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PIŁKA NOŻNA PASJĄ WIELKOPOLSKICH POLICJANTEK
Data publikacji 14.09.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu od roku ma swoją drużynę piłki nożnej składającą się z
przedstawicielek płci pięknej. Choć reprezentacja piłkarska wielkopolskich policjantek jest młodą
drużyną, ma na swoim koncie coraz więcej sukcesów. Ostatnim z nich jest drugie miejsce na IV
Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji. Za kolejne medale
naszej wyjątkowej „jedenastki” będziemy trzymać kciuki!
Policjantki wchodzące w skład piłkarskiej jedenastki na co dzień służą w różnych wydziałach Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu oraz w komendach w Poznaniu, Środzie Wlkp. Wrześni i Kościanie. Choć wcześniej się nie znały połączyła je pasja –
miłość do piłki nożnej. Pomysłodawczynią i inicjatorką powołania drużyny jest nadkom. Anna Król – stojąca na bramce kapitan
zespołu. Od dnia powołania teamu upłynął niespełna rok, a policjantki już mogą pochwalić się niejednym trofeum.

W dniach od 6 do 8 września br. drużyna policjantek z Wielkopolski wzięła udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji im. mł.asp. Marka Cekały, który zginął tragicznie 15 lat temu w
Mikołajkach. Nagrody oraz pamiątki uczestniczkom zawodów wręczyła mama nieżyjącego policjanta, Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz przedstawiciel olsztyńskich NSZZP. Wśród pięciu kobiecych
drużyn reprezentantki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu znalazły się na drugim miejscu, a podczas turnieju nie
przegrały żadnego meczu.
Pierwszy mecz drużyna rozegrała z Komendą Stołeczną Policji z wynikiem 1:1, w tym samym dniu kolejny mecz
policjantki zagrały z reprezentacją KWP w Łodzi. Zmagania zakończyły zwycięsko zdobywając 3 bramki i nie tracąc
żadnej. W drugim dniu turnieju pierwszy mecz reprezentantki KWP w Poznaniu rozegrały z policjantkami z Komendy
Głównej Policji, pokazały ducha walki i jako jedyna z drużyn kobiecych mecz z KGP zakończyły remisem 2:2. Ostatni
mecz został rozegrany z gospodarzami turnieju, tj. KWP w Olsztynie, zakończony z wynikiem 8:2 dla funkcjonariuszek z
KWP Poznań. Mimo kiepskiej pogody turniej odbył się w miłej atmosferze.
Wśród reprezentantek z Wielkopolski znalazły się: Anna Król, Daria Saukens, Alicja Cichoradzka, Karolina Grześkowiak,
Agata Wieczorek, Zuzanna Piętka, Marta Zielińska, Sonia Wojciuch, Monika Witt, Anna Rozbicka, Anna Nowicka.
Przed ﬁnałem rozgrywek rozegrano mecz towarzyski pomiędzy najlepszymi zawodniczkami turnieju, a kadrą kierowniczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Z drużyny KWP w Poznaniu zagrała Karolina Grześkowiak oraz Marta
Zielińska. Kapitanem męskiej drużyny został Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:4 dla kadry kierowniczej.
Policjantki podkreślają, że ich udział w turnieju był możliwy dzięki wsparciu Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
województwa wielkopolskiego, za co bardzo dziękują.
(KWP w Poznaniu / kp)

