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rozmawiamy o systemie bojowym walki 
w bezpośrednim kontakcie oraz kształtowaniu 

ducha wojowników. 

Z  m j r .  r e z .  P i o t r e m  T a r n a w s k i m , 
k p t .  W ł o d z i m i e r z e m  K o p c i e m  

i  k p t .  M a c i e j e m  K u p r y j a ń c z y k i e m

DUCH 
WALKI
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C
zy we współczesnej armii, w której 
o sukcesie bojowym coraz bardziej 
decydują wyrafinowane technologie, 
żołnierzowi jest potrzebna umiejęt-
ność walki w bliskim kontakcie? 

Piotr Tarnawski: Teoretycy dali się 
zwieść opinii, iż w związku z rozwojem 
technologii wojennej walka wręcz po-
winna zostać odesłana do lamusa. Takie 
podejście spowodowało jej degradację. 
Na polu walki żołnierz musi być wojow-
nikiem nawet wówczas, gdy będzie miał 
jako uzbrojenie joystick służący do kie-
rowania dronem.

Z takim przekonaniem w 2005 roku mjr Piotr 
Tarnawski i kpt. Włodzimierz Kopeć, wojskowi 
specjaliści od walki wręcz, a zarazem liderzy 
Stowarzyszenia Krav Maga Polska, opracowali 
i przekazali armii program walki w bliskim 
kontakcie, znany pod skrótem WWBK. Wkrót-
ce dodali w pakiecie system walki i bezpieczne-
go posługiwania się bronią BLOS (broń – lufa 
– otoczenie – spust), stworzony przez kpt. Wło-
dzimierza Kopcia i mjr. Jacka Kaczmarzyka, 
łączący techniki manualne z posługiwaniem się 
bronią strzelecką. Zamiast przestarzałego, 
mieliśmy wreszcie w siłach zbrojnych nowocze-
sny system bojowy. Po dziesięciu latach chciało-
by się ojców spytać, jak się miewa ich dziecko. 

Piotr Tarnawski: Można powiedzieć, że znako-
micie. Kiedyś, jeżdżąc po świecie, szukaliśmy 
rozwiązań, koncepcji i elementów do systemu, 
a dziś również świat przyjeżdża do nas po wiedzę 
i umiejętności. Ukoronowaniem dorobku zapisa-
nego w podręczniku do WWBK, a nadto prezen-
towanego na stażach i seminariach instruktor-
skich, są nasze uprawnienia do nadawania stopni 
instruktora militarnego Europejskiej Federacji 
Krav Magi. Coraz częściej gościmy przedstawi-
cieli służb mundurowych z Europy – z Luksem-
burga, Belgii, Francji, Finlandii, Portugalii 
i z Włoch – chcących się nauczyć naszych metod, 
zapoznać z systemem BLOS.

Staliście się przez dziesięciolecie wzorcem dla 
innych.

Piotr Tarnawski: Prezes Europejskiej Federacji 
Krav Magi Richard Douieb docenił włożoną 
przez nas pracę i osiągnięty poziom. Złożyło się 
na to wszystko, co dotąd robiliśmy. Konsultowali-
śmy z mistrzem nasz program, prezentowaliśmy 
filmy ze szkoleń. Pracowaliśmy przede wszystkim 
dla naszego wojska, wykorzystując doświadczenia 
europejskie, i to się teraz spięło.

Bardziej od współpracy z Europą interesuje 
nas jednak szkolenie żołnierzy własnej armii. 

Włodzimierz Kopeć: Przez kilka lat – od 2005 
do 2013 roku – w poznańskim Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych przygotowaliśmy dla armii po-
nad tysiąc instruktorów WWBK. Ten program 
funkcjonuje teraz w całym szkolnictwie i absol-
went Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądo-
wych czy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 
przychodzi do jednostki przeszkolony w walce 
w bliskim kontakcie. Tam powinien tylko utrwa-
lać umiejętności.

W jednostkach rzeczywistość jest taka, że ci, 
którzy czują potrzebę i mają możliwości, szko-
lą się z zapałem. Inni jedynie okazyjnie, bo 
z walki wręcz nie ma egzaminu. Ponadto, mi-
mo wyszkolenia tysiąca instruktorów WWBK, 
nadal ich brakuje.

Włodzimierz Kopeć: Mnie się marzyło, żeby 
ludzie podchodzili do trenowania walki świa-
domie, a nie na zasadzie – muszę się uczyć, bo 
przyjeżdża kontrola. Stworzyliśmy program, 
czyli narzędzie dla wuefisty, szkoleniowca, in-
struktora nauki walki. A zajęcia z walki wręcz 
są zapisane w programie szkolenia jednostki. 
Cały czas brakuje jednak pewnej klamry, takiej 
kropki nad „i”.

Właśnie o tę kropkę mi chodzi, o kłopoty z pod-
trzymywaniem szkolenia w jednostkach. Wa-
runkiem skuteczności systemu jest wykształce-
nie odruchów bezwarunkowych, tak zwana pa-
mięć mięśniowa. To żołnierzowi przeszkolonemu 
w trakcie kursów pozostanie na lata. Czy szko-
lenie w walce w bliskim kontakcie jest więc dziś 
w naszym wojsku postawione na odpowiednim 
poziomie? 

peryskop SNAJPERZY| |peryskop DEBATA| |
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Piotr Tarnawski: Chyba brakuje w naszym gronie osoby, któ-
ra mogłaby odpowiedzieć, na jakim poziomie szkolenie jest 
prowadzone w całej armii. My tego nie oceniamy, nie mamy 
na to czasu. 

Przed dwoma laty pisaliśmy w „Polsce Zbrojnej”, że BLOS 
zdobywa w wojsku popularność, a zajęcia prowadzi… je-
den wojskowy instruktor na całą armię, kpt. Włodzimierz 
Kopeć. Czy nadal jeździ Pan po całej Polsce?

Włodzimierz Kopeć: System nie może być oparty na jednej 
osobie. Moją porażką, ale raczej nie winą, jest brak jakichkol-
wiek struktur szkoleniowych w tej dziedzinie. Są na to rozwią-
zania i próbuję podsuwać przełożonym swoje propozycje. 

Rozmawialiśmy przed kilku laty o szkole walki, w której są 
mistrzowie przygotowujący następców. Do tego potrzeba 
jednak struktury, systemu, etatów dla ludzi chcących roz-
wijać walkę w bliskim kontakcie. 

K P T .  M A C I E J 
K U P R Y J A Ń C Z Y K 
Oficer, wykładowca w zakładzie wychowania fizycznego Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, były mistrz Polski 

w dżudo, główny inicjator i organizator mistrzostw Wojska Polskiego 

w walce w bliskim kontakcie

Włodzimierz Kopeć: Nadal marzy mi się szkoła, jak w wielu 
innych armiach, ucząca walki wręcz, walki z użyciem broni, 
strzelania dynamicznego w konkretnej sytuacji taktycznej, wy-
nikającej z walki w bezpośrednim kontakcie. Doszłaby do te-
go niezbędna, jak się okazało na misjach, taktyka i technika 
interwencji wojska, zatrzymania, przeszukiwania osób i pojaz-
dów przy różnym stopniu zagrożenia, złamanie oporu fizycz-
nego osób, które nie chcą się podporządkować, stanowią za-
grożenie, użycie środków przymusu bezpośredniego, łącznie 
z bronią… 

Przejdźmy na chwilę do okresu, gdy przed 20 laty dopiero 
rozpoczynaliście poszukiwania systemu walki w kontakcie 
bezpośrednim na miarę nadchodzących czasów. Byliście 
doświadczonymi szkoleniowcami, uczyliście walki wręcz 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i zwiadowców. 

Piotr Tarnawski: Mieliśmy do czynienia z żołnierzami 
o wielkich ambicjach, poszukującymi nowych rozwiązań, 

peryskop

M J R  R E Z . 
P I O T R  T A R N A W S K I
Prezes Stowarzyszenia Krav Maga Polska, współ-

autor programów walki w bliskim kontakcie 
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wymuszających na swych wykładowcach aktywność. 
Uczestniczyłem wówczas w szkoleniach płk. dr. Krzysztofa 
Kondratowicza, mistrza dżu-dżitsu, będącego zarazem auto-
rem obowiązującego w wojsku programu walki wręcz. Da-
lekowschodnie sztuki walki rozwijały liczne cechy, w tym 
duchowość człowieka, ale do osiągnięcia wysokiego pozio-
mu wymagały wielu lat treningu.

Włodzimierz Kopeć: Jednym z autorytetów był dla mnie 
również płk prof. Roman Kalina, który promował w wojsku 
mistrzostwa szkolnictwa wojskowego i mistrzostwa wojska 
w dżudo. Dżudo było znakomitym uzupełnieniem szkolenia, 
pozwalało na wykształcanie cech motorycznych i woli walki 
żołnierza, ale nie było narzędziem pracy. 

Czym się zakończyły wówczas wasze poszukiwania?

Włodzimierz Kopeć: Dwie dekady temu, obok sztuk i spor-
tów walki, zaczęły się pojawiać bojowe systemy walki. Jeź-
dziliśmy więc na kursy i seminaria, poznawaliśmy mistrzów 
coraz liczniej goszczących w naszym kraju. Gdy w 1995 roku 
uczestniczyliśmy w pierwszym w Polsce kursie krav magi, 
prowadzonym przez Richarda Douieba, dostrzegliśmy, że 
właśnie tego nam potrzeba. 

Co zaproponował Douieb?

Włodzimierz Kopeć: Richard Douieb, uczeń twórcy systemu 
Imiego Lichtenfelda, był znakomitym sportowcem, ale przede 
wszystkim komandosem z doświadczeniem wojennym. 
Przedstawił kompletny i weryfikowany na bieżąco system bo-
jowy. 

Wy jednak nie mieliście wówczas doświadczenia bojowego, 
raczej sportowe. 

Włodzimierz Kopeć: Dzięki przygotowaniu sportowemu do-
konaliśmy odkrycia, że mistrz ma pragmatyczne spojrzenie 
na ruch i na techniki. Nie trzeba zatem spędzić wielu lat 
w klasztorze Shaolin, żeby być skutecznym w walce.  

Zaczęliście więc ćwiczyć krav magę, założyliście stowarzy-
szenie, ale dziecko narodziło się dopiero po dziesięciu la-
tach, kiedy armia otworzyła się na nowe rozwiązania w tej 
dziedzinie.

Włodzimierz Kopeć: Na bazie krav magi, w zespole z Pio-
trem Tarnawskim, por. Andrzej Greinerem oraz kpt. Grzego-
rzem Mikłusiakiem, opracowaliśmy wówczas własną propo-
zycję dla naszego wojska, właśnie walkę w bliskim kontakcie. 

I tak WWBK stała się obowiązującym w wojsku progra-
mem. Prowadziliście w poznańskim centrum szkolenie in-
struktorów, ale wkrótce kursy zostały wstrzymane. 

Włodzimierz Kopeć: To wynikało ze zmian w ustawodaw-
stwie, w przepisach określających, kto w naszym kraju jakie 
zajęcia może prowadzić. A do systemu bojowego nie paso-
wały ani sport masowy, ani rekreacja ruchowa. Już sama ter-
minologia pokazuje, że w jednych butach nam za ciasno, 

peryskop SNAJPERZY| |peryskop DEBATA| |

K P T .  W Ł O D Z I M I E R Z 
K O P E Ć
Oficer, wykładowca cyklu wychowania fizycznego i sportu w Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, wiceprezes Stowarzyszenia 

Krav Maga Polska; za opracowanie i wprowadzenie systemu taktycz-

nego walki w bliskim kontakcie uhonorowany Buzdyganem Polski 

Zbrojnej w 2010 roku

drugie podczas marszu z nóg spadają. Trzeba więc znaleźć 
swoją drogę. 

Zastanawialiśmy się wówczas, czy przypadkiem walki 
w kontakcie nie należałoby przenieść z wychowania fizycz-
nego do szkolenia taktycznego. Przecież trening z walki 
i tak prowadzi zazwyczaj dowódca kompanii czy plutonu. 

Piotr Tarnawski: W programach szkolenia są piłka ręczna, 
siatkowa i nożna, jednoznacznie kojarzące się z wychowaniem 
fizycznym. Przychodzi jednakże moment, kiedy po zbudowa-
niu motoryki za pomocą gier zespołowych czy innych dyscy-
plin sportu, trzeba żołnierza ubrać w mundur, dać mu całe 
oporządzenie i przygotować do walki. Wyjęcie walki wręcz 
z wuefu byłoby zatem bardzo dobrym pomysłem.

Dodatkowego zamieszania narobił system BLOS, który 
stworzyliście jako naturalne połączenie walki wręcz z uży-
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ciem broni palnej. W podręczniku WWBK przekazujecie 
bardzo ciekawą ideę, którą przytoczę w uproszczeniu. Żoł-
nierze przede wszystkim wykorzystują broń. Gdy jest to 
niemożliwe, stosują techniki walki wręcz, ale po to, żeby 
stworzyć sobie dystans do użycia broni. 

Włodzimierz Kopeć: Uczymy, że w każdej sytuacji żoł-
nierz przede wszystkim wykorzystuje broń, którą ma w wy-
posażeniu. Kiedy nie może, używa wszelkich dostępnych 
technik, żeby móc ponownie wrócić do broni. Buduje dy-
stans przez odepchnięcie, zerwanie uchwytu, duszenia, żeby 
sięgnąć po broń i zyskać przewagę. Człowiek cały czas wal-
czy bez względu na to, czy z bronią, czy bez.

Piotr Tarnawski: W naszym programie cały czas było dzia-
łanie z karabinem w ręku. Gdy, modyfikując WWBK i roz-
wijając BLOS, wprowadziliśmy strzelanie, często nie rozu-
miano nierozłączności obu elementów. Słyszeliśmy uwagi 
typu: po co strzelanie w walce w bliskim kontakcie, a na do-
datek wuefiści mieszają się do strzelania?

Mamy zatem bojowy system walki w bliskim kontakcie, 
ale nadal musimy pracować nad systemem szkolenia, 
nad dopasowywaniem przepisów do rzeczywistości. Jako 
dziennikarze możemy jedynie apelować o większą troskę 
w kształtowaniu żołnierzy wojowników. Z ofertą budują-
cą ducha walki wystąpił kpt. Maciej Kupryjańczyk 
z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu, organizując mistrzostwa armii w walce w bli-
skim kontakcie.

Maciej Kupryjańczyk: Ubiegłoroczny turniej, rozgrywany 
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, i tegorocz-
ne I Mistrzostwa Wojska Polskiego w Walce w Bliskim 
Kontakcie potwierdziły, że rywalizacja sportowa w przyjętej 
przez nas wersji jest dziś najlepszym sposobem na popula-
ryzację tej dziedziny, chociaż w formule sportowej nie uży-
wamy mundurów, sprzętu i broni. 

Włodzimierz Kopeć: To, czym kpt. Maciej Kupryjańczyk 
się zajmuje, wynika ze wspólnych poszukiwań. Nowa dzie-
dzina w wojsku nie mieści się w systemie bojowym, ale roz-
wija cechy właściwe wojownikom. Jestem przekonany, że 
wkrótce stanie się najbardziej popularną dyscypliną sporto-
wą w wojsku.

Bo w rzeczywistości oglądaliśmy wojskową formułę Mi-
xed Martial Art, czyli mieszanych stylów walki albo też 
walki bez ograniczeń. MMA jest dziś niezwykle popular-
ną formą walki, w której zawodnicy idą na całego… 

Maciej Kupryjańczyk: Potocznie mówi się, że w MMA 
nie ma reguł, ale połączenie technik walki z różnych dzie-
dzin nie oznacza dowolności. Zawodników chronią przepisy 
ograniczające kontuzje, sędziowie są wyczuleni na bezpie-
czeństwo. U nas dodatkowo wprowadziliśmy bardzo zabu-
dowane kaski ochronne, ochraniacze nóg, grubsze, a więc 
amortyzujące ciosy, rękawice. Żołnierz nie może wracać po 
zawodach do jednostki z kontuzją i zostać wykluczony na 
długi czas ze służby.

peryskop

Czy te wszystkie zabezpieczenia, jakie są wprowadzane, 
nie ujmują walce emocji?

Maciej Kupryjańczyk: Emocji nie brakowało. W turnie-
jach uczestniczyli zarówno zawodnicy walczący na galach, 
jak i przeszkoleni przez instruktorów w jednostkach debiu-
tanci. Byliśmy zaskoczeni tym, że nawet początkujący wal-
czyli na niezłym poziomie.

Czego jeszcze potrzeba, by ta nowa dyscyplina rozwija-
ła się w wojsku prawidłowo? 

Włodzimierz Kopeć: Przede wszystkim musi oficjalnie 
funkcjonować w wojsku. Wówczas będzie można utworzyć 
normy należności, które pozwolą kupić w jednostkach woj-
skowych sprzęt służący do jej uprawiania. 

Do uprawiania MMA w wojsku? 
 

Włodzimierz Kopeć: Nie nazywałbym tego MMA. 

We wrocławskiej szkole oficerskiej jest sekcja walki 
w bliskim kontakcie, która organizuje mistrzostwa. Gdy 
się podgląda zawodników walczących w klatce, to ewi-
dentnie widać Mixed Martial Arts. Sami uczestnicy 
również mówią o MMA. Można jakoś sensownie wytłu-
maczyć tę różnicę?

Włodzimierz Kopeć: Tak, na najbliższym nam przykła-
dzie walki w bliskim kontakcie i systemu krav maga. Nie 
zaproponowaliśmy wojsku krav magi, mimo że Piotr Tar-
nawski jest prezesem, a ja wiceprezesem Stowarzyszenia 
Krav Maga Polska, stanowiącego filię Europejskiej Federa-
cji Krav Magi. Posiłkujemy się również w naszej pracy ele-
mentami zaczerpniętymi z dżudo, karate, boksu, zapasów, 
kick boxingu. Nie przyjmujemy jednak żadnego systemu, 
bo każda organizacja funkcjonująca na rynku rościłaby so-
bie prawa do prowadzenia interesów w wojsku. A my, jako 
oficerowie, stoimy przede wszystkim na straży interesów 
naszej armii. 

Czy właśnie dlatego nie chcecie nazywać tego, co robi 
kpt. Kupryjańczyk, MMA?

Włodzimierz Kopeć: Tak, bo to jest marka zastrzeżona, 
rozwijająca się prężnie, tworząca bardzo duży biznes. A in-
teresem armii jest stworzenie własnego produktu, służące-
go podnoszeniu kwalifikacji w systemach bojowych.

Piotr Tarnawski: Turnieje nie są same w sobie celem, lecz 
środkiem wspomagającym rozwój żołnierzy. Należy sobie 
również uświadomić, iż sporty walki, sztuki walki oraz sys-
temy bojowe w pewien sposób się przenikają. Sztuki walki 
w swej pierwotnej formie były bojowymi systemami walki. 
Również sport wziął się z pola walki, z potrzeby przetrwa-
nia, z wojny i polowań. Dziś daje możliwość rywalizacji 
bez robienia drugiej osobie krzywdy, a jednocześnie pod-
nosi atrakcyjność szkolenia w walce w bliskim kontakcie. 
Nie należy tego ze sobą mylić, ale też nie należy stawiać 
między jednym a drugim barier.    n
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J A C E K  S Z U S T A K O W S K I

Zwarcie 
w oktagonie

W kalendarzu wojskowych imprez 
mistrzowskich na szczeblu 

centralnym pojawiła się nowa 
dyscyplina – walka w bliskim 

kontakcie.
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Najbardziej popularnym sportem walki 
w naszej armii po II wojnie światowej 
był boks. Organizowano nawet mistrzo-
stwa szkół oficerskich w tej dyscypli-

nie. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
regularnie odbywały się mecze pomiędzy dywi-
zjami czy pułkami. Dowódcy przywiązywali do 
tej rywalizacji ogromną wagę i starali się ściągać 
do swoich jednostek czołowych bokserów. Ale 
i w halach dobrze wyposażonych w bokserski 
sprzęt objawiło się wiele sportowych talentów. 
Nie ma się co dziwić otwarciu ludowego Wojska 
Polskiego na boks, skoro ta dyscyplina – dzięki 
takim zawodnikom, jak Aleksy Antkiewicz,  

Leszek Drogosz, Józef Grudzień, Marian  
Kasprzyk czy Jerzy Kulej – dostarczała ki-
bicom w całym kraju wiele radości. 

Kiedy nasi pięściarze obniżyli loty na 
światowych arenach, z jednostek powoli 
zaczęły znikać ringi, a mistrzowskie im-
prezy w sportach walki odbywały się tylko 
w dżudo. Ta dyscyplina cieszyła się szcze-
gólnym zainteresowaniem młodzieży, 
zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. 
W wojsku też miała wielu zwolenników 
i ma ich zresztą do dzisiaj. W tym roku 
jednak dżudocy już nie wyłonią spośród 
siebie najlepszych w wojsku. W programie 
mistrzostw sporty walki na najwyższym 
wojskowym szczeblu reprezentuje jedynie 
walka w bliskim kontakcie.

NOWA JAKOŚĆ
„Stworzyliśmy system, nową jakość 

w wojsku związaną ze sportami walki. To 
właśnie głównie one kształtują, tak po-
trzebną żołnierzowi, psychikę wojownika. 
I dzisiaj z dużą satysfakcją patrzę na osią-
gnięcia kolegi z Wrocławia, kpt. Macieja 
Kupryjańczyka, który w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lądowych stworzył 
pierwszą w Wojsku Polskim sekcję walki 
w bliskim kontakcie i zorganizował pierw-

sze zawody, a potem mistrzostwa w tej no-
wej w armii dyscyplinie”, stwierdził kpt. Wło-

dzimierz Kopeć, laureat Buzdygana z 2010 roku 
za opracowanie i wprowadzenie do WP systemu 
walki w bliskim kontakcie.

Podczas pilotażowego turnieju, który odbył się 
w kwietniu 2014 roku, walczono tylko w ringu. 
Zawody rozegrano według zasad zbliżonych do 
obowiązujących w amatorskich mieszanych sty-
lach walki – MMA (Mixed Martial Arts). „Po-
mysł był odpowiedzią na zainteresowanie w woj-
sku rozgrywkami w tej formule”, przypomniał 
kpt. Kupryjańczyk. „Po zamieszczeniu informa-
cji na stronie internetowej dostaliśmy bardzo wie-
le telefonów od żołnierzy zainteresowanych 
udziałem w imprezie. Z przykrością musieliśmy 
odmawiać, gdyż pierwsze zawody chcieliśmy 

zrobić tylko dla uczestników z naszej uczelni oraz 
gości z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych”.

Sierż. pchor. Dawid Suski, zwycięzca pilotażo-
wych zawodów w kategorii open, tuż po ich za-
kończeniu był przekonany, że za rok impreza zo-
stanie rozegrana już jako mistrzostwa. Wspomniał 
też o swoim udziale w wojskowym czempionacie 
w dżudo i przyznał, że reguły rywalizacji w tej 
dyscyplinie są dosyć skostniałe. Wychwalał nato-
miast MMA za to, że jest otwarte na wielu żołnie-
rzy uprawiających różne sporty walki.

Tomasz Drwal, pierwszy Polak, który stoczył 
walkę pod patronatem największej organizacji 
MMA na świecie, obserwował finałowe potyczki 
pilotażowego turnieju i miał nadzieję, że to po-
czątek czegoś nowego w naszej armii. „Od dawna 
myślałem o tym, że wojsko powinno u nas robić 
takie imprezy. Gdy mieszkałem w Stanach Zjed-
noczonych, zetknąłem się tam z wewnętrzną woj-
skową ligą MMA. Uważam, że rywalizacja spor-
towa w walce wręcz jest jak najbardziej wskazana 
dla żołnierzy. Mam nadzieję, że te zawody nie by-
ły ostatnimi, a w przyszłym roku odbędą się 
w formule mistrzostw wojska”, mówił wówczas 
sportowiec. Podkreślał też, że w Stanach Zjedno-
czonych wielu zawodowych mistrzów MMA wy-
wodzi się z wojska i jest to powód do dumy dla 
ich dowódców. 

Znany sportowiec miał dobre przeczucia. Rok 
po pilotażowym turnieju udało się zorganizować 
we Wrocławiu imprezę mistrzowską. Walki eli-
minacyjne toczyły się na ringu, a finałowe 
w oktagonie. O medale walczyło aż siedem pań. 
„Bardzo się cieszę, że kobiety startowały tak licz-
nie, bo zostały obsadzone dwie kategorie wago-
we. W zeszłym roku tylko ja się zgłosiłam do za-
wodów i nie miałam z kim rywalizować”, powie-
działa ppor. Beata Grzonkowska, która rok temu 
była studentką wrocławskiej WSOWL. Kilka 
miesięcy po skończeniu uczelni zdobyła swój 
pierwszy medal mistrzostw WP dla reprezentacji 
sił powietrznych – została wicemistrzynią w dżu-
do. Przyznała jednak, że bardziej odpowiada jej 
walka w bliskim kontakcie. „Lepiej czuję się 
w stójce, chociaż w parterze też potrafię się odna-
leźć. Bardzo się cieszę, że rywalizacja w MMA 
weszła do programu mistrzostw Wojska Polskie-
go”, dodała złota medalistka wrocławskich mi-
strzostw. Z rozgrywek w nowej dyscyplinie bar-
dzo zadowolony był też st. szer. Dominik Chmiel, 
jej kolega z reprezentacji sił powietrznych. „Zain-
teresowanie sztukami walki w wojsku jest bardzo 
duże. Pomysł organizacji mistrzostw był jak naj-
bardziej trafiony”, przyznał zawodnik. 

Z kolei Sławomir Cypel, prezes Amatorskiej 
Ligi MMA, który był sędzią ringowym wrocław-
skich mistrzostw, chwalił organizatorów imprezy. 
„Niczym nie ustępowała galom cywilnym.  
Wojsko mile mnie zaskoczyło. Pełna profeska”, 
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podkreślił. Przyznał też, że trafnie został opracowany regula-
min rywalizacji. „Zdecydowano się na wyeliminowanie 
wszystkich technik, które są najbardziej kontuzjogenne. Ale 
i tak MMA ma tak szeroki zakres, że to wcale nie wpływało 
na poziom walk. Jedyna poważniejsza kontuzja, czyli skręce-
nie łokcia, była spowodowana nieumiejętnością padania przez 
zawodnika. Obyło się bez ciężkich nokautów. Ten regulamin 
był naprawdę trafnie dobrany. Było widowisko, piękna spor-
towa rywalizacja. Poziom sportowy mile mnie zaskoczył”, 
mówił prezes Cypel. 

PIERWSI FINALIŚCI
Na I Mistrzostwach Wojska Polskiego w Walce w Bliskim 

Kontakcie, które odbyły się w marcu we Wrocławiu, wyłonio-
no dziesięciu mistrzów. W rywalizacji pań w kategorii 55 kg 
triumfowała ppor. Beata Grzonkowska z 16 Jarocińskiego Ba-
talionu Remontu Lotnisk. Jej ulubionym sportem walki jest 
karate kyokushin. Pani podporucznik, zwana przez kolegów 
„Grzana”, w finale pokonała szer. Anetę Karaś, zwiadowcę 
dozymetrystę z 2 Batalionu Zmechanizowanego 15 Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej. W kategorii powyżej 55 kg 
w oktagonie ustawionym w hali WSOWL najlepsza była 
szer. Marzena Michalik z batalionu dowodzenia 12 Brygady 
Zmechanizowanej. Była zapaśniczka Wojskowego Klubu 
Sportowego „Grunwald” w Poznaniu, wicemistrzyni Europy 
kadetek w zapasach z 2007 roku, w finałowej walce pokonała 
plut. Joannę Świątkiewicz. Srebrna medalistka na co dzień 
jest dowódcą zespołu ewakuacji medycznej w dywizjonie 
przeciwlotniczym 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świę-
toszowie. Od sześciu lat trenuje boks tajski – jest brązową 
medalistką mistrzostw Europy amatorskiej federacji boksu 
tajskiego z 2013 roku. W tym samym roku zdobyła też brąz 
na mistrzostwach Wojska Polskiego w dżudo.

Mężczyźni rywalizowali we Wrocławiu w ośmiu katego-
riach wagowych. W najlżejszej – 60 kg – wygrał szer. Rafał 
Dawid z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. 
Młodszy radiotelefonista w drużynie zabezpieczenia również 
specjalizuje się w boksie tajskim. Stoczył 80 walk amator-
skich i pięć zawodowych. Jest dwukrotnym mistrzem Polski 
i krajów nadbałtyckich. W finale pokonał st. szer. Tomasza 
Petreckiego, zwiadowcę dozymetrystę z 2 Batalionu Zmecha-
nizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

W kategorii 65 kg spotkało się dwóch zawodników repre-
zentujących 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej. 
Szer. Adrian Maliński z 17 Brygady Zmechanizowanej z Mię-
dzyrzecza okazał się lepszy od szer. Macieja Zembika 

z 10 BKPanc. Z kolei w kategorii 70 kg wygrał szer. Tomasz 
Zawadzki, zwiadowca celowniczy z plutonu rozpoznawczego 
15 BZ. W finale reprezentant MMA Team Ełk pokonał 
kpr. pchor. Filipa Rybczyńskiego z Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podchorąży jest trenerem 
zapasów w sekcji funkcjonującej w dęblińskiej uczelni.

W rywalizacji w kategorii 75 kg złoty medal zdobył 
st. szer. Patryk Siekiera z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Jego 
rywalem w finale był szer. elew Bartłomiej Sapiecho z Cen-
trum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 
we Wrocławiu, którego do mistrzostw przygotowywał 
st. sierż. Artur Michalkiewicz, mistrz Europy w zapasach 
w stylu klasycznym w wadze 84 kg z 2006 roku.

St. szer. Dominik Chmiel z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku triumfował w kategorii 80 kg. Zawodnik, specjalizują-
cy się w brazylijskim dżu-dżitsu, w finale trafił na rywala, któ-
ry również preferuje ten sport. Był nim sierż. pchor. Tomasz 
Stefaniak z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
W wyższej kategorii, 85 kg, w finale walczył kolega Stefaniaka 
z WAT-u kpr. pchor. Mateusz Iwaniuk, także uprawiający dżu-
-dżitsu. Drugi z zawodników z warszawskiej uczelni również 
wywalczył srebro. Przegrał z reprezentantem gospodarzy 
kpr. pchor. Piotrem Zagdańskim, który od pięciu lat trenuje 
mieszane sztuki walki. Przed pojedynkiem o złoto w mistrzo-
stwach WP miał on już za sobą dwa starcia zawodowe w MMA.

Mistrzem w kategorii 90 kg został szer. Dawid Kotewicz 
z 2 Ośrodka Radiolelektronicznego w Przasnyszu. Młodszy 
operator z kompanii rozpoznania radiowego wygrał 
z sierż. pchor. Nikodemem Ziemeckim z dęblińskiej WSOSP. 
Z kolei w najcięższej kategorii – powyżej 95 kg – złoty medal 
wywalczył st. szer. Kamil Minda z 15 BZ. Młodszy radiotele-
fonista z 1 Batalionu Zmechanizowanego pokonał w finale 
st. szer. Michała Piwowarskiego, młodszego elektromechanika 
z Batalionu Logistycznego 12 Brygady Zmechanizowanej. 

Sympatycy MMA z radością przyjęli zainteresowanie woj-
ska mieszanymi sztukami walki. Jeden z nich napisał: „Dowód-
cy w naszym wojsku mają spóźniony refleks! Zorientowali się, 
że istnieje MMA po kilkunastu latach od jego początków 
w Polsce! MMA – sposób walki niezmiernie przydatny mun-
durowym i jednocześnie znakomita forma treningu”. Z kolei ja-
kiś internauta wspomniał, że przed kilkoma laty jego kolega, 
który jest żołnierzem zawodowym, został wezwany przez do-
wódcę swojej jednostki na dywanik za to, że wziął udział w za-
wodach MMA. Po mistrzostwach we Wrocławiu już nie było 
słychać, by któryś z zawodników był szykanowany za udział 
w nich. Za to medaliści byli wyróżniani przez dowódców.   n

peryskop SZTUKI WALKI| |

Żołnierze biorący udział w zawodach to twardziele z mocną głową i instynktem walki.
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