01 maja 2021

Walkę Mamy We Krwi

W piątek, 30 kwietnia, w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pod szyldem „Walkę Mamy We
Krwi” odbyła się gala finałowa Mistrzostw Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie.
- Sprawność fizyczna jest niezbędna, żeby żołnierz mógł służyć swojej ojczyźnie, żeby mógł stać na straży bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej. I tak jest w Wojsku Polskim. Sprawność fizyczna żołnierzy jest wysoka. W ten sposób zachęcamy
pozostałych, żeby poszli tą właśnie drogą. Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą w życiu robić. W Wojsku
Polskim można połączyć swoją pasję uprawiania sportu ze służbą ojczyźnie. To bardzo dobra oferta. Zachęcam, żeby z niej
skorzystać, żeby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas
wojskowej gali MMA.
Żołnierze Masternak, Jóźwik, Sulewski – to tylko niektóre nazwiska, jakie widniały na karcie walk Mistrzostw Wojska
Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie. 16 żołnierzy oraz najlepszych w armii zawodników sportów walki stawiło się w
oktagonie w ramach gali.
- Bardzo się cieszę, że w szeregach Wojska Polskiego mamy sportowców, byłych sportowców. Mamy też żołnierzy
sportowców, którzy odznaczają się właśnie wolą walki. Nawet najlepiej wyposażone wojsko, jeżeli nie jest waleczne, nie jest
w stanie obronić terytorium swojego kraju. Żołnierze Wojska Polskiego są waleczni. W ten sposób kształtują się postawy,
kształtują się charaktery, to jest właśnie niezbędny element tego, żeby Polska była bezpieczna – mówił podczas gali szef
MON.
Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że w Wojsku Polskim służy wielu sportowców i Wojsko Polskie reprezentowane jest
w wielu dyscyplinach sportowych. - Myślę, że wielu młodych ludzi byłoby w stanie znaleźć dla siebie tę dziedzinę sportu,
którą można byłoby połączyć ze służbą. Mamy fantastycznych lekkoatletów, zdobywców medali mistrzostw świata, medali
olimpijskich. Stworzyliśmy Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, dzięki temu podarowaliśmy kolejne etaty dla
sportowców, którzy stanowią wzór do naśladowania dla zwykłych żołnierzy, ale też reprezentują Wojsko Polskie –
powiedział minister M. Błaszczak.
W programie zawodów, które odbyły się w Powidzu było 7 pojedynków w formule MMA oraz jeden specjalny – bokserski
bój z udziałem prawdziwego „Mastera”. Fightcard gali tworzyli żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP. W oktagonie
można było zobaczyć czołgistów, spadochroniarzy, specjalsów, terytorialsów.
W kategorii do 73 kilogramów zmierzyli się szer. Robert Wróblewski z 2 Ośrodka Radioelektronicznego i st. szer. Hubert
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Sulewski z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym razem lepszy okazał się st. szer. Hubert Sulewski. Starszy szer.
Sulewski nie był jedynym terytorialsem, który stawił się w oktagonie. Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych reprezentowało
czterech wojskowych. Oprócz żołnierza z 1 BOT w akcji można było zobaczyć szer. Pawła Żyglińskiego z 13 Brygady
Obrony Terytorialnej, pojedynek stoczyła także szer. Sara Jóźwiak z 12 Brygady OT i szer. Agata Wasiluk z 8 Brygady OT.
W oktagonie stawiła się też silna reprezentacja 18 Dywizji Zmechanizowanej. Byli to szer. Błażej Majdan, szer. Adam
Okniński i st. szer. Sylwester Miller. Z kolei 12 Dywizję Zmechanizowaną reprezentował kpr. Michał Piwowarski, a 11
Dywizję Kawalerii Pancernej – st. szer. Adam Smulski.
W akcji zobaczyliśmy również st. kpr. pchor. Dawida Ryka z Akademii Wojsk Lądowych, szer. Przemysława Dzwoniarka z 1
Pułku Saperów, „Zapasa” z Jednostki Wojskowej Nil, a także st. szer. Krzysztofa Kończalskiego i st. szer. Seweryna
Kirschhiebla z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Podczas gali odbyła się także walka bokserska, w której stawił się m.in. jeden z najlepszych polskich bokserów – szer.
Mateusz Masternak z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Jego przeciwnikiem był szer. Bartosz Barczyński z 6
Brygady Powietrznodesantowej.
Zwycięzcy gali:
MMA 75 kg – szer. Błażej Majdan (18 Dywizja Zmechanizowana)
MMA 59 kg – szer. Sara Jóźwiak (12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej)
MMA 95 kg – szer. Przemysław Dzwoniarek (1 Pułk Saperów)
MMA 67 kg – st. szer. Sylwester Miller (18 Dywizja Zmechanizowana)
MMA 85 kg – por. Piotr Zagdański (6 Brygada Powietrznodesantowa)
MMA 110 kg – kpr. Michał Piwowarski (12 Dywizja Zmechanizowana)
MMA 73 kg – st. szer. Hubert Sulewski (1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej)

GALERIA-->> Walkę Mamy We Krwi.
***
Gala finałowa była zwieńczeniem walk eliminacyjnych we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. To tam, od kilku lat,
organizowane są wojskowe zawody mistrzowskie w walce w bliskim kontakcie. Raz w roku, na AWL spotykają się najlepsi
fighterzy z jednostek wojskowych z całej Polski, walcząc o tytuł w klasyfikacji indywidualnej oraz o punkty do klasyfikacji
drużynowej dla swojej dywizji, jednostki lub rodzaju wojsk.
***
Ministerstwo Obrony Narodowej aktywnie promuje sport w Wojsku Polskim. Naszym celem jest otwieranie nowych
obszarów aktywności, w tym również sportów walki. Ponadto, w kwietniu br. Mariusz Błaszczak, minister obrony
narodowej utworzył Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. CWZS powstał z połączenia pięciu wojskowych zespołów
sportowych z całego kraju. Dzięki konsolidacji znacznie ograniczone zostały stanowiska administracyjne, a dodatkowe etaty
zostały przeznaczone dla młodych sportowców. Do Zespołu należą najwybitniejsi sportowcy-żołnierze.
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