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27 MEDALI POLSKICH POLICJANTÓW NA ŚWIATOWYCH
IGRZYSKACH SŁUŻB MUNDUROWYCH W LOS ANGELES
Data publikacji 21.08.2017

16 sierpnia br. po 10 dniach rywalizacji zakończyły się w Los Angeles XVII Światowe Igrzyska
Służb Mundurowych. W zawodach po raz kolejny (poczynając od 2005) wystartowała
dziewięcioosobowa reprezentacja Policji w składzie: insp. Tomasz Kubicki (KWP Opole) kierownik reprezentacji, insp.Tadeusz Stuchlik (KWP Katowice), podinsp.Maciej Wojciechowski i
nadkom Grzegorz Tomczak (WSPol. Szczytno), kom.Adam Thiel (KWP Gdańsk), st.sierż.Anna
Wojtulewicz (KWP Białystok), st.sierż. Anna Ficner (KWP Wrocław), st.sierż.Łukasz Oślizło (KWP
Katowice) i sierż. Szymon Kulka.
Każdy z w/w funkcjonariuszy, wielokrotnie już zdobywał dla Polski medale na Igrzyskach czy zawodach rangi Mistrzostw
Europy i Świata.
Nasi reprezentanci spisali się doskonale. W 30 zaplanowanych startach aż 27 zakończyli medalami ( 12 złotych, 12
srebrnych i 3 brązowe), a w pozostałych zajęli dwa: czwarte i jedno piąte miejsce. Fantastycznie zaprezentowali się
medaliści ostatnich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
Szymon Kulka, aktualny drużynowy wicemistrz Europy i trzykrotny Mistrz Polski w biegach ulicznych i półmaratonie,
zdeklasował rywali wygrywając wszystkie swoje starty i zdobywając 3 złote medale w biegach na dystansach 5000 m
10000 m oraz w biegu przełajowym na dystansie 5 km.
Łukasz Oślizło również wygrał swoje 3 biegi: na dystansie 800 m, 1500 m i 3000 m z przeszkodami (młodzieżowy
mistrz i aktualny wicemistrz Polski na tym dystansie) dokładając kolejne 3 złote medale. Fantastycznie spisali się
również pozostali członkowie drużyny KGP i tak Anna Ficner zdobyła 2 złota w biegu przełajowym na dystansie 5 km i
w biegu po schodach (na 72 piętro jak na Mistrzynię Europy i Polski w tej konkurencji przystało, wbiegła jako pierwsza)
oraz srebro w biathlonie w sztafecie kobiecej i brąz indywidualnie.
Anna Wojtulewicz wywalczyła złoto w biegu na 3000 m z przeszkodami (młodzieżowa Mistrzyni Polski w tej konkurencji)
i 3 srebra w biegu przełajowym na dystansie 5km , w biathlonie indywidualnie oraz w sztafecie kobiecej.
Po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją i operacją kolana,wrócił jeden z najbardziej utytułowanych policyjnych
sportowców Maciej Wojciechowski zdobywając 2 złote medale - bieg na 3000 m z przeszkodami oraz biathlon
indywidualnie (po raz szósty z rzędu na kolejnych igrzyskach), i 3 srebrne medale w biathlonie w sztafecie męskiej i
sztafecie mieszanej oraz w drużynowym biegu przełajowym.
Po dwa srebrne medale zdobyli Adam Thiel w biegu na dystansie 10000m oraz drużynowy w biegu przełajowym ,oraz
Grzegorz Tomczak w biatlonie w sztafecie męskiej i w drużynowym biegu przełajowym.

Kolejne 4 medale w pływaniu wywalczył Tadeusz Stuchlik ( multimedalista 6 poprzednich Igrzysk) 2 srebra na
dystansach 100 m stylem motylkowym i 100 m stylem zmiennym oraz 2 brązowe na dystansie 50 m stylem
grzbietowym i 200 m stylem zmiennym.
Jesteśmy dumni z takiej postawy polskich reprezentantów, którzy po raz kolejny odnieśli wielki sukces przysparzając
tym samym Policji wiele chwały. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
(KGP)

