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Sukces reprezentacji Wojska Polskiego na wojskowych igrzyskach w Wuhan
11 złotych medali, 15 srebrnych i 34 brązowe – to bilans 202-osobowej reprezentacji Wojska Polskiego na VII
Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe w chińskim Wuhan. Biało-Czerwoni zajęli piąte miejsce w klasyfikacji
medalowej. Operację Wuhan zakończyli więc sukcesem, bo ich celem było znalezienie się w czołowej piątce.
– To nasz najlepszy wynik na wojskowych igrzyskach. Mamy o 18 medali więcej niż przed czterema laty w
Korei Południowej. Poprawiliśmy się rówież w złotych medalach, mamy o jeden więcej – podkreślił gen. dyw.
Marek Sokołowski, szef misji Wojska Polskiego na VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe. Generał
podziękował wszystkim sportowcom osiągniętych wyników i ambitnej walki o medale. Życzył im również
udanych startów w tym roku, a zawodnikom szykującym się do startu na przyszłorocznych igrzyskach
olimpijskich w Tokio życzył wszystkiego najlepszego.

W Wuhan o 316 kompletów złotych i srebrnych medali oraz o 389 brązowych walczyło 9308 sportowców ze
109 państw. Wśród nich było 67 mistrzów olimpijskich i świata oraz zwycięzców zawodów o Puchar Świata, a
także 118 zawodników, którzy na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku plasowali się
na miejscach 1-8. Poziom rekordowych pod względem liczby uczestników igrzysk był bardzo wysoki.
Sportowcy ustanowili 82 nowe rekordy świata CISM (Conseil International du Sport Militaire –
Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego), czyli ustanawianych podczas imprez organizowanych pod
patronatem tej organizacji (wojskowe igrzyska i mistrzostwa świata).

60 medali dla Polski w Wuhan wywalczyli przedstawiciele 12 z 17 dyscyplin sportu, w których wystąpiliśmy na
igrzyskach. Najwięcej – 19 – zdobyli pływacy (2 złote, 4 srebrne, 13 brązowych), następnie lekkoatleci – 16 ( 7
– 4 – 5), judocy – 5 (0 – 0 – 5), biegacze na orientację – 4 (0 – 2 – 2), szermierze – 4 (0 – 0 – 4), strzelcy – 3 (1 –
1 – 1), zapaśnicy – 3 (0 – 1 – 2), kolarze – 2 (0 – 2 – 0), pięcioboiści nowocześni – 2 (0 – 0 – 2), żeglarze – 1 (1 –
0 – 0) i łucznicy – 1 (0 – 1 – 0). Trzy brązowe krążki zdobyli również teniśiści, ale ponieważ tenis był dyscypliną
pokazową w Wuhan ich medale nie były wliczane do klasyfikacji medalowej igrzysk. Bez medali wracają
natomiast spadochroniarze, triatloniści, badmintoniści, pięcioboiści morscy i bokserzy. Z 202-osobowej
reprezentacji aż 93 zawodników wraca przynajmniej z jednym medalem. Największymi gwiazdami w polskiej
ekipie byli: szer. Michał Rozmys – zdobywca dwóch złotych medali w lekkiej atletyce i zawodnik uprawiający
ratownictwo wodne szer. Wojciech Kotowski – złoty medalista indywidualny oraz złoty w sztafecie, a także
zdobywca brązowego medalu w sztafecie.

Z miejsca zajętego w klasyfikacji generalnej ucieszył się płk Tomasz Bartkowiak, szef delegacji Wojska
Polskiego na VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe. – Cel, który postawiliśmy sobie przed igrzyskami,
piąte miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej, został osiągnięty. To zasługa ciężkiej pracy naszych
sportowców. Zdobyli rekordową liczbę medali. Aż 60, w tym 11 złotych, co przesądziło o piątym miejscu w
rankingu – powiedział pułkownik tuż przed ceremonią zamknięcia igrzysk w Wuhan. Podkreślił również wysoki
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poziom rywalizacji o medale w Chinach. – Na każdych kolejnych igrzyskach poziom sportowy jest coraz wyższy.
Wszystkie reprezentacje rosną w siłę. My też przywieźliśmy rekordową liczbę zawodników. O kilkudziesięciu
więcej niż przed czterema laty, a zajęliśmy to samo piąte miejsce, jak w Korei Południowej. To świadczy o tym,
że nasi najgroźniejsi rywale też mają w swoich składach medalistów igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata –
przyznał szef polskiej delegacji.

Pułkownik Bartkowiak przyznał także, iż aby w przyszłości myśleć o obronieniu wysokiej lokaty na wojskowych
igrzyskach należy namawiać naszych najlepszych sportowców do tego, aby przyszli do wojska. – A wojsko
stwarza im najlepsze warunki do tego, aby mogli na bardzo wysokim poziomie przygotowywać się do
najważniejszych imprez – podkreślił.

O piąte miejsce w klasyfikacji medalowej Polska stoczyła zaciętą walkę z Niemcami. Ostatecznie o jeden złoty
krążek więcej wywalczyli reprezentanci Wojska Polskiego, którzy mieli bardzo udane dwa ostatnie dni igrzysk.
– Lekkoatleci przedostatniego dnia rywalizacji o medale w Wuhan zdobyli trzy złote krążki, w tym drugi złoty
na tych igrzyskach wywalczył Michał Rozmys. Najpierw wygrał finał biegu na 800 m, a następnie był najlepszy
w finale na 1500 m, w którym trzecie miejsce zajął nasz brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata kpr.
Marcin Lewandowski. Złoto wywalczyły również "Aniołki Matusińskiego", czyli sztafeta 4x400 m kobiet, oraz
mar. Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Wreszcie ostatniego dnia igrzysk złoto w klasyfikacji drużynowej
zdobyli maratończycy. Spodziewaliśmy się tego złota, jak również zwycięstwa drużyny maratonek. Paniom
zabrakło niewiele do zajęcia pierwszego miejsca. Nieco ponad minutę przegrały z Koreankami z Północy –
podsumował szef wojskowego sportu i polskiej delegacji na igrzyska w Chinach.

Szef polskiej delegacji podkreślił również, że przed igrzyskami sztab reprezentacji liczył na większe zdobycze
medalowe pływaków, ale na miejscu okazało się, że Chińczycy byli znakomicie przygotowani do startu. –
Wygrali 90 procent finałów. Trudno było z nimi walczyć o medale – stwierdził płk Bartkowiak. Za to dorobek
medalowy pływaków znacznie poprawili ratownicy wodni. – Ratownictwo wodne, to nowa dyscyplina w
programie igrzysk. Przyjeżdżaliśmy do Wuhan z pewnymi obawami. Nie wiedzieliśmy czego możemy się
spodziewać po konkurentach. Wiedzieliśmy, że nasi zawodnicy na World Games organizowanych w Polsce w
zeszłym roku zdobyli dużo medali. Natomiast organizatorzy igrzysk tak naprawdę uniemożliwili wszystkim
reprezentacjom start zawodnikom w konkurencjach pływackich i ratownictwa wodnego. M.in. u nas szer. Alicja
Tchórz nie mogła powalczyć o medale w obu dyscyplinach. Ale ogólnie ratownicy spisali się znakomicie. Mile
zaskoczyli i na przyszłość z tą dyscypliną możemy wiązac duże nadzieje – dodał pułkownik.

***
Polskie medale w Wuhan:
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złote:

szer. Wojciech Kotowski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Bartosz Stanielewicz, szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo
wodne, konkurencja: sztafeta 4x25 m z manekinem)

szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap)

mar. Jolanta Ogar i mar. Agnieszka Skrzypulec (żeglarstwo – klasa 470)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 800 m)

mar. Paulina Guba (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

kpr. Paweł Wojciechowski (lekka atletyka – skok o tyczce)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 1500 m)

st. szer. Anna Kiełbasińska, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Joanna Linkiewicz, szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka
atletyka – sztafeta 4x400 m)

mar. Wojciech Nowicki (lekka atletyka – rzut młotem)

kpr. Henryk Szost, kpr. Arkadiusz Gardzielewski, st. mar. Marcin Chabowski i szer. Mariusz Giżyński (lekka atletyka –
maraton, klasyfikacja drużynowa)

srebrne:

szer. Katarzyna Pawłowska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego)

mar. Katarzyna Pawłowska, szer. Agnieszka Skalniak, szer. Edyta Jasińska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego,
klasyfikacja drużynowa)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 50 m stylem motylkowym)

szer. Piotr Kowalczyk, szer. Tomasz Pasierbski, szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap
drużynowo)
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szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: szybka pomoc na dystansie 100 m)

szer. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

szer. Radosław Kawęcki (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (zapasy – kategoria 68 kg)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – sztafeta)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Sylwia Zyzańska (łucznictwo)

szer. Marcin Krukowski (lekka atletyka – rzut oszczepem)

st. szer. Łukasz Krawczuk, st. szer. Jakub Krzewina, szer. Przemysław Waściński, szer. Patryk Dobek, szer. Tymoteusz
Zimny (lekka atletyka – sztafeta 4x400 m)

szer. Izabela Paszkiewicz, mar. Aleksandra Lisowska, szer. Monika Andrzejczak i st. szer. Olga Kalendarova-Ochal (lekka
atletyka – maraton, klasyfikacja drużynowa)

brązowe:

st. szer. Magdalena Piekarska (szermierka – szpada)

szer. Małgorzata Kozaczuk (szermierka – szabla)

szer. Eliza Wróblewska (judo – kategoria -70 kg)

szer. Piotr Kuczera (judo – kategoria -90 kg)

szer. Arleta Podolak (judo – kategoria -57 kg)

szer. Beata Pacut (judo – kategoria -78 kg)
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szer. Alicja Tchórz, szer. Aleksandra Polańska, szer. Paulina Peda, szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – sztafeta 4x100 m
stylem zmiennym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Filip Zaborowski, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x200 m
stylem dowolnym)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: super ratownik, dystans 200 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Hubert Nakielski, szer. Cezary Kępa (pływanie – ratownictwo wodne,
sztafeta z przeszkodami 4x50 m)

szer. Julia Walczyk (szermierka – floret)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 100 m stylem motylkowym)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 200 m stylem dowolnym)

szer. Dawid Szwedzki (pływanie – 400 m stylem zmiennym)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 100 m stylem grzbietowym)

szer. Alicja Tchórz, szer. Paulina Peda, szer. Konrad Czerniak, szer. Kacper Majchrzak (pływanie – sztafeta mieszana 4x100
m stylem dowolnym)

szer. Beata Pacut, st. mar. Kinga Kubicka, szer. Arleta Podolak, mar. Karolina Tałach-Gast, st. mar. Daria Pogorzelec, szer.
Anna Borowska, szer. Eliza Wróblewska, mar. Karolina Pieńkowska i szer. Agata Ozdoba-Błach (judo – turniej drużynowy)

szer. Robert Baran (zapasy – styl wolny, kategoria 125 kg)

st. szer. Katarzyna Krawczyk (zapasy – kategoria 57 kg)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 100 m stylem dowolnym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Michał Poprawa, szer. Jan Kałusowski, szer. Dawid Szwedzki, szer. Konrad
Czerniak, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka atletyka – bieg na 400 m)

szer. Malwina Kopron (lekka atletyka – rzut młotem)
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szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – bieg na średnim dystansie)

mł. chor. Wojciech Kowalski, st. mar. Mateusz Wensław, st. szer. Bartosz Pawlak, st. szer. Michał Olejnik, szer. Mikołaj
Dutkowski (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 50 m stylem grzbietowym)

st. szer. Martyna Synoradzka, szer. Hanna Łyczbińska, szer. Julia Walczyk, st. szer. Bogna Jóźwiak (szermierka – turniej
drużynowy we florecie)

szer. Agata Nowak, mat Agnieszka Korejwo, mar. Joanna Tomala (strzelectwo – pistolet MRF, 25 m, drużynowo)

szer. Anna Maliszewska, kpr. Oktawia Nowacka, szer. Natalia Dominiak (pięciobój nowoczesny – drużyna kobiet)

mar. Patryk Dobek (lekka atletyka – bieg na 400 m przez płotki)

st. szer. Anna Kiełbasińska (lekka atletyka – bieg na 200 m)

szer. Szymon Staśkiewicz, szer. Sebastian Stasiak, szer. Łukasz Gutkowski (pięciobój nowoczesny – drużyna mężczyzn)

kpr. Marcin Lewandowski (lekka atletyka – bieg na 1500 m)

Końcowa klasyfikacja medalowa

1. Chiny 133 złote, 64 srebrne, 42 brązowe

2. Rosja 51 – 53 – 57

3. Brazylia 21 – 31 – 36

4. Francja 13 – 20 – 24

5. Polska 11 – 15 – 34

6. Niemcy 10 – 15 – 20

7. Korea Północna 9 – 8 – 15

8. Bahrajn 9 – 1 – 7
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9. Uzbekistan 8 – 7 – 5

10. Ukraina 5 – 13 – 15
Medale zdobyli reprezentanci 66 państw.
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