policję na Mistrzostwach Europy
w 2018 r. w triathlonie. Swoje wykształ-
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cenie zdobywał na uczelniach: AWF w Poznaniu (w stopniu licen-
cjackim), AWFiS w Gdańsku (w stopniu magisterskim) i AWF
w Warszawie (studia podyplomowe). 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 1. miejsce wśród policjantów podczas XIV Międzynarodowych

Mistrzostw Polski Policji w Pływaniu Długodystansowym
„Wpław przez Kiekrz”.

Sierż. sztab. Marta Waliczek 
kick-boxing 

Urodziła się 11
lipca 1987 r. w Bielsku-Białej. Służbę w Po-
licji zaczęła w 2006 r. Obecnie pracuje
w bielskim referacie Wydziału Konwojo-
wego i Policji Sądowej KWP w Katowicach.
Jej trenerzy to Agnieszka i Piotr Turcha-
nowie, a klub to Stowarzyszenie Kick-
-boxing Beskid Dragon. Policjantka jest
w kadrze narodowej kick-boxingu, gdzie
trenerami są Tomasz Skrzypek i Tomasz
Mamulski. Sama jest także instruktorem

kick-boxingu. Na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Kick-
-boxingu Służb Mundurowych w Sanoku zdobyła tytuł najlepszej
zawodniczki turnieju, wygrywając pojedynki w fomule kick light
oraz K-1. 

Osiągnięcia sportowe: 
• mistrzyni Polski w formule full contact – Poznań (2015 r.),
• 1. miejsce w Pucharze Świata Cup Low Kick – Bośnia (2015

rok), 
• 1. miejsce w Pucharze Świata w Low Kick, kat. 65 kg – Rimini

(2015 r.), 
• mistrzyni świata low kick – Belgrad (2015 r.).

W 2016 roku: 
• 1. miejsce i tytuł mistrzyni Polski w kat. – 65 kg formuły kick

light podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Kick-
-boxingu w formule Kick Light, które odbyły się w dniach 
5–7 lutego 2016 r. w Kartuzach,

• 1. miejsce i tytuł mistrzyni Polski
w kat. – 65 kg formuły low kick pod-
czas Mistrzostw Polski Seniorów
w Kick-boxingu w formule Low
Kick, które odbyły się w dniach 8–10
kwietnia 2016 r. w Otwocku, 

• 1. miejsce i tytuł Mistrzyni Polski
w kat. – 65 kg formuły full contact
podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
Juniorów Młodszych i Juniorów Star-
szych Full Contact, które odbyły się
w dniach 15–17 kwietnia w Piotr-
kowie Trybunalskim, 

• 1. miejsce w Pucharze Świata w K-1
– Budapeszt,

• 1. miejsce w kat. – 65 kg w Pucharze
Polski Seniorów i Juniorów w K-1
Rules, które odbyły się w dniach 
12–14 lutego 2016 r. w Nowym
Targu. 

Sierż. sztab. Monika Witt
strzelectwo

Urodziła się 29 marca 1984 r. w Czarn-
kowie. W Policji służy od 2008 r., obecnie
w KP Poznań-Nowe Miasto. Trenuje od
5 lat pod opieką asp. sztab. Arkadiusza
Kornowicza z KMP w Poznaniu. Strzela,
a także startuje w biegach ulicznych i prze-
łajowych. Prowadzi spotkania z młodzieżą
i dorosłymi, które dotyczą szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa.

Osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce w XVII Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim

Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO ,,Snajper 2014”, kat.
OPEN kobiet oraz 1. miejsce w kat. KmPK, 

• 2. miejsce w XVIII Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim
Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO ,,Snajper 2015”, kat.
OPEN kobiet.

W 2016 roku:
• 2. miejsce w XIX Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim

Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO ,,Snajper 2016”, kat.
OPEN kobiet.
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St. sierż. Patrycja Wojtas
wędkarstwo spławikowe

Urodziła się 2 sierpnia 1990 r. w Kaliszu.
Służy w Policji od 2011 r., jest przewodnikiem
psa służbowego w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym KMP

w Kaliszu. Na Uniwersytecie Łódzkim
ukończyła biologię molekularną. W klubie
Leszcz Poznań trenuje pod opieką ojca
Przemysława Wojtasa oraz Adama Przy-
tuły. Prócz wędkarstwa interesuje się
psami, należy do Polskiego Związku In-
struktorów i Przewodników Psów Służbo-
wych. Lubi słuchać muzyki, czytać książki,
biegać i jeździć na rowerze.

Osiągnięcia sportowe: 
• udział w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym

Kobiet we Włoszech (2011 r.),
• udział w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym

Kobiet w Słowenii (2013 r.).

W 2016 roku: 
• złoty medal drużynowo Mistrzostw Świata Kobiet w Wędkar-

stwie Spławikowym w Hiszpanii, 
• brązowy medal Mistrzostw Polski Kobiet w Wędkarstwie Spła-

wikowym w Oświęcimiu, 
• 3. miejsce indywidualnie w cyklu zawodów Grand Prix Polski

w 2013 i 2016 r.

Sierż. Danuta Woszczek
lekkoatletyka

Urodziła się 20 lutego 1978 r. w Kozieni-
cach. W Policji służy od 2013 r., obecnie w Ze-
spole do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału

Prewencji KPP w Pu-
ławach. Jest absolwentką Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie. Tre-
nuje w klubie UKS Olimp Kozienice.
Zainteresowania: muzyka, wycieczki ro-
werowe i spacery z rodziną.

Osiągnięcia sportowe:
• srebrny medal na Górskich Mistrzo-

stwach Polski Seniorów na 5 km
(2010 r.),

• brązowy medal na Górskich Mistrzostwach Polski Seniorów
na 6 km (2011 r.),

• srebrny medal na Górskich Mistrzostwach Polski Seniorów
na 7,5 km (2012 r.),

• brązowy medal na Górskich Mistrzostwach Polski Seniorów
na 9,5 km (2013 r.),

• brązowy medal na Górskich Mistrzostwach Polski Seniorów
na 9,5 km (2014 r.),

• brązowy medal na
Górskich Mistrzo-
stwach Polski Ma-
sters na 10 km (2014
rok),

• złoty medal na Gór-
skich Mistrzostwach
Polski, styl alpejski
na 9,5 km (2015 r.),

• srebrny medal na
Górskich Mistrzo-
stwach Polski, styl
anglosaski na 7 km
(2015 r.). 

W 2016 roku:
• złoty medal na Mist-

rzostwach Polski We-
teranów na 1500 m,

• brązowy medal na
mistrzostwach Pol-
ski, bieg górski – styl
alpejski 10 km,

• złoty medal na Mi-
strzostwach Polski 
Policji w biegu na
10 km,

• złoty medal na Mistrzostwach Świata Weteranów w Lekko-
atletyce w biegu na 2000 m z przeszkodami w Perth, 
kat. 35–40 lat (2016 r.).
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Sierż. Leon Zarzycki 
brazylijskie jiu-jitsu 

Urodził się 21 lutego 1981 r. w Kwi-
dzynie. W służbie jest od 2013 r. Obec-
nie jako referent Zespołu ds. Prewencji
Posterunku Policji w Ryjewie Komendy
Powiatowej Policji w Kwidzynie. 

Sześć lat temu zaczął trenować brazy-
lijskie jiu-jitsu. Swoje umiejętności szli-
fuje pod okiem trenera Krzysztofa Gerke
w Klubie MMA Gerke Fight Team KWi-
dzyn. Przed BJJ dwa lata zajmował się
boksem. 

Osiągnięcia sportowe w 2016 roku: 
• 3. miejsce w kategorii +97,5 kg Master purpurowe pasy pod-

czas VI Mistrzostw Polski No Gi Jiu-Jitsu w Luboniu. 

Podinsp. Wojciech Żmija
karate kyokushin

Urodził się 13 kwietnia 1975 r. w Zię-
bicach. Do Policji wstąpił w 1995 r. Jest
absolwentem Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Służy w Samodzielnym Podod-
dziale Antyterrorystycznym Policji we
Wrocławiu. Członek polskiej kadry na-
rodowej w karate, II dan w karate, in-
struktor karate, judo, jiu-jitsu, zapasów,
boksu. Trenuje we Wrocławskim Klubie
Karate Kyokushin Agnieszka i Sylwester

Sypień. Społecznie, w czasie wolnym, działa na rzecz dzieci z rodzin
biednych i patologicznych, ucząc ich karate. 

Osiągnięcia sportowe:
• w 2015 r. uczestnik Olimpiady Karate – Mistrzostw Świata

OPEN, które odbywają się raz na 4 lata w Tokio, gdzie bez po-
działu na kategorie wagowe 300 najlepszych zaproszonych ka-
rateków z całego świata przez 3 dni toczy walki w formule full
contact – wygrywa tylko jeden zawodnik,

• 1. miejsce w Otwartych Mistrzostwach Niemiec (2013 r.),
• 1. miejsce w Otwartych Mistrzostwach Czech (2014 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Polski OPEN (2014 r.),
• 1. miejsce w Grand Prix Polski (2014 r.),
• srebrny medal w Mistrzostwach Europy OPEN (2014 r.),
• złoty medal w Wagowych Mistrzostwach Europy IKO w Berli-

nie (2015 r.). 

W 2016 roku:
• 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate „Galizia Cup”

(2013 r., 2014 r., 2016 r.),
• brązowy medal w Wagowych Mistrzostwach Europy IKO

w Varnie (2016 r.),
• złoty medal Mistrzostw Europy OPEN i Pucharu Europy 

w Lublinie, kat. +40 lat.
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mówi sierż. Krzysztof Parma. – Startowaliśmy w kilku wyścigach,
m.in. Szlakiem Bursztynowym, Szlakiem Majora Hubala, Bałtyk –
Karkonosze, w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Solidar-
ności” i Olimpijczyków czy Dookoła Mazowsza. Jak na pierwszy
sezon, było naprawdę przyzwoicie.

Na kolejny sezon grupa prowadzona przez policjanta pozyskała
kolejnego strategicznego sponsora i jej przewidywany budżet wy-
niesie 700 tys. złotych. To pozwoli m.in. na zorganizowanie dwóch
obozów treningowych i opłacenie kosztownej licencji oraz liczne
starty. Ponieważ w 2017 r. drużyna Voster Uniwheels Cycling
Team będzie miała licencję UCI Continental Team, automatycznie
dwóch jej zawodników wystartuje w reprezentacji Polski podczas

Tour de Pologne. Będzie jeździła w nowym, mocniejszym składzie.
Grupa dostała także zaproszenia na międzynarodowe wyścigi na
Litwie, Słowacji, w Belgii i w Austrii.

– Kolarstwo jest dla mnie tak samo ważne, jak praca w Policji,
to moja życiowa pasja – tłumaczy sierż. Krzysztof Parma. – Nie
mam z tego żadnych pieniędzy i nie dla pieniędzy zbudowałem
zawodową grupę. Ściganie się  na tak wysokim poziomie jest speł-
nieniem moich marzeń. Ale mam już następne. Chcę promować
kolarstwo szosowe oraz sportowy tryb życia wśród pracowników
Policji. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. archiwum Krzysztofa Parmy
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Czasami marzenia spełniają się, tylko bardzo trzeba się
o to postarać. Krzysztof Parma zrobił wszystko, by tak się
stało. Drużyna Voster Uniwheels Team z siedzibą w Stalo-

wej Woli, której jest dyrektorem sportowym, w 2017 roku będzie
miała licencję UCI Continental Team i dołączy do zawodowych
grup kolarskich.

29-letni sierż. Krzysztof  Parma piąty rok pracuje w Referacie
Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Stalowej Woli. Z wykształcenia
jest prawnikiem (ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski), a w du-
chu sportowcem. Kolarstwo trenuje od 15 lat. Służbę na zmiany
dzieli z treningami i startami.

W 2015 r. jeździł w barwach drużyny Krismar BIG Silvant. Miał
indywidualnych sponsorów i mógł się tym zadowolić. Ale chciał
zrobić coś więcej, także dla innych. 

– Stąd wziął się pomysł stworzenia nowej drużyny kolarskiej
startującej w  wyścigach zawodowych w  Polsce – mówi
sierż. Krzysztof Parma. – Na to oczywiście potrzeba dużo pieniędzy.
Zgodził się wyłożyć je lokalny przedsiębiorca, który sam kiedyś
był kolarzem. On zainwestował finanse, a na mnie spoczęło skom-
pletowanie drużyny i prowadzenie wszystkich spraw grupy. Tak
w 2016 r. powstał zespół Voster Cycling Team.

Pierwszym krokiem było zbudowanie drużyny i zapewnienie jej
sprawnego funkcjonowania. A to nie jest takie proste. Na nim
i jego dziewczynie spoczęło podpisywanie umów ze sponsorami,
zdobycie samochodów zapewniających transport na wyścigi, ro-
werów, strojów, odżywek, organizowanie startów, noclegów, wy-
żywienia, zgrupowań treningowych i badań wydolnościowych. 

– W 2016 r. w naszej grupie było ośmiu kolarzy z doświadcze-
niem w innych zespołach. Ja też się ścigałem. Chcieliśmy być wi-
doczni w peletonie, bo od tego zależał dalszy rozwój drużyny –

– Choć jestem dyrektorem zawodowej grupy kolarskiej, nie otrzymuję
za to wynagrodzenia. Robię to z pasji do sportu – podkreśla
sierż. Krzysztof Parma

Szef zawodowej
grupy kolarskiej

Wiosną podczas kolarskiego Memoriału
Andrzeja Trochanowskiego pod Płońskiem
ścigał się sierż. Krzysztof Parma. Ciężko
mu się jechało, bo ledwo zdążył na start
po zakończonej służbie w Stalowej Woli.
Ale gdy odpoczął, powiedział: – Założę
zawodową grupę kolarską!

Sportowcy w Policji

Sierż. Krzysztof Parma
kolarstwo
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pracowałem w Zakładzie Interwencji Policyjnych. W 2012 r. wróciłem
do KMP w Kaliszu i od tamtej pory jestem w Zespole Kontroli Skarg
i Wniosków.

Sport jednak zawsze jest obecny w jego życiu, bardzo blisko. Pod-
insp. Waldemar Pawlak posiada licencję trenera boksu i kick-boxingu,
w 2001 r. założył Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski. Jego
zawodnicy zdobywali medale mistrzostw Polski, a najbardziej znani 
wychowankowie to mistrzyni świata w kick-boxingu – policjantka sierż.
Wanessa Nogaj (piszemy o niej na str. 36) i Krystian Sikora, mistrz 
Irlandii seniorów w wadze ciężkiej. Medalistów każdej rangi mistrzostw
Polski jest zresztą wielu więcej. Sędzią bokserskim został w 2000 roku,
a licencję sędziego międzynarodowego otrzymał w 2014 r. 

Obecne przepisy światowej organizacji boksu AIBA i Polskiego
Związku Bokserskiego zabraniają sędziom być jednocześnie trenerem 
i czynnym zawodnikiem. Musiał wybrać. Jest sędzią.

– Nadal jednak chodzę na sale treningowe, bo to najlepsze miejsce,
by wytłumaczyć młodzieży startującej w zawodach zasady walki, przy-
znawania punktów albo najprościej idee sportu: walczyć zawsze do
końca, przegrane mają wzmacniać, skłaniać do refleksji, powodować
wyciąganie konstruktywnych wniosków, by po każdym upadku podnieść
się i wracać zwycięzcą – wyjaśnia podinsp. Waldemar Pawlak. – W boksie

zasady są jasne, tak samo jak funkcjonowania w życiu. Zasady wpajanie
w boksie pomagają zdecydowanie w zmaganiu się z codziennymi prze-
ciwnościami losu.  To też staram się wpoić młodym. Myślę, że mnie,
jako policjantowi z doświadczeniem trenerskim w boksie, łatwiej do
nich dotrzeć. 

Na ringu i podczas służby kieruje się jedną dewizą: „Nie karać
za wszelką cenę, ale wskazywać prawidłowe kierunki”.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, KMP w Kaliszu

Tarnowo Podgórne, połowa października. W hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji rozgrywane są V Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie
im. Pawła Szydły. Młodzi pięściarze mają po 15 lat, tu rozpoczy-

nają swoją przygodę ze sportem. Gdy wychodzą na ring, w ich oczach
widać zarazem chęć zwycięstwa, jak i strach. Wtedy przywołuje ich do
siebie sędzia Waldemar Pawlak. Udziela krótkiego instruktażu.

– Nie wolno przytrzymywać, uderzać nasadą dłoni czy w tył głowy,
atakować głową, kopać – mówi spokojnie. – Macie słuchać komend, 
powodzenia w walce.

Chłopcy przytakują skinieniem głowy. Gong rozpoczyna starcie. Emo-
cje biorą górę. Chłopcy stawiają na atak, a gdy wpadają na siebie, rozdziela
ich sędzia. Tłumaczy, czego nie powinni robić i wznawia walkę. Pojedynek
w tej kategorii wiekowej trwa trzy razy po półtorej minuty. Dla młodych
zawodników to wystarczająco długo. Waldemar Pawlak uważnie przy-
gląda się ich reakcjom. Choć zadawane ciosy nie mają jeszcze wielkiej
siły, nokauty mogą się zdarzyć. Na szczęście nie w tym pojedynku.

– Sędzia po to jest w ringu, by nie tylko pilnował przestrzegania prze-
pisów, ale także, by nie doszło do tragedii – tłumaczy Waldemar Pawlak,
który, nim został arbitrem, stoczył 136 walk (wygranych 96) i był trene-
rem boksu.

W latach 1985–1991 trenował w Zagłębiu Konin, z którym w 1991 roku
zdobył drużynowe mistrzostwo Polski. Potem na rok przeszedł do Olim-
pii Poznań. Tam zakończyła się jego sportowa kariera. W 1991 r. wstąpił
do Policji, potem miał 11-miesięczną przerwę w służbie, ale od 1993
roku znowu jest w Policji. 

– Służbę rozpocząłem w plutonie patrolowym Komisariatu Policji II
w Kaliszu – mówi podinsp. Waldemar Pawlak. – Potem byłem dzielni-
cowym i nieraz się zdarzało, że nabyte umiejętności pozwalały ratować
życie i zdrowie. Takie to było miejsce, czasy, ludzie... Później służyłem
w Wydziale Kryminalnym i Wydziale Prewencji KMP w Kaliszu.
W 2008 r. przeszedłem do Szkoły Policji w Słupsku, gdzie przez 4 lata

– Słuchajcie komend – przypomina przed walką podinsp. Waldemar
Pawlak, sędzia bokserski

W służbie jak na
ringu
Na służbie czy po służbie
podinsp. Waldemar Pawlak stoi na straży
przepisów i zasad. W Komendzie Miejskiej
Policji w Kaliszu jest koordynatorem
Zespołu Kontroli Skarg i Wniosków,
a w świecie sportu znanym
międzynarodowym sędzią bokserskim.

Sportowcy w Policji

Podinsp. Waldemar Pawlak
boks
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Jacek Wróblewski ma 25 lat, 176 cm wzrostu i około 90 kg wagi. 
– Kilogramy są potrzebne, bo zdarzają się zderzenia z zawodnikami
ważącymi znacznie więcej. Czysta fizyka – mówi Jacek Wróblewski.

– Ale to muszą być mięśnie i nic innego. Mam wprawdzie na głowie
kask i ochraniacze na barki, jednak obudowanie ciała własnymi mięśniami
jest najlepszym zabezpieczeniem.

Futbol amerykański jest w Polsce dopiero od 11 lat, ale rozwija się
bardzo dynamicznie. Rozgrywki ligowe seniorów prowadzone są na
trzech poziomach, a drużyna Tychy Falcons, w której w 2016 r. grał
Jacek Wróblewski, awansowała z I Ligi do Top Ligi, czyli najwyższej
rangą. On jednak nie jest z Tychów, lecz z Częstochowy, gdzie urodził
się, mieszka i służy w Wydziale Kryminalnym KP I. 

Dlaczego trenuje akurat futbol amerykański?
– W 2009 r. w Częstochowie powstawała drużyna Saints (czyli Święci),

która prowadziła rekrutację. Miałem 18 lat, przedtem sportem zajmo-
wałem się tylko rekreacyjnie, grałem w koszykówkę i chodziłem na si-
łownię. Futbol amerykański był pierwszym sportem, za który wziąłem
się, myśląc przyszłościowo. Jednak o samej grze wiedziałem niewiele,
tyle co z filmów czy internetu. W klubie bardziej od sportu zainteresowali
mnie ludzie, których tam spotkałem. I rywalizacja. Od samego początku
byłem running backiem i patrząc z perspektywy siedmiu lat treningów,
jest to moja naturalna pozycja.

Sprawność i dynamika Jacka Wróblewskiego to w dużym stopniu za-
sługa trenera lekkiej atletyki Piotra Ruszela, który ćwiczenia dla sprinte-
rów i płotkarzy wykorzystał w przygotowaniu futbolisty. 

Do Policji Jacek wstąpił w 2011 r., zaraz po skończeniu liceum 
ogólnokształcącego.

– Zawsze chciałem szybko się usamodzielnić, mieć własne pieniądze
i pracę gwarantującą stabilność. W Policji widziałem partnera, który mi
w tym pomoże – mówi szczerze. – Poza tym, chyba jak wielu chłopaków,
po prostu chciałem być policjantem. 

Po szkoleniu podstawowym w Szkole Policji w Katowicach przez
pierwsze trzy lata służył w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym KP w Bla-
chowni. Zdobył licencjat Akademii Polonijnej w Częstochowie na kie-
runku bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.  

– Chciałem się jednak rozwijać, dlatego zabiegałem o przeniesienie
do KP I w Częstochowie, gdzie jest najwięcej zdarzeń. Przez rok byłem
w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. Sprawność fizyczna przydaje się,
ale najlepszą ochroną jest znajomość przepisów. Przede wszystkim staram

się być rzetelnym funkcjonariuszem, wiem, że trzeba być czujnym na
każdym kroku i myśleć, co się robi. Zresztą tak samo jest w futbolu
amerykańskim i może dlatego tak samo praca, jak i sport to moje pasje.
Jak coś dzieje się na służbie i trzeba zostać dłużej, to nie patrzę na
zegarek. Tak samo z treningami. Klub w Częstochowie zawiesił działal-
ność, więc na treningi z Falcons jeżdżę 100 km do Tychów.

Jacek Wróblewski pierwsze powołanie na zgrupowanie reprezentacji
dostał w 2015 roku. Wtedy jeszcze nie zdobył uznania trenerów kadry,
ale to go tylko bardziej zmotywowało do treningów. Wykorzystał drugą
szansę, którą dostał w 2016 r. Grał w czterech meczach międzypań-
stwowych i w każdym zdobywał punkty. Ostatni, zwycięski z Holandią
w Lublinie, był najbardziej udany. Przyjechał na niego prosto ze Szkoły
Policji w Pile, gdzie jest na szkoleniu specjalistycznym. 

– Służba w Policji zawsze będzie na pierwszym miejscu – mówi 
st. sierż. Jacek Wróblewski. – Futbol amerykański to w Polsce sport
amatorski, a choć zawodnicy muszą trenować równie ciężko, jak zawo-
dowcy, to liga nie jest zawodowa. Jednak w pasji logika często ucieka
i jeśli ktoś ma pasję do sportu, to będzie ciężej pracował niż wtedy,
gdyby miał z tego korzyść materialną. 

2017 rok dla Jacka Wróblewskiego zapowiada się niezwykle ciekawie.
Prócz rozgrywek w Top Lidze przygotowuje się do Światowych Igrzysk
Sportowych (The World Games 2017), w której zagrają także drużyny
USA, Japonii i Niemiec.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

W 2016 r. st. sierż. Jacek Wróblewski (nr 28) debiutował
w reprezentacji Polski

Służba i futbol
Gra w futbol amerykański na pozycji 
runnig back. Jego głównym zadaniem jest
bieg z piłką. Gdy ją dostaje, zdaje się być
nie do zatrzymania. W ułamku sekundy
wypatruje lukę w obronie przeciwnika
lub zmienia kierunek biegu. St. sierż. Jacek
Wróblewski jest podstawowym
zawodnikiem Reprezentacji Polski.
8 października br. wybrano go MVP meczu
Polska–Holandia, czyli Najbardziej
Wartościowym Graczem spotkania
wygranego przez biało-czerwonych 42:14.

Sportowcy w Policji

St. sierż. Jacek Wróblewski
futbol amerykański
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Urodziła się 4 listopada 1985 r. w Tucholi. Wstąpiła do
Policji w 2006 r… – tak zaczynała się notatka o mistrzyni
w ubiegłorocznym, specjalnym wydaniu naszego miesięcz-

nika o sportowcach w Policji. 
Niestety Kinga nie mogła wtedy przybyć na galę sportową do

Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Odbywała trzymiesięczne
praktyki zawodowe w policji brytyjskiej w ramach staży stypen-
dialnych z WSPol. w Szczytnie. 

Po raz pierwszy o policjantce z KPP w Tucholi pisaliśmy w lipcu
2013 r. w dużym materiale „Marzenia się spełniają”. Jej start w De-
biutach Kulturystycznych w 2013 r. w Ostrowi Mazowieckiej przy-
niósł podwójne zwycięstwo w fitness sylwetkowym: w kategorii
powyżej 163 cm i OPEN. Jeszcze w tym samym roku policjantka
zdobyła tytuł mistrzyni Polski w fitness sylwetkowym – wygrała
kategorię powyżej 168 cm i OPEN. Rok 2013 r. przyniósł jeszcze
tytuł mistrzyni Litwy i piąte miejsce na Mistrzostwach Europy
w Santa Susana. Rok 2014 to już był triumfalny pochód przez po-
mosty kulturystyczne. Kinga obroniła tytuł absolutnej mistrzyni
Polski, zdobyła Mistrzostwo Europy i została wicemistrzynią świata
w fitness sylwetkowym! Po powrocie z Montrealu wystartowała
w listopadzie w Pucharze Polski, gdzie wygrała zarówno kategorię
swoją, jak i OPEN. 

– To był mój ostatni start – wspomina dziś Kinga Szweda. – Tam
zakończyłam sportową karierę, bo tak to zaplanowałam. Powody
były dwa: po pierwsze – chciałam dać odpocząć organizmowi, a po
drugie – coraz trudniej było mi godzić starty z pracą oraz ze stu-
diami, które zaczęłam w WSPol. w Szczytnie. Karierę wyczynową
skończyłam, ale oczywiście cały czas ćwiczyłam rekreacyjnie, dla
siebie. 

Wszystko toczyło się swoim rytmem do lata tego roku. 
– To był 13 lipca 2016 r. – Kinga ścisza głos. – Dowiedziałam

się, że mam raka żołądka. Było bardzo ciężko. Lekarze po badaniach
i leczeniu zaoferowali mi… umieszczenie w hospicjum. 

Kinga nie załamała się. Stanęła do najważniejszego boju w swoim
życiu. Z determinacją godną mistrzyni cały czas walczy o życie.

Na początku pomagali najbliżsi i znajomi. Gdy okazało się, że jest
szansa na leczenie w Niemczech, ale koszt przekracza możliwości
policjantki, ruszyła akcja w internecie. Na stronach zrzutka.pl i Fun-
dacji Forani pojawił się dramatyczny apel o pomoc. Odzew był nie-
samowity. W ciągu 28 godzin zebrano całą kwotę na pierwszy etap
terapii. Potrzeba było 60 tys. – zebrano 61! I cały czas pieniądze
płyną, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że to początek leczenia. 

Obecnie organizowane są specjalne imprezy w celu wsparcia po-
licjantki, jak choćby w listopadzie: „Służby razem dla Kingi” w Byd-
goszczy, czy koncert charytatywny w Szkole Policji w Pile, ale ko-
leżeńskie zbiórki przeprowadzane są także ad hoc i przy okazji
cyklicznych, policyjnych imprez sportowych. Solidarność środo-
wiska policyjnego i sportowego okazała się wspaniała. Kinga otrzy-
mała też pomoc z KPP w Tucholi, z KWP w Bydgoszczy i KGP.

Co trzy tygodnie przyjeżdża na chemioterapię do Centralnego Szpi-
tala MSWiA w Warszawie. Potem jeździ do kliniki w Niemczech. 

– To, że udało się zebrać środki na leczenie… – Kinga zawiesza
głos – to był cud. Wielu ludzi zbiera pieniądze na terapię, nie spo-
dziewałam się, że uzbieram je tak szybko i będę mogła od razu
rozpocząć leczenie. Jestem niezmiernie wdzięczna za okazaną po-
moc. Walczę o życie i teraz wiem, że nie jestem sama. Tyle mówi
się dzisiaj o znieczulicy, a ja doświadczyłam ogromnego wsparcia,
za które za pośrednictwem naszego miesięcznika chcę wszystkim
serdecznie  podziękować. Otrzymuję pomoc materialną, bez której
nie mogłabym się leczyć, ale także olbrzymie wsparcie duchowe.
Dodajecie mi wszyscy sił! Dziękuję serdecznie. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Walczę o życie 
O Kindze pisaliśmy kilkakrotnie na naszych
łamach. Z zapartym tchem śledziliśmy jej
sportowe sukcesy. Każde zwycięstwo
okupione było wyrzeczeniami i ciężką pracą
na siłowni. Podziwialiśmy jej wolę walki.
Zrobiła błyskotliwą i błyskawiczną karierę
sportową. Pod koniec tego lata dotarła
do nas wiadomość, w którą trudno było
uwierzyć – Kinga jest chora na nowotwór.

Sportowcy w Policji

Mł. asp. Kinga Szweda 
fitness sylwetkowe 

Pieniądze nadal można wpłacać, przeznaczone zostaną na
dalsze leczenie policjantki. Wpłat dla Kingi można doko-
nywać przez stronę https://zrzutka.pl/kinga lub bezpo-
średnio na konto Fundacji Forani: 24 1750 0012 0000 0000
3287 3456 koniecznie z dopiskiem DAROWIZNA Kinga
Szweda.
Można też pomóc Kindze, przekazując 1% podatku. Należy
w  tym celu wpisać numer KRS Fundacji Forani:
0000420954 i cel szczegółowy: Pomoc Kinga Szweda.
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Rada Naukowa Czasopism Policyjnych
Przewodniczący: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk,

komendant główny Policji
Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski 

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz –
członek honorowy rady

Mł. insp. dr Mariusz Ciarka –
Rzecznik Komendanta Głównego Policji

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

Redakcjaniezwracamateriałówniezamówionych,zastrzegasobiepra-
woskrótówi opracowaniaredakcyjnegotekstówprzyjętychdo drukuoraz
prawonieodpłatnegopublikowanialistów.Redakcjazastrzegasobierów-
nieżmożliwośćnieodpłatnegowykorzystaniapublikowanychmateriałów
na własnejstronieinternetowej.Za treśćzamieszczonychreklam,ogło-
szeń,listówi materiałówsponsorowanychredakcjanieodpowiada.

Oddajemy w Państwa ręce drugi numer specjalny
poświęcony sportowcom w Policji. Pierwszy ukazał
się w ubiegłym roku. Wtedy zaprezentowaliśmy
39 sylwetek policyjnych zawodników.
Przypomnieliśmy nieodżałowaną Kamilę
Skolimowską z KSP. Do tegorocznego wydania
wybranych zostało około 100 sportowców (wliczając
w to także członków reprezentacji komendanta
głównego Policji, którym poświęciliśmy osobne
materiały). Większych artykułów doczekało się także
kilka nietuzinkowych postaci. Są wśród nich
olimpĳczyk i paraolimpĳka, sędzia, kierownik grupy
kolarskiej i czołowy zawodnik mało u nas jeszcze
popularnego futbolu amerykańskiego. 

Sylwetki, podobnie jak rok temu, prezentujemy 
w porządku alfabetycznym. Z uwagi na ich
liczebność nie wyszczególniamy ich w spisie treści.
Litery na krawędziach stron ułatwią odszukanie
właściwej osoby. 

Przypominamy ubiegłoroczne wydanie „Policji
997”, bo… życie toczy się swoim rytmem i nigdy nie
wiadomo, co czeka nas za zakrętem. Rok temu
mł. asp. Kinga Szweda z KPP w Tucholi, mistrzyni
Polski, Europy i wicemistrzyni świata w fitness
sylwetkowym była jedną z osób, które
prezentowaliśmy wśród wyróżnionych. Teraz
poświęcamy jej całą stronę, bo dziś policjantka
toczy swój najważniejszy bój – o życie. W tej walce
potrzebuje naszej pomocy.
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W numerze wykorzystano teksty i zdjęcia nadesłane 
z macierzystych jednostek Policji sportowców 

oraz z archiwów „Policji 997” i sportowców.

Medaliści, mistrzowie, pasjonaci

I Zawody Sportowe Policji Państwowej

Sztanga w górę!

Olimpĳski bój

Reprezentacja KGP w Lekkoatletyce

Reprezentacja KGP w Piłce Nożnej Kobiet

Reprezentacja KGP w Piłce Nożnej Mężczyzn

Sylwetki sportowców w porządku alfabetycznym

Szef zawodowej grupy kolarskiej

W służbie jak na ringu

Służba i futbol

Walczę o życie

SPIS TREŚCI
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