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POLICJANCI ZE ŚLĄSKA ROZEGRALI MECZ Z REPREZENTACJĄ
POLICJI MIASTA NOWY JORK
Z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Warszawie zorganizowano piknik rodzinny.
Wielką atrakcją wydarzenia był mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy Reprezentacją Polskiej
Policji, a Reprezentacją Policji Miasta Nowy Jork. W drużynie polskich mundurowych wystąpiło 6
policjantów z garnizonu śląskiego. Obecność w składzie Komendanta Głównego Policji gen. insp.
Jarosława Szymczyka jeszcze bardziej zmotywowała naszą drużynę, która zwyciężyła wynikiem 4-1.
Podczas obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Polsce przebywała delegacja z USA składająca się z
policjantów miasta Nowy Jork. Amerykańscy stróże prawa rozegrali mecz piłki nożnej z drużyną polskich policjantów. W
składzie Reprezentacją Polskiej Policji znalazło się aż 6 mundurowych ze Śląska: 5 policjantów i 1 policjantka. W szeregach
Reprezentacji Polskiej Policji znalazł się najważniejszy policjant w kraju-generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Obecność
Komendanta Głównego Policji niewątpliwie zmotywowała polskich policjantów, którzy z werwą wybiegli na murawę.

Mecz Reprezentacji Polskiej Policji przeciwko Reprezentacji Policji Miasta Nowy Jork od pierwszej minuty dostarczył kibicom
dużych emocji. Podopieczni selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego od samego początku narzucili swój styl gry, starając się jak
najszybciej strzelić bramkę. Szczególną aktywnością wykazywali się nasi skrzydłowi, którzy w pierwszej połowie raz po raz
atakowali bramkę przeciwników. Po ich wrzutkach w pole karne padły dwie pierwsze bramki dla biało- czerwonych. Trzecia
bramka została zdobyta po bardzo ładnej indywidualnej akcji Krzysztofa Stachlewskiego, a po pierwszej połowie nasza
drużyna schodziła do szatni z wynikiem 3:0.
Podczas przerwy selekcjoner polskiej reprezentacji dokonał kilku zmian, a na boisko wbiegli także rezerwowi zawodnicy.
Zawodnicy z nowojorskiej policji od początku drugiej połowy ruszyli do huraganowych ataków, które ze spokojem odpierała
nasza obrona. Jednak chwilę dekoncentracji linii defensywnej polskiej drużyny wykorzystała ekipa przeciwników i w
końcówce meczu atomowym strzałem z odległości około 25 metra popisał się amerykański napastnik Diego Martinez grający
z numerem 20. Zawodnik traﬁł w samo okienko polskiej bramki, strzelając przepiękną bramkę. Za ten strzał, nazwany

uderzeniem na miarę „Bramki Stadiony Świata”, amerykański piłkarz został nagrodzony przez licznie zgromadzonych kibiców
gromkimi brawami. Nasi zawodnicy przy dużym udziale kapitana Jarosława Szymczyka natychmiast odpowiedzieli
przeciwnikom, strzelając czwartą bramkę.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1, ale obﬁtowała w wiele więcej sytuacji podbramkowych-zarówno po stronie polskiej,
jak i amerykańskiej. Po ostatnim gwizdku uczestnicy meczu pogratulowali sobie twardej, ale zgodnej z duchem fair-play,
rywalizacji. W składzie reprezentacji polskiej Policji w piłce nożnej kobiet i mężczyzn znaleźli się mundurowi śląskiego
garnizonu: sierż. Daniel Pietrycha z KMP w Zabrzu, sierż. Marcin Szopa z KPP w Będzinie, sierż. Mateusz Stajer z KMP w
Gliwicach, st. post. Radosław Kalisz z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, post. Michał Chrabąszcz z KWP w Katowicach oraz policjantka
operacyjna. Strzelcy bramek dla reprezentacji Polskiej Policji: Rafał Gnap-dwie bramki, Krzysztof Stachlewski i
Marcin Składowski-po jednej bramce. Piłkarskie spotkanie obﬁtowało w wiele wspaniałych akcji, pięknych strzałów i
efektownych parad bramkarzy gry. Wzorem ubiegłych lat patronat honorowy nad rozgrywkami piłkarskimi objął Prezes
Polskiego Związki Piłki Nożnej-Zbigniew Boniek.
(źródło: KMP Jastrzębie-Zdrój)

Ocena: 5/5 (1)

Tweetnij

