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I CHARYTATYWNE ZAWODY STRZELECKIE PAMIĘCI MAŃKA,
KACZORA ORAZ KRASNALA
Data publikacji 14.11.2019

Dnia 8 listopada br. na strzelnicy Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego LEGIA Warszawska
Sekcja Strzelecka przy ulicy Łazienkowskiej 3 z inicjatywy Stołecznej Grupy Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA odbyły się I Charytatywne Zawody Strzeleckie
Pamięci Mańka, Kaczora i Krasnala – byłych antyterrorystów, którzy stracili życie podczas
wykonywania zadań służbowych.
Głównym celem organizowanych zawodów było uczczenie tragicznie zmarłych funkcjonariuszy: Mariana Szczuckiego
„Mańka” i Dariusza Marciniaka „Kaczora”, którzy zginęli w 2003 roku podczas szturmu na posesję, gdzie ukrywali się
szczególnie niebezpieczni przestępcy w Magdalence oraz Piotra Molaka „Krasnala”, który stracił życie na stacji
benzynowej w 1996 roku w wyniku wybuchu bomby.
Zawody miały charakter charytatywny i celem organizatorów było wsparcie ﬁnansowe Fundacji Pomocy Wdowom i
Sierotom po Poległych Policjantach. W zawodach wzięli udział czynni i emerytowani funkcjonariusze, byli funkcjonariusze
jednostek specjalnych oraz weterani działań poza granicami RP, a także przyjaciele służb. Współorganizatorami
przedsięwzięcia były: Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Strzelecka
CWKS „Legia” oraz ﬁrma M. K. Szuster.
Podczas oﬁcjalnego otwarcia zawodów uczczono pamięć byłych antyterrorystów minutą ciszy. Następnie głos zabrał
prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Andrzej Kropiwiec, który podkreślił,
jak ważnym elementem działalności warszawskiej grupy IPA jest niesienie pomocy, a także kultywowanie pamięci
tragicznie zmarłych funkcjonariuszy. Każda startująca w zawodach osoba przeznaczyła „cegiełkę” na cele statutowe
Fundacji. Z dobrowolnych zbiórek startujących zawodników oraz innych datków – na przykład licytacji koszulki kapitana
reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, z jego autografem, przekazanej przez przewodniczącego regionu IPA
CBŚP, Andrzeja Kuczyńskiego, organizatorzy na ręce przewodniczącego Rady Fundacji, nadinsp. w st. spocz. Władysława
Padło, przekazali czek na łączną kwotę 8 900 zł. Przewodniczący Rady Fundacji na zakończenie podziękował wszystkim
darczyńcom, organizatorom, instruktorom prowadzącym zawody oraz gospodarzowi obiektu, prezesowi CWKS LEGIA
Warszawska Sekcja Strzelecka, Robertowi Matrackiemu. Organizatorzy zapowiedzieli, iż zawody pamięci Mańka, Kaczora
i Krasnala odbędą się ponownie w przyszłym roku.
Klasyﬁkacja tegorocznych zawodów przedstawia się następująco: klasyﬁkacja OPEN: I miejsce – Paweł Zbroja, II miejsce
– Piotr Szalaty, III miejsce – Mieszko Musiał; klasyﬁkacja kobiet: I miejsce – Anna Ploch, II miejsce – Agata Laskowska,
III miejsce – Magdalena Niedzieska; klasyﬁkacja funkcjonariuszy jednostek specjalnych i weteranów: I miejsce – Jan Kot,
II miejsce – Andrzej Idzikowski, III miejsce – Grzegorz Tomczak. Nagrodę specjalną dla najlepszego antyterrorysty
otrzymał Jan Kot, a wręczył ją – w imieniu prezesa Stowarzyszenia Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

Marka Górnickiego – Andrzej Kuczyński.
Gratulujemy organizatorom pomysłu i profesjonalnej organizacji zawodów.
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