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SPORTOWCY W POLICJI
W tym wydaniu specjalnym  przestawiamy małą część z wielkiej

rzeszy policyjnych pasjonatów sportu. Tych, których pociąga ry-
walizacja i biorą udział w zawodach, odnosząc znaczące wyniki
w mistrzostwach Polski i na arenie międzynarodowej. Mamy świa-
domość, że wielu wybitnych postaci zabrakło. Z nadesłanych przez
jednostki propozycji ostatecznego wyboru dokonywał Komendant
Główny Policji. Sportowcy przedstawieni są w porządku alfabe-
tycznym, bo przecież trudno porównywać rekordy biegowe i poje-
dynki w kick-boxingu. Ale każdy sukces zawsze okupiony jest po-
tem, a czasami i krwią wylaną na treningu, które zawsze smakują
tak samo. 

Sport w Policji Państwowej 
Sierż. Agnieszka Bergier-Karkosz – judo, jiu-jitsu
Nadkom. Małgorzata Bigos – pływanie, judo
Podkom. Mirosław Cydzik – maratony
Kom. Małgorzata Dąbrowska – kulturystyka, fitness 
atletyczne kobiet
St. sierż. Ilona Działa – taekwondo ITF
Asp. Adam Dziuk – kolarstwo górskie
Sierż. Anna Ficner – biegi
Mł. asp. Piotr Gołębiewski – filipińska sztuka walki 
kalaki eskrima
Mł. asp. Dawid Grzybek – alpinizm
Podkom. Michał Kędzia – brazylijskie jiu-jitsu, judo,
sambo, boks
St. asp. Rafał Kociubowski – judo, brazylijskie jiu-jitsu   
St. asp. Marek Kowalczyk – triathlon
Justyna Kozdryk – wyciskanie sztangi leżąc IPF, 
podnoszenie ciężarów IPC
Insp. Tomasz Kubicki – lekkoatletyka
Asp. sztab. Maciej Lubas – pływanie
Sierż. Magdalena Maziarska – lekkoatletyka, pływanie
St. post. Wioletta Miśkiewicz – taekwondo ITF
Sierż. Marta Mysur – taekwondo ITF
St. post. Piotr Odważny – kick-boxing, formuła 
full-contact, kat. 67 kg
St. post. Łukasz Oślizło – lekkoatletyka – biegi 
długodystansowe
Asp. sztab. Marek Prasek – karate kyokushin
St. sierż. Patrycja Pszczelińska – kobudo
Sierż. Rafał Riss – jiu-jitsu
Mł. asp. Mariusz Rudziński – karate kyokushin
Sierż. Maciej Sarnacki – judo
St. sierż. Joanna Skucińska – karate kyokushin, biegi
Mł. insp. Tadeusz Stuchlik – pływanie
Sierż. sztab. Kinga Szweda – kulturystyka
Agata Telega – pływanie
Podkom. Adam Thiel – lekkoatletyka – biegi 
długodystansowe
Kom. Grzegorz Tomczak – karate kyokushin, biegi, 
lekkoatletyka
Podinsp. Henryk Tonderys – karate shotokan
Sierż. sztab. Marta Waliczek – kick-boxing
Podinsp. Maciej Wojciechowski – biathlon letni, 
strzelectwo, wieloboje sportowe
Post. Kamila Wojdak – pływanie
Sierż. Anna Wojtulewicz – lekkoatletyka, biegi długie
Sierż. sztab. Alicja Wolanicka – ratownictwo wodne
Sierż. Danuta Woszczek – biegi średniodystansowe 
i górskie
Podinsp. Wojciech Żmija – karate kyokushin
Gwardyjscy olimpijczycy
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Rada Naukowa Czasopisma „Policja 997”
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

Rada Programowa Czasopisma „Policja 997”
Nadinsp. Mirosław Schossler – pierwszy Zastępca Komendanta 

Głównego Policji, reprezentujący pion kryminalny Policji
Nadinsp. Cezary Popławski – Zastępca Komendanta Głównego Policji, 

reprezentujący pion prewencji Policji
Nadinsp. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta Głównego Policji, 

reprezentujący pion logistyki Policji
Insp. Kornela Oblińska – Zastępca Dyrektora Gabinetu 

Komendanta Głównego Policji
Insp. dr Tomasz Szankin – Zastępca Dyrektora Gabinetu 

Komendanta Głównego Policji
Insp. Krzysztof Hajdas – Rzecznik Komendanta Głównego Policji

Insp. Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji 
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej 
są bezpłatne.

Redakcjaniezwracamateriałówniezamówionych,zastrzegasobieprawoskrótówi opracowania
redakcyjnegotekstówprzyjętychdo drukuorazprawonieodpłatnegopublikowanialistów.Redak-
cjazastrzegasobierównieżmożliwośćnieodpłatnegowykorzystaniapublikowanychmateriałów
na własnejstronieinternetowej.Za treśćzamieszczonychreklam,ogłoszeń,listówi materiałów
sponsorowanychredakcjanieodpowiada.
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Projekt okładki: Sławomir Katarzyński
W numerze wykorzystano teksty i zdjęcia nadesłane 

z macierzystych jednostek Policji sportowców 
oraz z archiwów „Policji 997” i sportowców.
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Szanowni Państwo!

Sport w Policji był praktycznie od momentu jej powstania.
Już w dwudziestoleciu międzywojennym kierownictwo Policji
Państwowej wspierało funkcjonariuszy w rozwoju tężyzny 
fizycznej, która jest nieodłącznym elementem policyjnej służby.
Funkcjonariuszki i funkcjonariusze muszą być sprawniejsi od
przestępców, których często muszą zatrzymywać i obezwładniać.
Szkoleniem policjantów w tamtym okresie zajmowali się naj-
lepsi, m.in. ojciec polskich zapasów Władysław Pytlasiński –
komisarz Policji Państwowej, o czym niewielu dziś pamięta.
W swych szeregach ówczesna formacja miała także czynnych spor-
towców, którym łączenie służby z treningami nie przeszkadzało
zdobywać medali na najważniejszych krajowych i międzynarodo-
wych zawodach sportowych, jak chociażby st. post. Bernardowi
Zasłonie, kilkunastokrotnemu mistrzowi Polski w sprincie. O nim
i wielu innych wspomnienie znajdziecie Państwo na kolejnych
stronach.

Po II wojnie światowej sportowcy w mundurach mogli zdobywać najwyższe trofea, trenując w gwar-
dyjskich klubach sportowych. Dzięki temu i zaangażowaniu resortu spraw wewnętrznych na szczyty
sławy wznieśli się wybitni polscy sportowcy, jak chociażby kpt. Jerzy Kulej, dwukrotny mistrz olim-
pijski w boksie.

Dziś nie ma taryfy ulgowej. Na pierwszym miejscu jest służba, a dopiero po niej rozwijanie własnych
sportowych pasji. Oczywiście do dbania o dobrą kondycję i sprawność fizyczną zobowiązani są
wszyscy: policjantki i policjanci, ale wciąż są wśród nich i tacy, którzy za cenę wielu wyrzeczeń 
i tytanicznej pracy na treningach chcą i sięgają po największe sportowe laury.

Dlatego też naszym obowiązkiem i zaszczytem jest wyróżnić tych, którzy wznieśli się ponad 
codzienne obowiązki, przynosząc chwałę nie tylko naszej formacji, lecz także Polsce. Niniejsze 
wydawnictwo, upamiętniające kilkudziesięciu wybitnych, policyjnych sportowców, jest formą 
podziękowania za trud i dowodem na to, jak bardzo jesteśmy dumni z ich osiągnięć.

Zdaję sobie sprawę, że to tylko część wybitnych osobowości, jednak nie sposób przedstawić wszyst-
kich w jednej publikacji. Mogę zapewnić, że będziemy kontynuowali wyróżnienia kolejnych spor-
towców w Policji. Serdecznie wszystkim gratuluję i życzę dalszej wytrwałości i powodzenia!

Sportowcy w Policji

Komendant Główny Policji
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Kierownictwo Policji Państwowej zdawało sobie sprawę, że
tylko sprawni fizycznie i wysportowani funkcjonariusze
będą mogli skutecznie stawić czoła przestępcom. Dlatego

też starało się tworzyć jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. 

POLICYJNE KLUBY SPORTOWE
Od roku 1924 zaczęto tworzyć Policyjne Kluby Sportowe, Ogniska
Sportowe Policji Państwowej i Koła Sportowe Rodziny Policyjnej,
które zrzeszały tysiące zawodników, działaczy, sympatyków i wier-
nych kibiców dopingujących sportowców w granatowych mun-
durach. 

W dwudziestoleciu międzywojennym działało kilkadziesiąt Po-
licyjnych Klubów Sportowych. Policjanci uprawiali niemal wszyst-
kie dyscypliny: biegi, skoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą, rzut
dyskiem i oszczepem, boks, szermierkę, jeździectwo, wioślarstwo,
koszykówkę, kajakarstwo, piłkę siatkową, gimnastykę, kolarstwo,
narciarstwo, pływanie, tenis ziemny, piłkę nożną, strzelectwo, za-
pasy, podnoszenie ciężarów. 

Policyjne Kluby Sportowe budowały pozytywny wizerunek Policji
Państwowej i pozwalały policjantom oraz ich rodzinom na aktywne
spędzanie wolnego czasu. Dawały możliwość rozwijania tężyzny
fizycznej, treningów i osiągania wspaniałych wyników sportowych. 

RESORTOWA 
RYWALIZACJA
W październiku 1926
roku na obiektach Po-
licyjnego Klubu Spor-
towego w Warszawie
zorganizowano I Po-
licyjne Zawody Spor-
towe. Wzięli w nich
udział funkcjonariu-
sze oraz urzędnicy
Policji Państwowej
startujący w konku-
rencjach: sprint na
100 m, bieg przeła-
jowy na 3 km, bieg na
5 km z obciążeniem
(umundurowanie,
oporządzenie i uzbro-
jenie służbowe, ple-
cak), skoki wzwyż
i  w  dal, pchnięcie
kulą i rzut granatem. 

Do wybuchu wojny
zorganizowano dzie-
więć edycji Ogólno-
krajowych Zawodów
Sportowych Policji Państwowej, z przerwą w latach 1930–1933.
Rozszerzono gamę konkurencji o rzut dyskiem i oszczepem, boks,
szermierkę, jeździectwo, pływanie, wioślarstwo, kolarstwo, strze-
lectwo, pchnięcie kulą i skok o tyczce. Na początku lat trzydziestych
prym w policyjnym sporcie wiedli funkcjonariusze z województw:
śląskiego, łódzkiego, wileńskiego i nowogródzkiego.

W celu upowszechniania ćwiczeń sportowych rozporządzeniem
Rady Ministrów z 27 czerwca 1930 roku ustanowiona została „Pań-
stwowa Odznaka Sportowa”, będąca zaszczytnym wyróżnieniem
dla tych wszystkich, którzy pomyślnie zdali „próby sprawności fi-
zycznej”. Cieszyła się ona dużym uznaniem wśród policjantów
i z dumą była przez nich noszona na umundurowaniu.

O uprawianiu sportu tak pisał nadkom. Bolesław Kusiński z Ko-
mendy Głównej Policji Państwowej w artykule „Parę uwag nad
działalnością sportową w policji” opublikowanym w tygodniku
„Na posterunku” z 28 lutego 1931 roku: […] Przystępując do pracy
sportowej, starajmy się wykorzystać każdą wolną chwilę, każdą sposobność.
Unikajmy wyłącznie zwracania uwagi na jednostki zdolniejsze, lecz starajmy
się zachęcić do ćwiczeń fizycznych najmniej zdolnych i chętnych. Nie trudne
wyszkolenie i trening lekkoatletyczny, do którego zawsze brak nam będzie
odpowiedniego materiału, lecz gimnastyka, gry sportowe i ćwiczenia dostępne
i odpowiednie dla policjantów niech nam będą wskaźnikiem przy naszej
pracy organizacyjnej. Zaprawa w biegach niezbyt męczących, w marszach,

Osady wioślarskie Policyjnego Klubu Sportowego w Bydgoszczy – 
rok 1935

Zawody sportowe Policji Państwowej 
na Stadionie Wojska Polskiego 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie w 1938 roku.

Zwycięzca biegu na 800 metrów
posterunkowy Rzepa przekracza metę

Sport w Policji 
Państwowej 
Funkcjonariusze Policji Państwowej
z entuzjazmem i na masową skalę uprawiali
sport. Było to spowodowane nie tylko
zapałem policjantów, ale także
ogólnopaństwowym dążeniem 
do wszechstronnego wychowania 
fizycznego narodu.

Sportowcy w Policji
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wreszcie znajomość wstępnych zasad boksu muszą być uprawiane przez jak
najszersze masy policjantów. […]

Takie nastawienie kierownictwa Policji Państwowej przyniosło 
zamierzone efekty. Sport był masowo uprawiany przez policjantów.

NAJLEPSI NIE TYLKO W KRAJU
Wśród policjantów było wielu wybitnych sportowców reprezentu-
jących Polskę na mistrzostwach i olimpiadach. Najsłynniejsi to:
post. Stanisław Piłat – bokser, Walerian Kisieliński – piłkarz, Raj-
mund Karwicki – szpadzista, st. post. Bernard Zasłona – sprinter,
Antoni Sobik – szermierz i lekkoatleta, post. Stanisław Iłczyk – za-
paśnik, Wiktor Moczko, Alfred Kupka – bokserzy, st. post. Włady-
sław Kwasek – skoczek w dal.

Z dumą należy też wspomnieć, że Eugeniusz Lokajski, ps. „Brok”,
jeden z najlepszych oszczepników świata w połowie lat trzydzie-
stych (trzeci na liście światowej w 1936 r.), słynny fotograf 
Powstania Warszawskiego, w czasie studiów pracował jednocześ-
nie jako urzędnik w VII Komisariacie Policji Państwowej w War-
szawie.

Przykładem wspaniałej kariery sportowej byli
post. Stanisław Piłat i st. post. Bernard Zasłona.

Stanisław Piłat urodził się 13 kwietnia 1909
roku w Nowym Targu. Nazywano go „Olbrzymem
z Nowego Targu” z racji znakomitych warunków
fizycznych (189 cm wzrostu i 96 kg wagi). Był
jednym z najwybitniejszych bokserów wagi cięż-
kiej okresu międzywojennego, znanym z tzw. dy-
szli (ciosów prostych zadawanych z obydwu rąk). Trenował go Feliks
„Papa” Stamm. W latach 1936–1939 walczył w barwach Policyjnego
Klubu Sportowego Katowice. Dwudziestokrotnie reprezentował
Polskę w meczach międzypaństwowych (1933–1939) – 9 zwy-
cięstw. W latach 1934–1939 sześciokrotnie zdobywał tytuł mistrza
kraju w wadze ciężkiej (w roku 1933 wicemistrz). Pięciokrotnie
(1932–1936) walczył w drużynie mistrza Polski (Warta Poznań),
trzykrotnie wystąpił na mistrzostwach Europy (Budapeszt 1934,
Mediolan 1937, Dublin 1939). Był członkiem polskiej drużyny na
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w roku 1936. 

Stoczył 170 walk (143 zwycięstwa, 3 remisy, 24 przegrane). Po
wojnie był nauczycielem wf w Technikum Skórzanym w Nowym
Targu, szkolił bokserów Rzemieślniczego Klubu Sportowego Gorce.
Zmarł w Nowym Targu 10 maja 1993 roku. 

Bernard Marian Zasłona urodził się 20 sierp-
nia 1909 roku w Łochowie pod Warszawą. Był
lekkoatletą, sprinterem, zawodnikiem Jagiellonii
Białystok i Policyjnego Klubu Sportowego Sparta
Białystok. Sześciokrotny mistrz Polski w biegach
na 100 i 200 m (1936–1938). Piętnastokrotny re-
kordzista kraju w biegach na 100 i 200 m oraz
w skoku w dal. Uczestnik mistrzostw Europy

w Paryżu (1938). Sześć razy bronił barw narodowych w meczach
międzypaństwowych. W wojnie obronnej 1939 roku był łącznikiem
w 9. Dywizji Piechoty. Internowany na Litwie i więziony w ZSSR.
W stopniu sierż. podchor. był zastępcą dowódcy plutonu i wykła-
dowcą w Szkole Podchorążych Wojsk Łączności w Pogran-Orłowsku
(ZSSR) i w Quzil Ribat (Persja). Podporucznik w 15. Wileńskim
Batalionie Strzelców 5. Wileńskiej Brygady Piechoty 5. Kresowej
Dywizji Piechoty II Korpusu Polskiego. Ranny w bitwie o Monte
Cassino, kawaler Krzyża Virtuti Militari V kl. Po wojnie zamieszkał
w Manchesterze. Zmarł 7 sierpnia 2001 roku. 

Rekordy życiowe: 100 m – 10,6 s (1938), 200 m – 22,0 s (1938),
skok w dal – 6,64 m (1938). 

W tygodniku „Na posterunku” nr 32 z roku 1937 pisano o nim:
Najszybszy człowiek w Polsce – starszy posterunkowy Zasłona. Zawodnik

Policyjnego Klubu Sportowego w Białymstoku starszy posterunkowy Zasłona
został wyznaczony przez Polski Związek Lekkoatletyczny do reprezentacyjnej
drużyny na zawody Polska – Niemcy. Obecnie drużyna ta już od kilkunastu
dni trenuje pod kierunkiem znanego biegacza Petkiewicza, na specjalnym
obozie na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie.

Zawodnik Zasłona jest już od kilku lat znany na terenie Polski i Europy
jako najszybszy człowiek w Polsce. Bardzo szeroko i często pisze o nim prasa
polska. Przytoczmy jeden z ostatnich artykułów o nim z prasy warszawskiej:
„Starszy posterunkowy Bernard Zasłona, choć nie nominowany jest jednak
faktycznym starostą obozu szprinterów. Z wieku i szybkości góruje nad po-
zostałą stawką biegaczy. Dziś już nie ulega wątpliwości, że Zasłona będzie
reprezentantem na setkę podczas meczu z Niemcami.

Zasłona wykazuje na obozie bardzo dobrą formę. Czasy coprawda ofi-
cjalnie nie są mierzone, ale trener Petkiewicz łapie je w tajemnicy. Nie chce
jednak o nich mówić, aby nie wywoływać popłochu wśród pozostałych uczest-
ników obozu.

Sportowiec w granatowym mundurze i najszybszy człowiek w Polsce jest
zawsze w dobrym humorze i rej wodzi na obozie. […]”

Rekord świata w biegu na 100 metrów – 9,58 s – ustanowiony
16 sierpnia 2009 roku w Berlinie przez jamajskiego sprintera Usaina
St. Leo Bolta – jest tylko o niecałą sekundę lepszy od rekordu Ber-
narda Zasłony.

To tylko dwóch spośród wielu policjantów o nieprzeciętnych
zdolnościach i osiągnięciach sportowych, których zasłużona sława
opromieniała także całą formację policyjną. Sportowcy w granato-
wych mundurach, mimo trudów codziennej służby, osiągali wspa-
niałe wyniki, przynosząc chlubę Policji Państwowej i Rzeczypos-
politej.

mł. insp. JAROSŁAW BARSKI
Zespół Ekspercki Komendanta Głównego Policji

zdj. NAC, archiwum KGP

Resortowa prasa
mocno promowała

wychowanie fizyczne
wśród policjantów

Sportowcy w Policji
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Sierż. Agnieszka Bergier-Karkosz
judo, jiu-jitsu

Urodziła się 29 listopada 1991 r. w Sos-
nowcu. Do Policji wstąpiła w 2012 r., służy
w Komendzie Miejskiej Policji w Sos-
nowcu. Należy do klubu Budowlani Sos-
nowiec, gdzie trenuje pod opieką Mariana
Jasińskiego.

Osiągnięcia sportowe:
• sześciokrotna mistrzyni Polski w judo, mistrzyni Polski w jiu-

-jitsu (w latach 2008–2014), dwukrotna mistrzyni Polski Policji
w judo,

• 1. miejsce na Mistrzostwach Europy w Jiu-Jitsu w Holandii
(2015 r.),

• 1. miejsce na Mistrzostwach Świata w Jiu-Jitsu we Francji
(2014 r.),

• 1. miejsce na Mistrzostwach Świata w Jiu-Jitsu w Austrii
(2013 r.).

Wykształcenie:
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Ka-

towicach, ukończyła kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (spe-
cjalność: bezpieczeństwo i porządek publiczny). 

Jest instruktorem jiu-jitsu i judo oraz instruktorem taktyki
i technik interwencji. W 2014 r. otrzymała wyróżnienie od ministra
sportu i turystyki za wyniki w pracy szkoleniowej, której efektem
były sukcesy sportowe jej zawodników na arenie między-
narodowej.

Interesuje się sportem, jazdą na motocyklu i motoryzacją. W naj-
bliższym czasie chce móc przekazywać innym swoją wiedzę i umie-
jętności sportowe z judo, jiu-jitsu, samoobrony oraz taktyki i tech-
nik interwencji.

Nadkom. Małgorzata Bigos 
pływanie, judo

Urodziła się 9 lipca 1974 r. w Mielcu.
Do Policji wstąpiła w 1999 r. Od początku
służy w Sekcji Psychologów KWP w Lub-
linie, najpierw jako członek sekcji, a od
2010 r. jako jej kierownik. Dwa razy brała
udział w misji pokojowej Jednostki Spe-
cjalnej Policji w Kosowie. Jest członkiem
nieetatowego zespołu negocjatorów poli-
cyjnych i członkiem zespołu eksperckiego
psychologów platformy Systemu Wczesnej
Interwencji. Uczestniczy w sprawach rea-

lizowanych przez CBŚP dotyczących zwalczania przestępczości zor-
ganizowanej oraz ścigania sprawców najcięższych przestępstw.
Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz brązową
i srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”. 

Osiągnięcia sportowe:
• kilkudziesięciokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski Policji

w Pływaniu w Szczytnie, Lublinie, Radomiu (w latach 2000–
2015),

• 3-krotna najlepsza zawodniczka Otwartych Mistrzostw Służb
Mundurowych MSW w Pływaniu w Szczytnie (2000 r., 2010 r.,
2011 r.),

• złota (2006 r.), srebrna (2008 r.) i brązowa (2007 r.) meda-
listka Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Pływaniu Długo-
dystansowym w Poznaniu,

• srebrna medalistka Ogólnopolskiego Triathlonu Policyjnego
w Ostrowie Wielkopolskim (2001 r.),

• brązowa medalistka Mistrzostw Polski MSWiA w Judo
(1999 r.),

• dwukrotna uczestniczka policyjnej sztafety morskiej wzdłuż
polskiego wybrzeża, (2014 r. i 2015 r.),

• laureatka pozapolicyjnych biegów ulicznych i zawodów pły-
wackich.

Wykształcenie: 
1993–1998 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Spo-

łecznych, studia magisterskie na kierunku psychologia,
2012–2013 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia podyplo-

mowe Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Interesuje się polityką. Planuje trenować triathlon. Marzy o tym,
żeby zostać żeglarzem i mieszkać nad morzem.

B

Sportowcy w Policji
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Podkom. Mirosław Cydzik 
maratony

Urodził się 29 sierpnia 1976 r. w Olszty-
nie. Do Policji wstąpił w 2001 r. Pracuje
w Zespole Informatyki KMP w Olsztynie.
Członek The 7 Continents Marathon Club,
zrzeszającego osoby, które przebiegły ma-
ratony na siedmiu kontynentach. Przeszedł
też główny szlak sudecki (444 km) w ciągu
18 dni, za co otrzymał Diamentową Od-
znakę PTTK. 

Przygodę z bieganiem rozpoczął w grud-
niu 2008 r. od startu w Półmaratonie Świę-

tych Mikołajów w Toruniu. Swój pierwszy maraton przebiegł
w 2009 r. w Krakowie, w tym samym roku wziął też udział w trzech
maratonach we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.  Kiedy w stycz-
niu 2010 r. przebiegł swój pierwszy zagraniczny maraton w Mar-
rakeszu w Maroku, postawił sobie za cel przebiegnięcie maratonów
na siedmiu kontynentach. 

Podczas Warsaw Orlen Marathon 2014 ustanowił rekord życiowy,
przebiegając dystans 42,195 m w czasie 2 godz. 56 min.

Osiągnięcia sportowe:
• Ice Marathon Antarktyda i maraton Da Nang w Wietnamie

(2014 r.),
• maraton Loch Ness w Szkocji i Frankfurt Maraton (2013 r.),
• maratony w Tokio, Toronto, Negril (Jamajka) i Honolulu

(2012 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Policjantów w Półmaratonie

w Pile (2012 r.),
• maraton w Sydney (2011 r.),
• maraton w Pradze i Rio de Janeiro (2010 r.).

Kom. Małgorzata Dąbrowska 
kulturystyka, 
fitness atletyczne kobiet

Urodziła się 16 września 1975 r. w So-
kółce. Jest absolwentką Wydziału Prawa
Uniwersytetu Białostockiego. Do Policji
wstąpiła w 2000 r., obecnie służy w Biurze
Międzynarodowej Współpracy Policji Ko-
mendy Głównej Policji. Była uczestniczką
misji pokojowej Jednostki Specjalnej Pol-
skiej Policji w Kosowie (2013/2014 r.). 

Jest licencjonowaną trenerką kultury-
styki i fitness, członkiem kadry narodowej

Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Po-
siada paszport IFBB. Startuje z  klubu Aplauz Warszawa.

Osiągnięcia sportowe:
W 2010 r. zadebiutowała na scenie kulturystycznej podczas Mist-

rzostw Polski Kobiet, Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych
w Kulturystyce i Fitness w Golubiu-Dobrzyniu w kategorii +55
kg. Na zawodach zdobyła złoty medal i została powołana przez
Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego do kadry
narodowej w kulturystyce kobiet. Kolejne zawody, w których brała
udział, to Międzynarodowy Puchar Polski w 2011 r., na których
zajęła 2. miejsce. 

W 2012 r. wystartowała na Mistrzostwach Polski Kobiet, Męż-
czyzn i Par w Kulturystyce i Fitness w Katowicach i zajęła 2. miejsce
w kategorii open kulturystyki kobiet wszechwag oraz 1. miejsce
w kulturystyce par wspólnie z Dariuszem Sarnackim. Po tych za-
wodach została zakwalifikowana do reprezentowania Polski w Mist-
rzostwach Europy w Kulturystyce Kobiet. Start w zawodach przy-
niósł jej 5. miejsce.

W 2013 r. brała udział w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce
i Fitness, na których zajęła 2. miejsce indywidualnie w kat. kultu-
rystyka kobiet open oraz 2. miejsce w kat. kulturystyka par wspólnie
z nadkom. Pawłem Kukliczem. 

W 2015 r. w XXXIX Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fit-
ness w Kielcach zajęła 1. miejsce zarówno indywidualnie, jak i w pa-
rach. Została zakwalifikowana do udziału w Mistrzostwach Europy
w Kulturystyce Kobiet. Zajęła na nich 8. miejsce w kat. fitness at-
letyczne kobiet (ang. women’s physique). Obecnie przygotowuje
się do Pucharu Polski.

Sportowcy w Policji

C
D
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Sportowcy w Policji

St. sierż. Ilona Działa
taekwondo ITF

Urodziła się 24 stycznia 1985 r. w Lubartowie. Do Policji wstą-
piła w  2011 r. Obecnie jest referentem Zespołu Dochodzeniowo-
-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji IV w Lub-
linie. Zdobyła stopień II dan, a jej staż treningowy to 20 lat. Od
2000 r. jest w kadrze narodowej. Należy do klubu MKS Lewart
AGS Lubartów, gdzie trenuje pod opieką Jerzego Jeduta.

Osiągnięcia sportowe:
• mistrzyni świata walk indywidualnych w kat. 56 kg w Mist-

rzostwach Świata Seniorów we Włoszech (2015 r.),
• wicemistrzyni świata walk indywidualnych w kat. 56 kg

w Mistrzostwach Świata Seniorów w Hiszpanii (2013 r.),
• dwukrotna zdobywczyni Pucharu Europy Seniorów walk in-

dywidualnych w kat. 58 kg w Finlandii (2007 r.) i na Słowacji
(2010 r.), 

• wielokrotna zdobywczyni Pucharu Polski i wielokrotna zwy-
ciężczyni turniejów międzynarodowych.

Wykształcenie: 
Absolwentka studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Przyrod-

niczym w Lublinie – kierunek ogrodnictwo, specjalność eko-
turystyka.

Oprócz sportu interesuje się podróżami, filmem i książką oraz
gotowaniem. Jej najbliższe plany sportowe to wzięcie udziału
w mistrzostwach Europy i mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski
i zgrupowaniach reprezentacji.

Asp. Adam Dziuk
kolarstwo górskie

Urodził się 24 lipca 1980 r. w Mikoło-
wie. Do Policji wstąpił w 2001 r. Jest dziel-
nicowym w Komendzie Powiatowej Policji
w Myszkowie. Należy do klubu MG LKS
Błękitni Koziegłowy. 

Osiągnięcia sportowe:
• złoty medal na Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Prze-

łajowym w Łazach (2015 r.),
• brązowy medal w Scandia Maraton Lang Team w Krakowie

(2015 r.),
• srebrny medal na Mistrzostwach Polski MTB w Sławnie

(2015 r.),
• złoty medal na Mistrzostwach Polski Policjantów w Maratonie

MTB w Obiszowie (2014 r.),
• wielokrotny uczestnik zawodów MTB Cross Maraton:

w 2015 r. w Łącznej i Kielcach zdobył 2. miejsce, a w Daleszy-
cach – 3. miejsce.

Wykształcenie:
Ma tytuł licencjata Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji

w Bytomiu.

Interesuje się kolarstwem i strzelectwem – jest instruktorem
wyszkolenia strzeleckiego.

D
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Sportowcy w Policji

Sierż. Anna Ficner
biegi

Urodziła się 9 lutego1985 r. w Złotoryi.
Do Policji wstąpiła w 2012 r., służy w Ze-
spole Patrolowo-Interwencyjnym KPP
w Złotoryi. Od 14 lat trenuje biegi, upra-
wia lekką atletykę oraz biegi ekstremalne,
biegi górskie i biegi po schodach. Jest tre-
nerem II klasy w lekkiej atletyce.

Osiągnięcia sportowe:
• sześciokrotne zwycięstwo w Biegu Katorżnika w Lublińcu 

(w latach 2010–2015),
• dwukrotnie 1. miejsce w kategorii kobiet w Mistrzostwach

Polski Policjantów na 10 km w Górze (2012 r., 2014 r.),
• 1. miejsce w kategorii kobiet w XVII Międzynarodowych Mist-

rzostwach Policji w Półmaratonie Ustka–Słupsk (2013 r.),
• 1. miejsce w kategorii kobiet w Mistrzostwach Policji w Pół-

maratonie Ślężańskim w Sobótce (2014 r., 2015 r.),
• 1. miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Służb Munduro-

wych w biegu na 10 km w Krynicy-Zdroju (2015 r.).

Wykształcenie:
Absolwentka AWF we Wrocławiu. Ukończyła również studia

podyplomowe PWSZ w Legnicy – kierunek edukacja wczesno-
szkolna z wychowaniem przedszkolnym. 

Mł. asp. Piotr Gołębiewski 
filipińska sztuka walki kalaki eskrima

Urodził się 5 czerwca1981 r. w Warsza-
wie. Do służby w Policji został przyjęty
w 2005 r. Od 2007 r. służy w Referacie
Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału
Kryminalnego KPP w Wyszkowie. Jest
członkiem klubu sportowego Dosan Oleś-
nica, trenuje pod okiem Jana Nycka, dy-
rektora na Polskę World Eskrima Kali Ar-
nis Federation.

Osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce na Mistrzostwach Świata Eskrima Kali Arnis Fede-

ration na Węgrzech (2014 r.)
• dwukrotnie 1. miejsce na Mistrzostwach Polski w Oleśnicy

(2014 r. i 2013 r.), 
• 2. miejsce w Pucharze Europy w Oleśnicy (2012 r.).

F
G
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Sportowcy w Policji

Mł. asp. Dawid Grzybek
alpinizm

Urodził się 14 marca 1985 r. w Katowi-
cach. Do Policji wstąpił w 2004., służy
w Wydziale Kryminalnym Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach.

Dawid Grzybek zdobył następujące szczyty: 
• Pik Korżeniewskiej (7105 m. n.p.m.) w Pamirze – Tadżykistan

(2015 r.),
• Dom de Mischabel (4545 m. n.p.m.) w Alpach Szwajcarskich

(2015 r.),
• Dufourspitze (4634 m. n.p.m.) w Alpach Szwajcarskich

(2014 r.),
• Pik Lenina (7134 m. n.p.m.) w Pamirze – Kirgistan (2014 r.),
• Piz Bernina (4049 m. n.p.m.) w Alpach Szwajcarskich

(2014 r.),
• Mont Blanc (4810 m. n.p.m.) w Alpach Francuskich (2013 r.),
• Grossglockner (3798 m. n.p.m.) w Alpach Austriackich

(2012 r.).

Podkom. Michał Kędzia
brazylijskie jiu-jitsu, judo, sambo, boks

Urodził się 12 września 1985 r. w Łodzi. W 2006 r. wstąpił do
Policji. Służył w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji

w Łodzi, od 2013 r. w CBŚP.
Od najmłodszych lat trenował sporty walki.

Obecnie sam jest trenerem w uczniowskim klu-
bie judo, trenuje też sambo, boks i brazylijskie
jiu-jitsu. Jest instruktorem samoobrony i taktyki

i technik interwencji, ma również dyplom z pedagogiki ze specja-
lizacji sport i rekreacja ruchowa.

Osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce w X Sambo European Union Championship w Tal-

linie – to pierwszy medal w historii Polskiego Związku Sambo
w Sambo Combat na mistrzostwach międzynarodowych
(2014 r.),

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

„No-Gi” (2013 r.).

St. asp. Rafał Kociubowski
judo, brazylijskie jiu-jitsu

Urodził się 20 marca 1975 r. w Świd-
niku. Do Policji wstąpił w 1999 r., od
2011 r. służy w Zespole dw. z Przestęp-
czością Narkotykową Wydziału Kryminal-
nego KPP w Świdniku. Od 2001 r. trenuje
judo, a jiu-jitsu od 2009 r. Należy do klu-
bów Gladio Świdnik oraz Shiroikaj Judo
Świdnik. Trenuje pod opieką Wojciecha
Klimkiewicza (jiu-jitsu) i Waldemara Bia-
łowąsa (judo).

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Służb Munduro-

wych w Judo (2015 r.),
• brązowy medal w Mistrzostwach Europy w Brazylijskim Jiu-

jitsu w Lizbonie w klasie masters 2 (2015 r.),
• złoty medal w Mistrzostwach Europy w Brazylijskim Jiu-jitsu

w Lizbonie w klasie masters 2 (2014 r.).

Ma wykształcenie średnie. Jego zainteresowania to sport, ale
lubi też dalekie podróże i słucha rocka. 

Jego najbliższe plany sportowe to udział w Mistrzostwach Europy
w Brazylijskim Jiu-jitsu w Lizbonie w 2016 r. oraz w Mistrzostwach
Europy we Włoszech NO-GI i Turnieju British OPEN. 

G
K
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Sportowcy w Policji

St. asp. Marek Kowalczyk 
triathlon

Urodził się 24 lipca1978 r. we Włoc-
ławku. Do Policji wstąpił w 2003 r. Od
2008 r. zajmuje się szkoleniem i doskona-
leniem zawodowym policjantów w Ze-
spole Szkolenia OPP w Bydgoszczy. 

Osiągnięcia sportowe:
• w 2015 r. wystartował w największym cyklu imprez triathlo-

nowych w Polsce Tri Tour 2015: w klasyfikacji generalnej zajął
tam 1. miejsce na dystansach długich w kategorii wiekowej
30–39 oraz 2. miejsce na dystansach krótkich w kategorii wie-
kowej 30–39,

• wielokrotny uczestnik zawodów Ironman na dystansie ½ i ¼.

Wykształcenie:
Ukończył studia na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy na kierunku wychowanie fizyczne i AWF w Gdańsku.

Justyna Kozdryk
wyciskanie sztangi leżąc IPF, 
podnoszenie ciężarów IPC

Urodziła się 4 marca 1980 r. w Grójcu.
Pracę w Policji rozpoczęła w 2004 r. na sta-
nowisku starszy technik w Wydziale Krymi-
nalnym KPP w Grójcu, a od 2007 r. jest in-
spektorem w Wydziale Ruchu Drogowego tej
komendy.

Należy do Radomskiego Stowarzyszenia
Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Start Radom i do GKS Kraska Jasieniec. 

Jej rekordy życiowe to w kategorii 44 kg –
120 kg (264 lbs, rekord świata), w kategorii 48 kg – 130 kg (286
lbs, rekord Europy), a w kategorii 52 kg – 120 kg (264 lbs, rekord
Polski). 

Osiągnięcia sportowe:
• mistrzyni świata w kategorii open IPF w kategorii 44 kg (w la-

tach 2004–2006), w kategorii 47 kg (w latach 2011–2012
i w 2015 r.) oraz w kategorii 48 kg (2009–2010),

• wicemistrzyni świata w kategorii open handisport IPC w ka-
tegorii 45 kg (2014 r.),

• mistrzyni Europy w kategorii open EPF w kategorii 44 kg
(w latach 2005–2006), w kategorii 47 kg (2011 r. i w latach
2013–2015) i w kategorii 48 kg (w  latach 2007–2010),

• mistrzyni Europy w kategorii open handisport IPC w kategorii
45 kg (2013 r.),

• srebrny medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie 
w 2008 r. w kat. do 44 kg,

• 5. miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie w 2012
roku.

Jej plany sportowe to udział w Mistrzostwach Europy IPC
w 2015 r. na Węgrzech oraz udział w Igrzyskach Paraolimpijskich
w Brazylii w 2016 r.

K
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Sportowcy w Policji

Insp. Tomasz Kubicki 
lekkoatletyka

Urodził się 20 lipca 1970 r. w Brzegu
Dolnym. Jest absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie oraz
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
W Policji służy od 1993 r. Od maja
2006 roku pełni funkcję komendanta po-
wiatowego Policji w Oleśnie. 

Osiągnięcia sportowe:
Insp. Tomasz Kubicki zainicjował wspólnie z podinsp. Maciejem

Wojciechowskim i doprowadził w 2005 r. do pierwszego startu
Reprezentacji Polskiej Policji w Światowych Igrzyskach Służb Mun-
durowych rozgrywanych co dwa lata w różnych częściach świata.
W zawodach tych startuje ponad 10 tys. sportowców. z 60–70 pań-
stw. Wielokrotnie powoływany był przez Komendanta Głównego
Policji na kierownika Reprezentacji Polskiej Policji startującej na

największych światowych zawodach: Światowych Igrzyskach Służb
Mundurowych, Mistrzostwach Świata i Europy m.in.: Quebec
2005, Adelaida 2007, Siófok 2008, Vancouver 2009, Praga 2010,
Praga 2011, Nowy York 2011, Bukareszt 2012, Belfast 2013, Doha
2013, Graz 2014 i Firefax 2015. 

Ponadto jako zawodnik zdobywał dla Polski medale, m.in. w ka-
nadyjskim Quebec w 2005 r. – złoto w chodzie sportowym na
5 km, Adelaidzie w 2007 r. – złoto w biathlonie, srebro w sztafecie
triathlonowej, w Vancouver 2009 r. – srebro w biathlonie oraz 
w Firefax 2015 r. medal brązowy w biathlonie. Z każdych igrzysk
kierowana przez niego reprezentacja przywozi dla Polski wiele
medali, w tym wiele złotych.

Obecnie skład kierowanej przez insp. Tomasza Kubickiego Re-
prezentacji Komendanta Głównego Policji stanowią, przygotowując
się do Mistrzostw Europy w biegach przełajowych Coventry 2016:
podinsp. Maciej Wojciechowski z WSPol., podkom. Adam Thiel
z KPP w Lęborku, asp. sztab. Jacek Misiewicz, mł. asp. Paweł Piot-
raschke z SP w Słupsku, sierż. Anna Wojtulewicz z KMP w Bia-
łymstoku,  sierż. Anna Ficner z KPP w Złotoryi, st. post. Jakub
Burghard z KP w Krynicy-Zdroju. i post. Szymon Kulka z KMP
w Nowym Sączu. Wszyscy zawodnicy są wielokrotnymi i aktua-
lnymi mistrzami Polski Policji w biegach ulicznych, przełajowych
i maratonie.

Asp. sztab. Maciej Lubas
pływanie

Urodził się 5 stycznia 1978 r. w Bydgoszczy. Do Policji wstąpił
w 2001 r., obecnie w CBŚP, zarząd w Bydgoszczy. Jest instruktorem
pływania, samoobrony, taktyki i technik interwencji oraz wyszko-
lenia strzeleckiego.

Należy do klubu Astoria Bydgoszcz. W 2015 r. ukończył XII Mię-
dzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy Kierat w Limanowej.

Osiągnięcia sportowe:
• 3. miejsce na XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Policjan-

tów w Pływaniu Długodystansowym w Poznaniu (2015 r.),
• 2. miejsce na 100 m stylem zmiennym i 100 m stylem kla-

sycznym oraz 3. miejsce na 50 m stylem klasycznym na II Zi-
mowych Mistrzostwach Policji w Pływaniu w Lublinie
(2014 r.).

Interesuje się pływaniem i bieganiem oraz sztukami walki, ma
I dan w karate i jiu-jitsu. 

K
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Sierż. Magdalena Maziarska 
lekkoatletyka, pływanie

Urodziła się 1 września 1984 r. w Czar-
nowąsach. Wstąpiła do Policji w 2012 roku.
Od sierpnia 2014 r. pełni służbę w Refera-
cie Wywiadowczym oraz Patrolowo-Inter-
wencyjnym Wydziału Prewencji KMP
w Opolu. Latem służy w Ogniwie Sezono-

wym Służby Wodnej Policji w Turawie. Ukończyła kurs specjalis-
tyczny dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach
przywodnych w CSP w Legionowie. Zdobyła kwalifikacje: ratownika
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, trenera II klasy
lekkoatletyki, instruktora piłki siatkowej, instruktora nordic walking,
sędziego Polskiego Związku Piłki Siatkowej, sędziego Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki, ratownika wodnego, sternika motoro-
wodnego i stermotorzysty.

Osiągnięcia sportowe:
• uczestniczka policyjnej sztafety morskiej wzdłuż polskiego

wybrzeża (2015 r.),
• 4. miejsce w XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Policji

w Pływaniu Długodystansowym  „Wpław przez Kiekrz”
(2014 r.), 

• 2. miejsce w amatorskim turnieju piłki siatkowej (2009 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Biegach

Przełajowych (2008 r.),
• 1. miejsce (2010 r.) i 2. miejsce (2009 r.) w biegach przełajo-

wych „Cała Polska Biega”,
• 4. miejsce w finale Pucharu Polski w Biegach na Przełaj

(2000 r.), 

Brała również udział w: 
• Mistrzostwach Polski Sędziów Piłki Siatkowej (2011, 2012,

2013, 2015 r.),
• Międzynarodowych Mistrzostwach Policji w Pływaniu Długo-

dystansowym (2015 r.),
• Mistrzostwach w Nocnym Pływaniu Długodystansowym

w Opolu (2011 r. i  2013 r.),
• Mistrzostwach Opolszczyzny w Pływaniu (2006 r. i 2007 r.), 

• zawodach w ratownictwie specjalistycznym o Puchar Woje-
wody Opolskiego (2006 r. i 2007 r.), 

• licznych mistrzostwach w biegach przełajowych w Opolu. 

Wykształcenie: 
Ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku administracja oraz

Politechnikę Opolską na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fiz-
joterapii.

St. post. Wioletta Miśkiewicz
taekwondo ITF

Urodziła się 28 listopada 1986 r. Do Policji
wstąpiła w 2013 r. Służy w Referacie I Wy-
działu dw. z Przestępczością przeciwko Mie-
niu KMP w Legnicy. Trenuje w Legnickim
Klubie Taekwon-do pod opieką trenera Łu-
kasza Stawarza.

Osiągnięcia sportowe:
• wicemistrzyni świata w indywidualnych walkach kobiet na

Mistrzostwach Świata Taekwon-do we Włoszech (2015 r.),
• 1. miejsce w walkach indywidualnych kobiet  w  Pucharze

Polski Seniorów (2014 r.),
• udział w XXVII Mistrzostwach Polski Seniorów w Częstocho-

wie (2014 r.):
– mistrzyni Polski w indywidualnych walkach kobiet, 
– wicemistrzyni Policji w testach siły, 
– druga wicemistrzyni Polski w układach formalnych, 
– mistrzyni Polski w układach formalnych drużynowych kobiet, 
– druga wicemistrzyni Polski w drużynowych walkach kobiet, 

• druga wicemistrzyni Europy w indywidualnych walkach kobiet
w Szwecji (2013 r.).

Wykształcenie: 
Jest magistrem pedagogiki, ma również licencjat z turystyki

i rekreacji. Jest instruktorem taekwondo oraz instruktorem sportów
siłowych i fitness. 

Interesuje się sportem, turystyką, muzyką i filmem. Jej plany to
zdobycie  tytułu mistrzyni świata w taekwondo.

M
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Sierż. Marta Mysur
taekwondo ITF

Urodziła się 17 sierpnia 1989 roku
w Łasku. Do Policji wstąpiła w 2012 roku.
Od grudnia 2013 r. służy w KPP w To-
maszowie Mazowieckim. Zajmuje się
zwalczaniem przestępczości przeciwko
mieniu.

Od 13 lat trenuje taekwondo. W Beł-
chatowskiej Akademii Taekwon-do szkoli się pod okiem trenera
Wiktora Karnawalskiego. Zdobyła stopień mistrzowski III dan i od
października  2013 r. jest zawodniczką reprezentacji Polski.

Osiągnięcia sportowe:
• XXVIII Mistrzostwa Polski  w Taekwon-do w Kłobucku (2015 r.):

1. miejsce indywidualnie – techniki specjalne kobiet, 
3. miejsce indywidualnie – układy kobiet III dan,

• Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Jesolo (2015 r.): 
2. miejsce drużynowo – testy siły,
3. miejsce drużynowo – techniki specjalne,
3. miejsce indywidualnie – techniki specjalne kobiet.

• Grand Prix Polski Juniorów, Seniorów i Seniorów Starszych
w Taekwon-do ITF w Pruszczu Gdańskim (2015 r.):
2. miejsce indywidualnie – układy kobiet III dan,
3. miejsce indywidualnie – techniki specjalne kobiet.

• Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Taekwon-do ITF w  Cie-
chanowie (2015 r.):
3. miejsce indywidualnie – układy kobiet III dan.

• VI Puchar Europy w Taekwon-do ITF w Budapeszcie (2014 r.): 
1. miejsce drużynowo – walki kobiet,
2. miejsce drużynowo – układy kobiet,
2. miejsce indywidualnie – walki kobiet,
3. miejsce indywidualnie – układy kobiet III dan.

• XXVII Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Częs-
tochowie (2014 r.): 

1. miejsce indywidualnie – techniki specjalne kobiet,
3. miejsce indywidualnie – walki kobiet, 
3. miejsce indywidualnie – układy kobiet III dan. 

• XXIX Seniorów i XX Juniorów Mistrzostwa Europy Taekwon-
do ITF we Włoszech (2014 r.):
1. miejsce drużynowo – techniki specjalne.

Wykształcenie:
Sierż. Marta Mysur ma wykształcenie wyższe magisterskie z za-

kresu pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień oraz
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła także studia po-
dyplomowe w zakresie ekspertyzy dokumentów i badania pisma
ręcznego.  Planuje rozwijać się z zakresu nauk o wychowaniu na
studiach doktoranckich. 

St. post. Piotr Odważny
kick-boxing, 
formuła full-contact, kat. 67 kg

Urodził się 18 sierpnia 1989 r. w Poz-
naniu. W Policji służy od 2014 r., obecnie
w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu.
W klubie KKS Sporty Walki Poznań tre-
nuje pod okiem Radosława Laskowskiego.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce w Pucharze Świata w Kick-Boxingu w Rimini (2010 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Europy w Kick-Boxingu w Buka-

reszcie (2012 r.),
• 1. miejsce w Pucharze Europy w  Kick-Boxingu w Dublinie

(2013 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kick-Boxingu w Luboniu

(2015 r.).

Zainteresowania: sport, książki
Plany: przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Świata

w Kick-Boxingu (listopad 2015 r.)

M
O
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St. post. Łukasz Oślizło
lekkoatletyka – biegi długodystansowe

Urodził się 14 maja 1989 r. w Mikoło-
wie. W Policji od 2014 r., jest funkcjona-
riuszem Ogniwa Patrolowego Komisariatu
III Policji w Katowicach. Trenuje lekkoat-
letykę od 2000 r., należy do klubu AZS
AWF w Katowicach. Jest absolwentem
Akademii Wychowania Fizycznego w Ka-
towicach.

Osiągnięcia sportowe:
wielokrotny zwycięzca biegów organizowanych przez podmioty

policyjne i pozapolicyjne,
• 1. miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Spale

– halowy mistrz Śląska (2014 r.),

• 1. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w Łodzi 
(w latach 2013–2014),  

• wicemistrz Polski seniorów w biegu na 10 km w Mikołowie
(2012 r.),

• 1. miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów
w Spale (2012 r.).

Asp. sztab. Marek Prasek
karate kyokushin

Urodził się 21 marca 1963 r. w Pacanowie.
Wstąpił do Policji w 1994 r., obecnie służy
w Zespole ds. Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach.
Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. W 2009 r. został wyróżniony brązową
odznaką „Zasłużony Policjant”.

Osiągnięcia sportowe: 
• 1. miejsce w Mistrzostwach MSWiA w Szczytnie (1995 roku,

w latach 1998–2003, 2006 r. i 2008 r.),
• 2. miejsce w Mistrzostwach MSWiA w Szczytnie (1997  

i 2005 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach MSWiA w Szczytnie (2004 r.),
• 1. miejsce w ogólnopolskim turnieju w Lublińcu (1991 r.)

i Kielcach (1988 r. i 1991 r.), 
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Centralnej w Lubli-

nie  (1993 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Bytomiu (1991 r.).

Interesuje się nie tylko sportem, ale także wędkarstwem. 
W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film sensacyjny.

O
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St. sierż. Patrycja Pszczelińska 
kobudo

Urodziła się 7 października 1985 roku
w Oświęcimiu. Do Policji wstąpiła w 2011
roku. Jest policjantką Wydziału Kryminal-
nego KPP w Oświęcimiu. Trenuje wschod-
nie sztuki walki: specjalizuje się w kobudo,
które jest starą sztuką walki, wywodzącą
się z Okinawy. Jej klub to Stowarzyszenie
Japońskich Sztuk Walki w Oświęcimiu,
a trenerem jest Przemysław Wiśniewski.

W wieku 13 lat zdobyła mistrzostwo
Polski juniorów w jiu-jitsu. W 2015 r. zdała egzamin i zdobyła
uprawnienia sędziego krajowego.

Osiągnięcia sportowe:
• mistrzyni Polski w kobudo na Mistrzostwach Polski IMAF

w Rudzie Śląskiej (2015 r.),
• mistrzyni Europy w kobudo (2014 r.).

Wykształcenie:
Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

-Białej.

Interesuje się jednostkami paramilitarnymi oraz podróżami.
Obecnie przygotowuje się do obrony tytułu mistrzyni Europy.

Sierż. Rafał Riss
jiu-jitsu

Urodził się 8 marca 1990 r. w Świebo-
dzicach. W Policji służy od 2012 r., obec-
nie w OPP w Katowicach. Przygodę ze
sportami walki rozpoczął już w wieku
7 lat. Na pierwszy trening poszedł za na-
mową kolegi, który trenował judo
w KS Budowlani Sosnowiec. Młodemu
sportowcowi od razu przypadł do gustu
ten styl walki. Pierwsze sukcesy pojawiły
się już rok później, kiedy zaledwie jako 
8-latek zdobył 3. miejsce w Mistrzostwach

Śląska w Judo. Po kilku latach zainteresował się również jiu-jitsu.
Jego zaangażowanie i determinacja sprawiły, że szybko odniósł

sukces w tej dyscyplinie. Rok od rozpoczęcia treningów zajął
2. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W następnych
latach startował w większości zawodów krajowych, stawiając też
pierwsze kroki na arenie europejskiej i międzynarodowej. Uczest-
niczył także w resortowych imprezach. 

Najmilej wspomina Mistrzostwa Europy Seniorów w Słowenii
(2011 r.). Był najmłodszym zawodnikiem w swojej kategorii wie-
kowej, pokonując wszystkich konkurentów. Sierż. Rafał Riss po-
święca na treningi każdą wolną chwilę. Za wszystkimi sukcesami
stoją też jego bliscy. Policjantowi od najmłodszych lat kibicują ro-
dzice, zwłaszcza ojciec. Tata Rafała dopinguje go osobiście na
każdej imprezie, w której startuje. Zawsze wspiera go w ciężkich
sportowych chwilach i motywuje do wytrwałości. 

Obecnie Rafał Riss trenuje pod okiem Mariana Jasińskiego w klu-
bie Budowlani Sosnowiec.

Osiągnięcia sportowe:
• 3. miejsce w Mistrzostwach Świata w Hanau (2007 r.), Atenach

(2009 r.) i Cali (2011 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów w Walldorf

(2013 r.) i Almere (2015 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów w Malibor

(2011 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców w Wied-

niu (2010 r.),
• 2. miejsce w Otwartym Pucharze Europy w Ghent (2010 r.) 
• wielokrotny medalista mistrzostw Polski. 

P
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Mł. asp. Mariusz Rudziński
karate kyokushin

Urodził się 7 stycznia 1976 r. w Staszo-
wie. Wstąpił do Policji w 2007 r., służy
w Zespole Poszukiwań Celowych Wy-
działu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy.

Trenuje od 1989 r., obecnie w Bydgo-
skiej Szkole Kyokushin Karate u trenera
Artura Wilento IV dan, trenera kadry na-
rodowej Polskiej Federacji Kyokushin Ka-
rate. W 2013 r. zdał egzamin na stopień
mistrzowski II dan.

Osiągnięcia sportowe:
• 3. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate Full-Contact

Oyama Cup w Międzyzdrojach w kategorii powyżej 90 kg
(2014 r.),

• 1. miejsce na Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach
Shinkyokushin w Wiedniu w kategorii powyżej 90 kg (2014 r.).

W 2016 r. zamierza zakończyć studia i zdobyć licencjat. Jego
drugą pasją są motocykle: ma yamahę XJR 1300, na której wraz
z żoną chce zwiedzić południową Europę.

Do karate kyokushin przekonał swoją rodzinę. Syn Gracjan tre-
nuje już drugi sezon i zdobył pomarańczowy pas z niebieską belką,
a żona Malwina w tym roku zaczęła uczęszczać na zajęcia do
trenera Artura Wilento.  

Sierż. Maciej Sarnacki
judo

Urodził się 10 lutego1987 r. w  Olsztynie.
Do Policji wstąpił w 2012 r., służy w Oddziale
Prewencji Policji w Olsztynie. Należy do
klubu TS Gwardia w Olsztynie, jest absol-
wentem Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie.

Osiągnięcia sportowe:
• 3. miejsce na Wielkim Szlemie w Tiumeniu, 
• 1. miejsce na Mistrzostwach Polski w Kielcach oraz na turnieju

European Open w Warszawie (2015 r.),
• pięciokrotny mistrz Polski seniorów, dwukrotny mistrz Polski

juniorów i mistrz Polski młodzieży, 
• brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,

mistrz Polski młodzików.

Interesuje się wędkarstwem. Planuje wziąć udział w Grand Prix
w Uzbekistanie (2015 r.) oraz w Grand Slam w Abu Dhabi i Grand
Prix w Chinach i Korei.

R
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St. sierż. Joanna Skucińska
karate kyokushin, biegi

Urodziła się 30 października 1983 r. w Kielcach. Do Policji wstą-
piła w 2007 r., służy w Referacie Prewencji Komisariatu Policji
w Bodzentynie.

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce w XIII Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Służb Mun-

durowych w Głuchołazach (2015 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Ka-

rate Kyokushin w Szczytnie (2008 r.),
• 1. miejsce (2004 r.) i 2. miejsce w mistrzostwach Polski połu-

dniowej (2007 r., 2006 r. i 2003 r.),
• 1. miejsce (2005 r.) i 2. miejsce w ogólnopolskim turnieju ka-

rate (2007 r.),
• 3. miejsce w German Open (2004 r.),
• 3. miejsce w Pucharze Polski (2004 r.),
• 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych (2004

i 2003 r.).

Oprócz sportu czynnie uprawia wędrówki górskie, szczególnie
w Tatrach Wysokich, i wspinaczkę. Lubi obejrzeć dobry film i po-
czytać dobrą książkę, interesuje się także kulinariami.

Mł. insp. Tadeusz Stuchlik
pływanie

Urodził się 16 sierpnia 1969 r. w Zabrzu.
Do Policji wstąpił w 1994 r. jest komendantem powiatowym Policji
w Tarnowskich Górach. Należy do klubu TP Weteran Zabrze.

Osiągnięcia sportowe:
• wielokrotny uczestnik World Police and Fire Games w: Fairfax

(2015 r.), w Belfaście (2013 r.), Nowym Jorku (2011 r.), 

Vancouver (2009 r.), Adelajdzie (2007 r.)
i Quebecu (2005 r.), 

• na igrzyskach w Belfaście zdobył dwu-
krotnie 1. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym i 200 m stylem zmien-
nym, a w Nowym Jorku i Vancouver
trzykrotnie 1. miejsce na 50 i 100 m
stylem grzbietowym i na 100 m stylem
motylkowym,  

• dwukrotnie zdobył 2. miejsce na Mist-
rzostwach Europy Masters w Cadiz
(2009 r.) – na 50 i 100 m stylem grzbietowym; na tych samych
mistrzostwach zdobył też 3. miejsce na 200 m stylem grzbie-
towym.

Wykształcenie:
Absolwent AWF w Warszawie. Ukończył też studia podyplo-

mowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Interesuje się pływaniem, bieganiem, jazdą na rowerze i cho-
dzeniem po górach.

Sierż. sztab. Kinga Szweda 
kulturystyka, fitness sylwetkowe

Urodziła się 4 listopada 1985 r. w Tu-
choli. Wstąpiła do Policji w 2006 r., obec-
nie służy na stanowisku referenta Zespołu
ds. Prewencji Kryminalnej, Wykroczeń,
Nieletnich i Patologii w Wydziale Prewen-
cji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi.
Uczestniczyła w licznych kursach specja-
listycznych, m.in. z taktyki i techniki prze-
słuchań (SP w Słupsku), problematyki
krzywdzenia dzieci (CSP w Legionowie)
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i dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego (SP
w Pile).

Osiągnięcia sportowe:

• 2. miejsce w Mistrzostwach Świata w Kulturystyce i Fitness
w Montrealu  (2014 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Europy w Kulturystyce i Fitness
w Santa Susanna (2014 r.),

• 1. miejsce w Pucharze Ziemi Puckiej w Kulturystyce i Fitness
w Żelistrzewie w kategorii open (2014 r. i 2013 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Pomorza w Kulturystyce i Fitness
w Bytowie w kategorii open (2014 r. i 2013 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness
w Kielcach w kategorii +168 cm wzrostu (2014 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness
w Kielcach w kategorii open i tytuł absolutnej mistrzyni Polski
(2014 r.),

• 1. miejsce w Pucharze Polski w Fitness Sylwetkowym w kate-
gorii open w Mińsku Mazowieckim (2014 r.),

• 1. miejsce w debiutach kulturystycznych w Ostrowi Mazo-
wieckiej w kategorii +163 cm wzrostu oraz open (2013 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness
w Mińsku Mazowieckim w kategorii + 168 cm wzrostu i tytuł
absolutnej mistrzyni Polski  (2013 r.),

• 1. miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Kulturystyce i Fit-
ness w Słupsku w kategorii open (2013 r.),

• 5. miejsce w Mistrzostwach Europy w Kulturystyce i Fitness
w Santa Susanna w kategorii +168 cm wzrostu  (2013 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Litwy w Kownie w kategorii 
+ 163 cm wzrostu  (2013 r.).

Agata Telega
pływanie

Urodziła się 15 lutego 1985 r. w Człucho-
wie. Od sierpnia 2013 r. pracuje w Wydziale
Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głów-
nego Policji. Jest absolwentką Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej na kierunku bezpieczeń-
stwo cywilne. 

Osiągnięcia sportowe:
• uczestniczka policyjnej sztafety morskiej wzdłuż polskiego

wybrzeża w (2015 r.),
• 2. miejsce (100 m stylem grzbietowym) i 3. miejsce (50 m

stylem grzbietowym, 100 m stylem zmiennym) w Zimowych
Mistrzostwach Policji w Pływaniu w Lublinie (2014 r.),

• 1. miejsce (25 m stylem motylkowym, 50 m stylem klasycz-
nym) i 2. miejsce (50 m stylem grzbietowym) w Mistrzostwach
Komendy Stołecznej Policji w Pływaniu w Górze Kalwarii
(2013 r.),

• 3. miejsce (50 m stylem grzbietowym) i 2. miejsce (100 m
stylem grzbietowym w Mistrzostwach Służb Mundurowych
MSW w Pływaniu w Szczytnie (2012 r.),

• 1. miejsce (25 m stylem motylkowym) i 2. miejsce (50 m sty-
lem grzbietowym, 100 m stylem zmiennym) w Mistrzostwach
Komendy Stołecznej Policji w Pływaniu w Górze Kalwarii
(2012 r.),

• 4. miejsce w kategorii kobiet open w Mistrzostwach Policjan-
tów w Pływaniu Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz”
(2012 r.),

• 1. miejsce (100 m stylem grzbietowym) i 2. miejsce (50 m
stylem motylkowym) w Mistrzostwach Polski MSWiA w Pły-
waniu w Szczytnie (2005 r.),

• 2. miejsce (50 m stylem motylkowym, 100 m stylem zmien-
nym) w Akademickich Mistrzostwach Warszawy w Pływaniu
(2005 r.).

Zainteresowania: sport (pływanie, wędkarstwo, narciarstwo),
kuchnia, podróże.

Plany: chce być szczęśliwa i spełniać marzenia.

S
T
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Podkom. Adam Thiel
lekkoatletyka – biegi długodystansowe

Urodził się 3 grudnia 1972 r. w Gdań-
sku. Do Policji wstąpił w 1998 r. Od 2010
roku pełni służbę w KPP w Lęborku: naj-
pierw jako specjalista Zespołu Dochodze-
niowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego,
a obecnie jako zastępca naczelnika Wy-
działu Kryminalnego.

Należy do klubu sportowego Team Run
Gdańsk, trenuje pod opieką Radosława
Dudycza.

Osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce indywidualnie i 1. miejsce drużynowo w biegu prze-

łajowym oraz 2. miejsce indywidualnie w biegu na 10 km na
Światowych Igrzyskach Służb Mundurowych w Fairfax  w USA
(2015 r.),

• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Maratonie w Dę-
bnie oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Policji na 10 km
w Górze (2014 r.),

• 40. miejsce indywidualnie i 10. miejsce drużynowo w Mist-
rzostwach Świata Policji w Biegach Przełajowych w Doha w Ka-
tarze (2013 r.),

• 11. miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata w Biegu na
100 km w Kaliszu (2012 r.).

Wykształcenie:
Studiował zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności.

Interesuje się sportem, muzyką, dobrą książką (lubi Remar-
que’a). Jego plany: udział w Mistrzostwach Europy Policji w Bie-
gach Przełajowych w Coventry (marzec 2016 r.) i w Europejskich
Igrzyskach Służb Mundurowych w Huelvie (czerwiec 2016 r.).

Kom. Grzegorz Tomczak
biegi, karate kyokushin, lekkoatletyka

Urodził się 3 lutego 1974 r. w Białym-
stoku. Do Policji wstąpił w 1998 r. Dwu-
krotnie był na misji ONZ w Kosowie 
(w 2004 r. i w 2005 r.). W SP w Słupsku
prowadził zajęcia z wychowania fizycz-
nego, technik  i taktyki interwencji oraz
wyszkolenia strzeleckiego. Od czerwca
2012 r. jest instruktorem w Zakładzie Pod-

staw Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Jako pierwszy polski policjant w listopadzie 2004 r. stanął na

podium ekstremalnego biegu górskiego Marsz Duński w Kosowie
(bieg w umundurowaniu z plecakiem o wadze 10 kg). W biegu
wzięło udział ponad 1300 zawodników z 54 krajów świata.

W lutym 2014 r. zdobył Kilimandżaro (5895m.n.p.m.) w Tan-
zanii.

Osiągnięcia sportowe:
• 2. miejsce w  Biegu Służb

Mundurowych w  Krynicy
w kategorii M40 (2015 r.), 

• 1. miejsce drużynowo i 4. 
indywidualnie w Biathlonie
Policyjnym na Światowych 
Igrzyskach Policji i Straży Po-
żarnych w Fairfax w USA
(2015 r.),

• 2. miejsce drużynowo w eks-
tremalnym Biegu Katorżnika
w Lublińcu (2015 r.),

• 2. miejsce w Mistrzostwach
Polski Służb Mundurowych
w Kyokushin Karate w Szczyt-
nie (2005 r.).

Wykształcenie:
Absolwent AWFiS w Gdańsku. 

Interesuje się strzelectwem taktycznym i sportowym, sportami
walki, piłką nożną, sportami ekstremalnymi i lekką atletyką. W pla-
nach ma reprezentowanie polskiej Policji na światowych i euro-
pejskich igrzyskach w różnych konkurencjach.



21
październik 2015 r. POLICJA 997

Sportowcy w Policji

Podinsp. Henryk Tonderys 
karate shotokan

Urodził się 12 lipca 1961 r. w Żmigro-
dzie. W Policji służy od  1995 r. Obecnie
pracuje w Wydziale Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

Jest posiadaczem stopnia mistrzow-
skiego IV dan i od blisko 25 lat instrukto-
rem karate. W ramach działań policyjnych
prowadzi zajęcia z samoobrony dla róż-
nych grup zawodowych i środowiskowych. 

Swoją przygodę ze sztukami walki roz-
począł pod koniec lat 70. XX w. Na po-

czątku trenował taekwondo, a od 1982 r. karate shotokan. Jego
pierwszym trenerem był sensei Maurycy Wawrzyniak, wielokrotny
mistrz świata. Obecnie trenerem jest shihan Robert Sworek – po-
siadacz stopnia mistrzowskiego VIII dan. Swoje umiejętności do-
skonali na licznych międzynarodowych stażach prowadzonych
przez japońskich mistrzów karate, takich jak: Hideo Ochi, Masaru
Miura, Yoshinobu Ohta, Masao Kawasoe, Yutaka Yaguchi, Sadas-
hige Kato i Tatsuya Naka. 

Osiągnięcia sportowe:
• złoty medal w kumite indywidualnym w Otwartych Mistrzo-

stwach Świata Karate Shotokan IJKA w Stambule (2015 r.),
• złoty medal w kata indywidualnym w XXI Mistrzostwach Pol-

ski Karate Seniorów Starszych w Brzegu Dolnym (2015 r.),
• brązowy medal w kata indywidualnym w Otwartych Mistrzo-

stwach Świata Karate Shotokan SWO i IJKA w Poznaniu
(2014 r.). 

Sierż. sztab. Marta Waliczek
kick-boxing

Urodziła się 11 lipca 1987 r. w Bielsku-
-Białej. Do Policji wstąpiła w 2006 r. Obecnie
służy w Wydziale Konwojowym I Policji Są-
dowej KWP w Katowicach. Jest instruktorem
kick-boxingu i reprezentantką kadry narodo-
wej. Pod okiem Piotra Turchana i Agnieszki
Turchan trenuje w klubie Beskid Dragon Biel-
sko-Biała.

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce w Mistrzostwach Świata w Kick-Boxingu w Mace-

donii (2011 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Europy Kick-Boxingu w Buka-

reszcie (2012 r.),
• wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w formule kick-Bo-

xing i  muay-thay,
• wielokrotna mistrzyni pucharów świata.
Zainteresowania: sporty walki, crossfit, turystyka i rekreacja,

sporty wodne, gry zespołowe – piłka ręczna, koszykówka, piłka
nożna.

T
W
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Podinsp. Maciej Wojciechowski
biathlon letni, lekkoatletyka, 
strzelectwo, 
wieloboje sportowe

Urodził się 4 grudnia 1974 r. w Lubrańcu.
Wstąpił do Policji w 1994 r. Jest starszym
wykładowcą Zakładu Podstaw Bezpieczeń-
stwa Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa We-
wnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie oraz koordynatorem Zespołu Szkolenia
Strzeleckiego.

Osiągnięcia sportowe:
• mundurowe:

– w latach 2003–2015 brał udział w Światowych Igrzyskach
Policji i Straży Pożarnych (WP&FG), na których zdobył po-
nad dwadzieścia medali w: biegu na 3000 m z przeszkodami,
biathlonie policyjnym, triathlonie (sztafeta), ośmioboju po-
licyjnym (Toughest Competitor Aive), biegu przełajowym,
sztafecie 4x400 m,

– w latach 1995–2015 zdobył kilkadziesiąt medali Mistrzostw
Polski MSW, Mistrzostw Polski Policji, Mistrzostw Polski
Służb Mundurowych w biegu przełajowym, półmaratonie,
maratonie, lekkoatletyce, pentathlonie policyjnym; odniósł
zwycięstwa w prestiżowych ekstremalnych biegach organi-
zowanych przez Jednostkę Wojskową Komandosów w Lub-
lińcu: Maratonie Komandosa, Biegu Przełajowym o Nóż Ko-
mandosa, Biegu Katorżnika,

– w 2011 r. zajął 2. miejsce drużynowo w Mistrzostwach
Świata Policji w Maratonie w Czechach, 

– w 2010 r. zajął 2. miejsce w wieloboju strzeleckim Mist-
rzostw Świata Oficerów Wojsk NATO w Norwegii.

• cywilne:
– w latach 1999–2005 zdobył kilkanaście medali Mistrzostw

Polski Seniorów w Biathlonie Letnim, 
– w 2002 r. dwukrotnie zdobył 3. miejsce w Mistrzostwach

Europy Seniorów w Biathlonie Letnim w sprincie oraz biegu
na dochodzenie w Dusznikach-Zdroju,

– w 2001 r. zdobył 3. miejsce w Mistrzostwach Świata Senio-
rów w Biathlonie Letnim w sprincie na 6 km w Dusznikach-
-Zdroju

– w 2000 r. zdobył 2. miejsce w Mistrzostwach Europy Senio-
rów w Biathlonie Letnim w sztafecie w Rosji.

Wykształcenie:
Jest absolwentem studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły

Policji w Szczytnie, studiów magisterskich Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych
z pedagogiki Szkoły Wyższej Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, studiów podyplomowych z wychowania fi-
zycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Jest także instruktorem strzelectwa sportowego, pływania, strze-
lań policyjnych, taktyki i technik interwencji oraz ratownikiem
wodnym. Posiada patent starszego sternika motorowodnego.

Post. Kamila Wojdak
pływanie

Urodziła się 2 października 1989 roku.
w Szczecinie. W Policji od 2013 r., służy
w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policj w Policach.

Trenowała 12 lat w Miejskim Klubie Pływackim w Szczecinie.
Ukończyła kursy nurka i sternika, jest też ratownikiem WOPR
i instruktorem pływania. Jeździ na rowerze i na rolkach.

Absolwentka wychowania fizycznego i bezpieczeństwa we-
wnętrznego.

Osiągnięcia sportowe:
• uczestniczka pierwszej Policyjnej Pływackiej Sztafety Kobiecej

wzdłuż polskiego wybrzeża (2015 r.),
• zdobyła medale Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowej

oraz Mistrzostw Polski w kategorii akademickiej,
• 3. miejsce wśród kobiet na XIII Międzynarodowych Mistrzo-

stwach Policjantów w Pływaniu Długodystansowym w Pozna-
niu (2015 r.).
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Sierż. Anna Wojtulewicz
biegi długie, lekkoatletyka 

Urodziła się 7 kwietnia 1987 r. w Moń-
kach. W 2012 r. wstąpiła do Policji, obec-
nie służy w Referacie Kontroli Ruchu Dro-
gowego Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Białymstoku. Jest zawodniczką klubu
sportowego Podlasie Białystok i członkiem

reprezentacji polskiej Policji w lekkoatletyce. Zdobyła kwalifikacje:
instruktora lekkoatletyki i sędziego sportowego w konkurencjach:
biegi, chód, skoki

Osiągnięcia sportowe:
• dwa złote medale (biathlon indywidualnie i bieg przełajowy

na 5000 m), srebrny medal (bieg na 3000 m z przeszkodami),
brązowy medal (biathlon drużyn mieszanych) na Światowych
Igrzyskach Policji i Straży Pożarnych w Fairfax w USA
(2015 r.),

• 2. miejsce na Mistrzostwach Polski Policji w Maratonie
(2015 r.). 

• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Biegach Przełajo-
wych (2014 r., 2013 r. i 2012 r.),

• 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w Maratonie w Grazu
(2014 r.),

• 1. miejsce (2012 r.) i 2. miejsce (2013 r.) w Mistrzostwach
Polski Służb Mundurowych w Biegach Przełajowych,

• brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów (2010 r.),
• złoty i srebrny medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

(w latach 2008–2009).

Plany sportowe: start w Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji
w Biegach Przełajowych im. sierż. Grzegorza Załogi (październik
2015 r.) i Mistrzostwach Europy Policji w Biegach Przełajowych
w Anglii (kwiecień 2016 r.).

Sierż. sztab. Alicja Wolanicka
ratownictwo wodne

Urodziła się 26 stycznia 1985 r. w Szczeci-
nie. Do Policji wstąpiła w 2009 r., służy w Re-
feracie Wodnym Wydziału Prewencji KMP
w Szczecinie.

Zawodowa ratowniczka WOPR i płetwo-
nurek CMAS. Działa w  Stowarzyszeniu
„Smocze Łodzie”, skupiającym osoby, których
pasją jest pływanie. 

Osiągnięcia sportowe:
• uczestniczka Pierwszej Policyjnej Pływackiej Sztafety Kobiecej

wzdłuż polskiego wybrzeża (2015 r.),
• 1. miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach w Kołobrzegu,

udział w Zawodach Ratownictwa Morskiego (2007 r.), w Mist-
rzostwach Nivea Ratowników WOPR i w Międzynarodowym
Pucharze Polski w Ratownictwie Wodnym

W
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Sierż. Danuta Woszczek
biegi średniodystansowe 
i górskie

Urodziła się 20 lutego 1978 r. w Kozie-
nicach. W Policji służy od 2013 r., obecnie
w Zespole ds. Nieletnich i Patologii Wy-
działu Prewencji KPP w Puławach. Jest ab-
solwentką Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie. W klubie UKS Olimp
Kozienice trenuje u Janusza Misztala.

Medale w Mistrzostwach Polski:
• medal srebrny – Górskie Mistrzostwa

Polski Seniorów, Góra – 5 km
(2010 r.),

• medal brązowy – Górskie Mistrzostwa Polski, Międzygórze –
6 km (2011 r.),

• medal srebrny – Górskie Mistrzostwa Polski, Iwoniczu-Zdroju
– 7,5 km (2012 r.),

• medal brązowy – Górskie Mistrzostwa Polski, Dukla – 9,5 km
(2013 r.),

• medal brązowy – Górskie Mistrzostwa Polski, Dukla – 9,5 km
(2014 r.),

• medal brązowy – Mistrzostwa Polski Masters, Krynica-Zdrój
– 10 km (2014 r.),

• medal złoty – Górskie Mistrzostwa Polski, styl alpejski – 5 km
(2015 r.),

• medal srebrny – Górskie Mistrzostwa Polski, styl anglosaski –
7 km (2015 r.).

Inne osiągnięcia w Mistrzostwach Polski:
• 6. miejsce – Mistrzostwa Polski seniorów, Bielsko-Biała – 

3 km z przeszkodami (2010 r.),  
• 4. miejsce  – Górskie Mistrzostwa Polski, Ustrzyki Dolne – 

10 km (2011 r.),  
• 5. miejsce – Mistrzostwa Polski Seniorów, Bielsko-Biała – 

3 km z przeszkodami (2012 r.),  
• 4. miejsce – Górskie Mistrzostwa Polski, Międzygórze – 

10 km  (2012 r.).  

Udział w reprezentacji Polski:
• 24. miejsce – Górskie Mistrzostwa Świata, Albania, 8,7 km

(2011 r.),  
• 5. miejsce –  Puchar Świata w Biegach Górskich, Włochy, 5 km

(2011 r.),
• 42. miejsce – Gór-

skie Mistrzostwa
Świata, Włochy,
10 km (2012 r.),

• 8. miejsce – Puchar
Świata w Biegach
Górskich, Włochy,
5 km (2014 r.).

Zawodniczka zdoby-
wała tytuły mistrzyni
Mazowsza i  makro-
regionu. Zwyciężała
w wielu prestiżowych

ogólnopolskich i międzynarodowych biegach ulicznych oraz w ogól-
nopolskich mityngach lekkoatletycznych. 

Interesuje się muzyką, lubi wycieczki rowerowe i spacery z ro-
dziną.

Podinsp. Wojciech Żmija
karate kyokushin

Urodził się 13 kwietnia 1975 r. Jest ab-
solwentem Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W Policji służy od 1995 r., od po-
czątku w pionie antyterrorystycznym.
Obecnie jest zastępcą dowódcy Samodziel-
nego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji we Wrocławiu. Karate kyokushin
trenuje od 25 lat. Zdobył stopień mist-
rzowski II dan. Jest instruktorem sportów
walki. Członek polskiej kadry narodowej

na XI Mistrzostwa Świata Open w Karate Kyokushin w Tokio (lis-
topad 2015 r.).

Klub: Wrocławski Klub Karate Kyokushin Agnieszka i Sylwester
Sypień.

Trener: Sylwester Sypień, III dan (trener polskiej kadry narodowej
w karate kyokushin).

Osiągnięcia sportowe:
• 1. miejsce w Wagowych Mistrzostwach Europy IKO w Berlinie

(2015 r.),
• 2. miejsce w Mistrzostwach Europy Open (2014 r.),
• 1. miejsce w Otwartych Mistrzostwach Niemiec (2013

i 2014 r.),
• 1. miejsce w Otwartych Mistrzostwach Czech (2013 r.),
• 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate „Galizia Cup”

(2013 r. i 2014 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Open (2014 r.), 
• 1. miejsce w Grand Prix Polski (2014 r.),
• 1. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate w Lublinie

(2014 r.),
• 1. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego

(2015, 2014 i 2013 r.).



Je rzy KU LEJ (19.10.1940 r. – 13.07.2012 r.),
ka pi tan w st. spocz. – pię ściarz war szaw skiej
Gwar dii w la tach 1959–1971, je dy ny pol ski
bok ser, któ ry nie le żał na de skach, i je dy ny,
któ ry zdo był dwa zło te me da le olim pĳ skie,
w wa dze lek ko pół śred niej: w To kio (1964)
i w Mek sy ku (1968). Trze ci na li ście naj wy bit -
niej szych pol skich spor tow ców XX wie ku. 

Je rzy KRA SKA (24.12.1951 r.), chor.
sztab. w st. spocz. – pił karz war szaw -
skiej Gwar dii w la tach 1969–1986, zło ty
me da li sta IO w Mo na chium (1972).

Ry szard SZYM CZAK (14.12.1944 r. –
7.12.1996 r.), ka pi tan – za wod nik Gwar dii
War sza wa w la tach 1962–1974 i 1977–
1978, król strzel ców I li gi pił kar skiej
(1972), wraz z dru ży ną Ka zi mie rza Gór -
skie go zdo był zło ty me dal na IO w Mo na -
chium (1972).

Je rzy RY BIC KI (6.06.1953 r.), puł kow nik
w st. spocz. – pię ściarz wa gi pół śred niej,
lek ko śred niej i śred niej sto łecz nej Gwar -
dii w la tach 1968–1983, me da li sta mi -
strzostw świa ta i Eu ro py, zło ty me da li sta
olim pĳ ski z Mont re alu (1976) i brą zo wy
z Mo skwy (1980). 

Alek sy ANT KIE WICZ (12.11.1923 r. – 
3.04.2005 r.), ma jor – „Bom bar dier z Wy brze -
ża”, pierw szy pol ski me da li sta olim pĳ ski
w bok sie: me dal brą zo wy, wa ga piór ko wa,
w Lon dy nie (1948,) oraz srebr ny me da li sta
z Hel si nek (1952), wa ga lek ka. Za wod nik
gdań skiej Gwar dii w la tach 1946–1955. Po za -
koń cze niu ka rie ry spor to wej w 1955 r. zo stał
tre ne rem Wy brze ża Gdańsk, a na stęp nie
Czar nych Słupsk.

Ta de usz WA LA SEK (15.07.1936 r. –
4.11.2011 r.), ka pi tan w st. spocz. – pię -
ściarz war szaw skiej Gwar dii, wa ga śred -
nia. Mistrz Eu ro py (1961), srebr ny
me da li sta olim pĳ ski z Rzy mu (1960) i brą -
zo wy z To kio (1964). 

W klu bach gwar dyj skich wy ro sło wie lu re pre zen tan tów Pol ski, póź niej szych
mi strzów Eu ro py i świa ta. Nie któ rzy za pi sa li się w an na łach świa to we go
spor tu, przy pie czę to wu jąc swe ka rie ry olim pĳ ski mi lau ra mi. 
Pre zen to wa ne syl wet ki me da li stów do tych cza so wych igrzysk olim pĳ skich
to je dy nie wy ci nek gwar dyj skich osią gnięć. Ale za to z „naj wyż szej pół ki”.
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An drzej ZIE LIŃ SKI
(20.08.1936 r.), po rucz nik
w st. spocz. – sprin ter
war szaw skiej Gwar dii
w la tach 1954–1965,
srebr ny me da li sta w szta -
fe cie 4 x 100 m z To kio
(1964), póź niej tre ner.

Ar tur OLECH (22.06.1940 r. – 13.08.2010 r.),
ma jor w st. spocz. – bok ser wa gi mu szej, 
re pre zen tant Gwar dii Wro cław w la tach
1961–1970. Dwu krot ny srebr ny me da li sta IO
– w To kio (1964) i w Mek sy ku (1968). 

Je rzy PIE TRZYK (17.04.1955 r.),
nad kom. w st. spocz. – czte ry stu -
me tro wiec, srebr ny me da li sta IO
w Mont re alu (1976) w szta fe cie 
4 x 400 m. W la tach 1977–1982 był
za wod ni kiem war szaw skiej Gwar dii.

Jan WER NER (25.07.1946 r. –
21.09.2014 r.), młod szy in spek tor 
w st. spocz. – je den z naj lep szych
czte ry stu me trow ców w hi sto rii pol skiej
lek ko atle ty ki, re kor dzi sta i wie lo krot ny
mistrz Eu ro py, srebr ny me da li sta 
olim pĳ ski (4 x 400 m) z Mont re alu
(1976). Za wod nik klu bów: AZS –AWF
(1964–1968) i Gwar dii War sza wa
(1968–1976), gdzie po za koń cze niu
ka rie ry spor to wej zo stał tre ne rem klu -
bu i ka dry na ro do wej. Wie lo let ni kie -
row nik wy szko le nia spor to we go WKS
Gwar dia. Wi ce pre zes klu bu.

Hen ryk WAW ROW SKI (25.09.1949 r.), nad kom.
w st. spocz. – ab sol went Uni wer sy te tu Szcze ciń skie -
go (pe da go gi ka) i WSP w Szczyt nie, pił karz m.in.
szcze ciń skie go klu bu gwar dyj skie go Ar ko nia
(1961–1970 i 1981–1983) oraz sto łecz nej Gwar dii
(1970–1971), srebr ny me da li sta z Mont re alu (1976)

Pa weł SKRZECZ (25.08.1957 r.), aspi rant
w st. spocz. – pię ściarz, za wod nik war szaw -
skiej Gwar dii w la tach 1973–1986, srebr ny
me da li sta olim pĳ ski z Mo skwy (1980) w wa -
dze pół cięż kiej. 

Ur szu la KIE LAN (10.10.1960 r.), aspi -
rant szta bo wy – wy cho wan ka war -
szaw skiej Gwar dii, lek ko atlet ka,
re kor dzist ka Pol ski w sko ku wzwyż,
srebr ny me dal w tej dys cy pli nie na IO
w Mo skwie (1980). Czte ro krot na me -
da list ka ME. 

Le szek DRO GOSZ (6.01.1933 r. –
7.09.2012 r.), ka pi tan w st. spocz.
– pię ściarz kat. piór ko wej, lek ko pół -
śred niej i pół śred niej. Za wod nik m.in.
gwar dyj skie go klu bu Błę kit ni Kiel ce
(1959–1968), trzy krot ny mistrz Eu ro -
py (1953, 1955, 1959) i trzy krot ny
olim pĳ czyk (1952, 1956, 1960), z jed -
nym brą zo wym me da lem – Rzym
(1960).
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Jó ze fa LE D WIG-BĘ BEN (18.04.
1935 r.), ko mi sarz w st. spocz. – siat -
kar ka i jed na z naj wy bit niej szych
spor t sme nek kra kow skiej Wi sły
(1952–1972), 216-krot na re pre zen -
tant ka Pol ski, brą zo wa me da list ka
olim pĳ ska z To kio (1964) i Mek sy ku
(1968). 

Elż bie ta PO RZEC-NO WAK
(27.01.1945 r.), asp. sztab. w st.
spocz. – siat kar ka kra kow skiej Wi sły
(1960–1976), brą zo wa me da list ka IO
w Mek sy ku (1968). 

Hu bert Ze non SKRZYP CZAK
(29.09.1943 r.), pod po rucz nik w st.
spocz. – bok ser wa gi pa pie ro wej i mu -
szej, za wod nik m.in. Wy brze ża Gdańsk
(1965–1976), zło ty i srebr ny me da li sta
mi strzostw Eu ro py w bok sie, brą zo wy
me da li sta olim pĳ ski z Mek sy ku (1968). 

Ry szard KA TUS (29.03.
1947 r.), po rucz nik w st.
spocz. – dzie się cio bo ista,
za wod nik war szaw skiej
Gwar dii w la tach 1965–
1980, brą zo wy me da li sta
IO z Mo na chium (1972).

Mał go rza ta KSIĄŻ KIE WICZ -KUB KA
(5.05.1967 r.), sierż. sztab. – wie lo -
krot na mi strzy ni Pol ski w strze la niu
z ka ra bin ka stan dar do we go z trzech
po staw, me da list ka mi strzostw
świata i Eu ro py, uczest nicz ka IO
(1992, 1996), brą zo wa me da list ka
olim pĳ ska z Bar ce lo ny (1992). 

oprac. JE rzy PA ciOr kOW ski („POLicJA 997” nr 8 (41) z 2008 r.)
reprodukcje Andrzej Mitura (11), zdj. PAP (3) i archiwum Gwardii

Kamila Skolimowska 
Urodziła się 4 listopada 1982 r. w Warszawie,
zmarła 18 lutego 2009 r. w Vila Real de Santo
António w Portugalii – polska lekkoatletka,
uprawiająca rzut młotem, mistrzyni 
olimpĳska. 

Była sztandarowym przykładem czynnej
sportsmenki, będącej jednocześnie
policjantką. Jej nagła śmierć
w 2009 roku przerwała
wspaniałą karierę. Miała
wtedy 26 lat, piąty rok
służyła w Policji, o czym
prawie nie wspominały
cywilne media. 
– Sport to piękna
przygoda w życiu
i wspaniała zabawa,
ale trzeba pamiętać, 
że kiedyś się
skończy. To może być
moment, który sami
zaplanujemy, ale też chwila,
która przyjdzie znienacka –
kontuzja, wypadek mogą
uniemożliwić wyczynowe
uprawianie sportu w najmniej
odpowiednim czasie. A życie
przecież toczy się dalej. Swoją
przyszłość chcę związać właśnie
z Policją – mówiła – „Policji 997”
w 2008 roku. 
Kamila służbę zaczynała
w stołecznym OPP, potem
pracowała w KRP na 
warszawskiej Pradze, 
a następnie w Wydziale
Doskonalenia Zawodowego 
KSP. 
Przeszła do historii jako
najmłodsza polska złota medalistka
olimpĳska (w Sydney w 2000 r.
miała niecałe 18 lat). Była też
pierwszą kobietą na świecie, która
zdobyła olimpĳskie złoto w rzucie
młotem. W uznaniu jej zasług
Prezydent RP Lech Kaczyński
odznaczył ją pośmiertnie Krzyżem
Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Dla
upamiętnienia wybitnej
sportsmenki co roku
odbywają się 
zawody jej imienia.
W 2015 roku
Memoriał Kamili
Skolimowskiej odbył
się 13 września na Stadionie Narodowym
w Warszawie. 

PA WEł OstA szEW ski 
zdj. au tor
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Warszawa, październik 2015 r.

Insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński
Koordynator Komendanta Głównego Policji ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji.
Odpowiada za harmonogram przedsięwzięć organizowanych pod honorowym patronatem Komendanta
Głównego Policji. Pomysłodawca i współorganizator największych wydarzeń sportowych w Policji.
Jest selekcjonerem Reprezentacji Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej oraz Reprezentacji
Komendanta Głównego Policji w Lekkoatletyce. 
Kontakt:
tel.: (22) 60-129-51
linia resortowa: (72) 129-51
e-mail: andrzej.kuczynski2@policja.gov.pl
Wydział Prezydialny Gabinetu KGP




