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Andrzej –
dzi´kujemy!
Ostatnie komunikaty PZPS nie pozostawiajà wàtpliwoÊci. Dla Andrzeja Niemczyka nie ma ju˝ powrotu
do reprezentacji Polski. Tegoroczna World Grand Prix
b´dzie si´ jeszcze d∏ugo odbijaç nam wszystkim
czkawkà. Nie tylko nie odnieÊliÊmy sukcesu, ale te˝
straciliÊmy najbardziej utytu∏owanego (po Wagnerze)
trenera w polskiej siatkówce.
Rozstanie nastàpi∏o w ma∏o elegancki sposób. Zwiàzek wys∏a∏ szkoleniowca na leczenie, a gdy ju˝ bez
niego (pod wodzà Irka K∏osa) zakwalifikowa∏ si´ do
przysz∏orocznej World Grand Prix uzna∏ temat powrotu Niemczyka za zamkni´ty.
Przed siatkarkami i siatkarzami listopadowe MÂ.
Trudno byç w optymistycznym nastroju skoro w m´skiej kadrze strajki, a w kobiecej zabraknie tego który to wszystko stworzy∏. Przypomnijmy ˝e przed
przyjÊciem Niemczyka gra w Grand Prix, na igrzyskach, medale ME by∏y równie prawdopodobne jak to
˝e Polska wyÊle statek kosmiczny na Marsa.
Niemczyk stworzy∏ ekip´, która nawet bez niego mo˝e osiàgaç wielkie sukcesy, choç ja mam do tego
spore wàtpliwoÊci. Irek K∏os by∏ przez Niemczyka
przygotowywany do przej´cia tej roli, ale chyba sta∏o
si´ to zbyt szybko i nie w takich okolicznoÊciach jak
powinno. Wszystko to jednak zweryfikujà MÂ.
Po japoƒskich mistrzostwach PZPS ma zadecydowaç
czy przed∏u˝y kontrakt z Lozano i kto zostanie nowym trenerem reprezentacji kobiet. JeÊli b´dà sukcesy tematu nie b´dzie. JeÊli nie, dyskusja rozgorzeje
na nowo. Prezes Przedpe∏ski mówi o konkursie, prasa
codzienna stawia na Wspania∏ego (choç ten zaprzecza), który zajà∏ „wygodnà” pozycj´ szefa sztabu
szkoleniowego. Choç to przecie˝ po rozmowie z nim
Niemczyk podjà∏ pochopnà decyzj´ o rezygnacji.
Kimkolwiek b´dzie nowy trener powtórzyç osiàgni´cia
Andrzeja Niemczyka b´dzie szalenie trudno. Era Niemczyka dobieg∏a wi´c zaskakujàco szybko dla wszystkich
koƒca. Za te wspania∏e trzy lata, mistrzowskie tytu∏y,
niezapomniane emocje Andrzejowi Niemczykowi pozostaje w imieniu wszystkich kibiców siatkówki i w∏asnym
powiedzieç tylko - Serdecznie ci Andrzeju dzi´kujemy.
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Szko∏a Mistrzostwa Sportowego w ¸odzi

Prenumerat´ mo˝na zamawiaç na okres
od 3 do 12 miesi´cy, op∏acajàc jà na poczcie
lub w banku na konto:

Zach´ca ch∏opców i dziewcz´ta pragnàcych graç w siatkówk´. Zapraszamy przede wszystkim pierwszoklasistów do gimnazjum, jak równie˝ do pozosta∏ych poziomów nauczania. Zapisy codziennie w SMS. Zapewniamy uzyskanie uprawnieƒ s´dziego i instruktora siatkówki.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta∏càce, ul. Milionowa 12, 93-193 ¸ódê,
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K&K Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 15
40-012 Katowice

Og∏oszenie

Numer konta:
Bank PEKAO S.A. II O/KATOWICE
04124029591111001009028804
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paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn

3

ZDANIEM WETERANA

˚AL SERCE ÂCISKA...
...˝e dosz∏o do tego konfliktu na linii Niemczyk – Glinka, Âwieniewicz, itd.,
konfliktu troch´ przypominajàcego te z naszej sceny politycznej.
Obie strony robi∏y wiele, by podwa˝yç wartoÊç, ocen´ tych, z którymi
przecie˝ nie tak dawno zgodnie i z wielkim rzeczy po˝ytkiem wspó∏pracowa∏y. No i oto koƒczy si´ era siatkarek dowodzonych przez Andrzeja
Niemczyka, uwieƒczona dwoma z∏otymi medalami mistrzostw Europy.
Janusz

P

o kilku dniach zamieszek po powrocie
z Chin Niemczyk mówi przed kamerami
po zebraniu zarzàdu PZPS, ˝e rezygnuje
z powodu z∏ego stanu zdrowia. Prawda, czy
dyplomatyczna formu∏ka przypartego do
muru trenera a mo˝e i jedno i drugie.
Czy PZPS wybra∏ w tej sprawie najlepsze rozwiàzanie, od poczàtku nominacji do koƒca pracy trenera mia∏ piecz´, kontrol´ nad wszystkim,
by∏ bezstronnym, czujnym arbitrem? – ocen´
pozostawiam innym. Nie dlatego, ˝e mi tak wygodnie – nie by∏em przecie˝ na turniejach GP,
za ma∏o wiem o tym si´ tam dzia∏o (tak˝e
przedtem i potem), stoj´ ju˝ przecie˝ na uboczu
a znam nik∏à czasem wartoÊç informacji i opinii
„z drugiej r´ki”, tak˝e tych, które si´ po powrocie siatkarek z Chin pojawi∏y, informacji w towarzystwie zwyk∏ych plotek, pomówieƒ a jak przypuszczam tak˝e faktów oczywistych, obcià˝ajàcych nie tylko jednà stron´ .Nie b´d´ si´ wi´c
bawi∏, tak jak inni, w rozdzielanie w∏osa na
czworo, dopatrywanie kto wi´cej winien, grzebanie w przyczynach. Wiem natomiast jedno –
Andrzej Niemczyk przejdzie do naszej historii
siatkówki jako postaç kontrowersyjna, nietuzinkowa, majàca swoje zakr´ty, przywary, osoba
Po odejÊciu Niemczyka
pozosta∏ ˝al
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mo˝e bezkrytyczna wobec siebie, nie zawsze
panujàca nad s∏owami, emocjami, pokusami.
Mo˝e zbyt twardo dzier˝àca ster (lecz czy to
naprawd´ grzech w pracy z siatkarkami?), ale
te˝ walczàca z godnym podziwu uporem z groênà chorobà a mimo to tworzàca, konsolidujàca
grup´ zdolnych zawodniczek, które si´gn´∏y po
sukces ogromny. I nikt mu tych wielkich zas∏ug
za z∏ote medale siatkarek nie odbierze. Serdecznie dzi´kujemy Andrzeju!
Mnie si´ zdaje, ˝e troch´ nieszcz´Êcia zacz´∏o
si´ z chwilà przyznania Polsce organizacji pierwszego turnieju Grand Prix. To wyolbrzymi∏o oczekiwania kibiców, podgrzewane jeszcze przez
pras´, co zresztà mo˝na zrozumieç, bo przecie˝
mia∏o dojÊç m.in. do pojedynku mistrzyƒ Êwiata
z mistrzyniami Europy. Mo˝e jednak za ma∏o by∏o ch∏odnej oceny w prognozach jeÊli chodzi
o nasze aktualne mo˝liwoÊci. T∏umaczenie prezesa PZPS w wywiadzie po Bydgoszczy, i˝ trener si´ przyzna∏ do pope∏nienia b∏´du nie przygotowujàc odpowiedniej formy dru˝yny na ten
turniej troch´ mnie Êmieszy, bo przecie˝ to ów
PZPS ze swoim wydzia∏em szkolenia dok∏adnie
zna∏ i akceptowa∏ plany Andrzeja. W nich zaÊ sezon mi´dzynarodowy zaczyna∏ si´ od du˝ej porcji luzu, wycieczki turystyczno-sportowej do
USA, urlopu kadry A miast udzia∏u w turnieju
w Montreaux i dopiero potem, nied∏ugo przed
Bydgoszczà, rozpocz´cia ci´˝kiej harówy. Co nie
mog∏o daç dynamiki, szybkoÊci, s∏owem gry na
wysokim poziomie ju˝ w Bydgoszczy. Niemczyk
budowa∏ form´ i sk∏ad d∏ugofalowo, na mistrzostwa Êwiata (start 31.10), co nie znaczy jednak,
i˝ mo˝na by∏o w sierpniu schodziç poni˝ej pewnego poziomu, a to si´ w turniejach GP zdarza∏o
np. s∏awnej Ma∏gorzacie.

Nowo˝eniuk

Na domiar wszystkiego zabrak∏o w kadrze Doroty Âwieniewicz, zawodniczki sprytnej, z instynktem; majàcej te˝ czasem swoje s∏abe momenty w grze ale potrafiàcej w prze∏omowych
chwilach znakomicie wyczuç sytuacj´, wybraç
ze swego bogatego repertuaru zagraƒ w∏aÊnie
to najw∏aÊciwsze. Zabrak∏o Agaty Mróz, co przy
s∏abszej formie uroczego „Skowronka” by∏o te˝
sporym os∏abieniem bloku i ataku ze Êrodka.
Jak si´ dalej rzecz potoczy? Jak sobie poradzi
Ireneusz K∏os – nast´pca Niemczyka, który mówi∏, ˝e w czasie wspó∏pracy z Irkiem – stara∏
si´ mu wiele ze swego warsztatu przekazaç.
Nawiasem mówiàc K∏os jeÊli ma zostaç klasowym trenerem powinien mieç du˝à samodzielnoÊç w decyzjach, bo gdzie kucharek szeÊç...
Bardzo bym si´ ba∏ kraƒcowych prognoz. Pisz´
w po∏owie wrzeÊnia do ostatniego numeru, który
uka˝e si´ przed mistrzostwami Êwiata siatkarek.
nie znam oczywiÊcie jeszcze wyników kwalifikacji
GP w Warnie (26-29.9) a mogà one sporo rozjaÊniç w ocenie. Wraca podobno do do kadry Glinka, nie bardzo z ró˝nych przyczyn wierz´ w niewykluczalny powrót Niemczyka. Zaj´cie w MÂ minimum czwartego miejsca w grupie eliminacyjnej
to betka, ale ju˝ w nast´pnej fazie, w prawdopodobnych spotkaniach z W∏oszkami, Kubankami,
Turczynkami mo˝e byç bardzo, bardzo trudno.
O siatkarzach w nast´pnym numerze, teraz tylko o tym, ˝e jeÊli ju˝ ktoÊ zosta∏ skrzywdzony
nie przyznaniem dzikiej karty do fina∏u LÂ to
Kubaƒczycy (te˝ drugie miejsce w grupie ale
22 a nie 21 du˝ych punktów). Nasi mogà mieç
˝al do siebie, ˝e nie wygrali jednego meczu
wi´cej (a mieli szanse).


KONKURSY

Ksià˝ka dla
prenumeratorów
Szanowni Czytelnicy!
ZakoƒczyliÊmy ju˝ konkurs „koszulkowy”, wi´c
redakcja "Magazynu Siatkówka" przygotowa∏a
nowà atrakcj´ dla prenumeratorów naszego
miesi´cznika.

Wszyscy Czytelnicy, którzy w ciàgu najbli˝szych
miesi´cy wykupià przynajmniej pó∏rocznà
prenumerat´ naszej gazety dostanà za darmo,
w prezencie, pasjonujàcà sensacyjnà powieÊç
„Maski”. Wystarczy wype∏niç zamieszczony

obok Kupon Konkursowy i przys∏aç na adres
naszej redakcji dowód wp∏aty.
Samà ksià˝k´ mo˝na równie˝ kupiç w naszej
redakcji w cenie 20 z∏. 

✂

KUPON KONKURSOWY
KSIÑ˚KA ZA
PRENUMERAT¢
Imi´ i nazwisko: ............................................................................
......................................................................................................
Adres: ...........................................................................................
......................................................................................................
Telefon: .........................................................................................
e-mail: ..........................................................................................
✂

REGULAMIN KONKURSU
1. Poczàwszy od 1 maja 2006 do 15 grudnia br. w „MAGAZYNIE SIATKÓWKA” b´dà ukazywaç
si´, co miesiàc kupony konkursowe.
a) Czytelnicy indywidualni i dotychczasowi prenumeratorzy, ˝eby wziàç udzia∏
w losowaniu powinni wyciàç co miesiàc z „Magazynu Siatkówka” kupon
konkursowy. W losowaniu wezmà udzia∏ ci czytelnicy i prenumeratorzy, którzy
wytnà i przeÊlà na adres redakcji do 16 grudnia 7 kuponów na 8 które si´
uka˝à w na naszych ∏amach, do koƒca roku.
b) nowi prenumeratorzy, którzy zamówià prenumerat´ od czerwca do grudnia, biorà udzia∏
w konkursie automatycznie, bez potrzeby wycinania i przesy∏ania kuponów.
c) pierwszy kupon konkursowy uka˝e si´ w wydaniu majowym.
d) przedmiotem losowania dla laureatów naszego konkursu, b´dà towary z autografem Ma∏gorzaty Glinki – zegarki, koszulki i czapeczki.
e) nagroda g∏ówna to 10 zegarków z autografem Ma∏gosi Glinki. Pozosta∏e nagrody, które wezmà udzia∏ w losowaniu to koszulki i czapeczki z autografem „Maggie”
f) dla laureatów g∏ównych nagród przewidziane jest spotkanie z Ma∏gosià Glinkà,
na którym „Maggie” osobiÊcie wr´czy nagrody.
g) wszyscy laureaci b´dà mieli mo˝liwoÊç zrobienia sobie pamiàtkowej fotografii z Gosià Glinkà.
h) wszystkie przedmioty, które biorà udzia∏ w losowaniu mo˝ecie zobaczyç Paƒstwo na naszej stronie internetowej www.magazynsiatkowka.pl w dziale KONKURS wraz z ca∏ym regulaminem.
2. Jako wy∏àczny promotor towarów z autografem MA¸GORZATY GLINKI informujemy, ˝e za naszym poÊrednictwem mo˝ecie Paƒstwo zakupiç tylko u nas w cenie producenta wszystkie te
wyjàtkowe przedmioty, jako pamiàtki osobiste lub prezenty. Zamówienia i zapytania prosimy
kierowaç na adres: reklama@magazynsiatkowka.pl

KUPON KONKURSOWY
Wygraj pamiàtki Glinki!
Imi´ i nazwisko: ............................................................................
......................................................................................................
Adres: ...........................................................................................
......................................................................................................
Telefon: .........................................................................................
e-mail: ..........................................................................................
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LIGA ÂWIATOWA 2007

Jubileuszowe zaproszenie

Reprezentacja Argentyny b´dzie tradycyjnie bardzo wymagajàcym rywalem

W przeciwieƒstwie do ubieg∏orocznych, doÊç Êmia∏ych decyzji FIVB dotyczàcych Ligi Âwiatowej (16 uczestników, debiut Afryki), tym razem nie dosz∏o do zbyt wielkich zmian w tej flagowej imprezie siatkarskiej. Dla nas
najistotniejsze jest dziesiàte z rz´du zaproszenie dla reprezentacji Polski
oraz wprowadzenie jasnej zasady dotyczàcej przyznawania tzw. „dzikiej
karty” na fina∏y.
J a c e k

P

ierwsze zaproszenie dla naszych siatkarzy, na rok 1998, by∏o efektem
zabiegów nie pe∏niàcego wówczas jeszcze
˝adnej oficjalnej funkcji w PZPS Janusza
Biesiady, a tak˝e troch´ dzie∏em przypadku,
gdy˝ z udzia∏u w tej imprezie wycofa∏y si´
Chiny. Traf chcia∏, ˝e w swoim jubileuszowym wyst´pie bia∏o-czerwoni spotkajà si´
w∏aÊnie z reprezentacjà Kraju Ârodka,
z którà w tych rozgrywkach jeszcze nie
graliÊmy. Pozostali rywale Polaków z grupy
D – Bu∏garia i Argentyna – sà nam znacznie
lepiej znani. Z Argentyƒczykami przyjdzie
nam si´ zmierzyç w Rundzie Interkontynentalnej ju˝ po raz trzeci. Bilans mamy
korzystny, 4 zwyci´stwa i 2 pora˝ki, a z takiego wyboru chyba najbardziej ucieszy∏
si´ trener naszej kadry, Raul Lozano, który
6
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D à b r o w s k i

zyska dodatkowà szans´ odwiedzin swojej
ojczyzny.
Tak dobrego bilansu nie uda∏o nam si´ osiàgnàç
podczas jedynej jak dotàd, polsko-bu∏garskiej
konfrontacji grupowej – w 2004 roku. Z czterech spotkaƒ wygraliÊmy tylko jedno, a szczególnie bolesny okaza∏ si´ wyjazd do Warny,
w której Polacy nie ugrali nawet seta. Bu∏garzy
awansowali wówczas do turnieju fina∏owego,
w którym zaj´li czwartà lokat´. Identyczny sukces osiàgn´li w tym roku i z tego w∏aÊnie powodu zostali rozstawieni.
Jako, ˝e pewny awans do fina∏owej szóstki majà jedynie zwyci´zcy grup, mo˝na powiedzieç,
˝e nie b´dzie nam ∏atwo. Ale te˝ trudno narzekaç na wyniki tego „losowania”, w którym tak

•

T V P

S p o r t

naprawd´ ma∏o co pozostawione jest losowi.
Jedynie Bu∏garia jest od nas wy˝ej – nieznacznie zresztà – notowana. A nawet je˝eli nie uda
nam si´ wygraç grupy, ale zajmiemy w niej drugie miejsce, to mo˝emy wywalczyç „dzikà kart´” na fina∏y. Tak, tak – wywalczyç, a nie otrzymaç – gdy˝ tym razem FIVB postanowi∏a, ˝e nie
b´dzie jej przyznawaç, tylko automatycznie
przypadnie ona najlepszej dru˝ynie z drugich
miejsc. W tym roku g∏oÊno krytykowaliÊmy korzystnà dla W∏ochów, arbitralnà decyzj´ Rubena
Acosty w tej sprawie. Warto jednak podkreÊliç,
˝e gdyby nawet obowiàzywa∏a zapowiedziana
na przysz∏y rok regu∏a to i tak „dzika karta” nie
przypad∏aby nam, tylko Kubaƒczykom.
W 18-tej Lidze Âwiatowej ponownie wystàpi 16
zespo∏ów. W porównaniu z tegorocznym sk∏a-

dem uczestników nastàpi∏a tylko jedna zmiana:
miejsce staczajàcej si´ coraz bardziej na dno
Portugalii zajmie Kanada, która ostatni raz gra∏a w World League w 2000 roku. Portugalczycy
sami sà sobie winni. Nie spe∏niajà ju˝ ani warunków czysto sportowych, czego najlepszym
przyk∏adem sà niepowodzenia w eliminacjach
Mistrzostw Âwiata i Europy, ani równie˝ organizacyjnych. W tym roku na meczach w ich kraju
trybuny Êwieci∏y pustkami. Przebra∏a si´ miarka
i nie pomog∏y nawet znakomite relacje portugalskich dzia∏aczy z centralà w Lozannie. Uzupe∏niajàcy t´ luk´ siatkarze z Kraju Klonowego LiÊcia trafili do grupy A, w której zdecydowanym
faworytem b´dzie broniàca tytu∏u Brazylia. Zagrajà w niej równie˝ Finlandia i Korea Po∏udniowa. Znacznie ciekawie zapowiada si´ rywalizacja w dwóch kolejnych grupach. W „B” znaleêli
si´ Francuzi, W∏osi, Amerykanie oraz Egipcjanie. Wyjàwszy zdecydowanie najs∏abszych
w tym zestawieniu reprezentantów Afryki, dla
których ogromnym sukcesem jest ju˝ samo zaproszenie (drugie z kolei), ka˝dy mo˝e t´ grup´
wygraç. Byç mo˝e – tradycyjnie ju˝ – mniej wysi∏ku w faz´ grupowà w∏o˝à siatkarze Italii.
Znów bowiem w ich stolicy rozegrany zostanie
turniej fina∏owy, w którym zawsze gospodarz
ma zagwarantowane miejsce.

czeniu w tym sezonie srebrnego medalu zdecydowanie wzros∏y. Liczymy, ˝e tak jak w 2005 roku do walki o czo∏owe lokaty w∏àczy si´ tak˝e
koƒczàca pierwszà (i miejmy nadziej´, ˝e nie
ostatnià) dekad´ startów w LÂ Polska.

nych rozgrywkach. W decydujàcych meczach
Bu∏garzy jednak zawiedli i nie znaleêli si´ na
podium.


W tegorocznym finale World League by∏o wiele
niespodzianek, ale ostatecznie swój prymat potwierdzi∏a Brazylia, która w finale pokona∏a rewelacyjnà Francj´. W∏aÊnie Brazylia b´dzie
z pewnoÊcià wielkim faworytem nast´pnych
rozgrywek. Brazylia przegra∏a w grupie 0:3
z Bu∏garià – naszym rywalem w przysz∏orocz-

Grupa A
Brazylia, Kanada, Finlandia, Korea P∏d.
Grupa B
Francja, W∏ochy, USA, Egipt
Grupa C
Rosja, Kuba, Serbia, Japonia
Grupa D
Bu∏garia, Argentyna, Chiny, Polska

LIGA ÂWIATOWA 2007

Bu∏gari´ staç na wielkie mecze o czym przekona∏ si´
w Moskwie Giba i jego koledzy z dru˝yny Brazylii

Takich kalkulacji nie b´dzie czyni∏ ˝aden z faworytów grupy C, a jest ich a˝ trzech: Rosja,
Kuba, a tak˝e awizowana po raz pierwszy bez
Czarnogóry Serbia. Sk∏ad grupy uzupe∏nia Japonia, dla której ponownie sukcesem powinien
byç ka˝dy wygrany mecz. Najwy˝ej wypada
oceniç szanse Rosji, ale zarówno Kuba, jak
i Serbia z pewnoÊcià b´dà chcia∏y w∏àczyç si´
do rywalizacji o awans. Dodatkowym smaczkiem rosyjsko-serbskich konfrontacji b´dzie
osoba trenera Sbornej, Zorana Gajicia, który nie
tak dawno temu Êwi´ci∏ przecie˝ olbrzymie sukcesy z kadrà swojej ojczystej Jugos∏awii.
Do udzia∏u w Lidze Âwiatowej nie zosta∏a zaproszona tylko jedna dru˝yna z pierwszej dziesiàtki
Êwiatowego rankingu – plasujàca si´ tu˝ za bia∏o-czerwonymi, bo na dziewiàtym miejscu – Grecja. Mo˝na jednak stwierdziç, ˝e po raz drugi
z rz´du rozgrywki te obejmujà zdecydowanà
wi´kszoÊç czo∏owych dru˝yn naszego globu. Nie
ma takiej sytuacji jak w latach poprzednich, kiedy to z ró˝nych przyczyn brakowa∏o na przyk∏ad
Rosji czy te˝ Stanów Zjednoczonych. Faworyci
pozostajà niezmiennie ci sami: Brazylia, Rosja,
W∏ochy oraz Francja, której notowania po wywal-

Brazylijczycy i w nast´pnym sezonie b´dà wielkim
faworytem World League
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SIATKARZE PRZED MÂ

Piotr Gruszka reprezentowa∏
siatkarzy w rozmowach z PZPS

GROZILI BOJKOTEM
Reprezentacja Polski siatkarzy 10 wrzeÊnia, a nie jak planowano 7, rozpocz´∏a w Spale po dwóch tygodniach wakacji decydujàce zgrupowanie
przed listopadowymi mistrzostwami Êwiata.
M a ∏ g o r z a t a

P

ierwsze zamieszanie by∏o spowodowane nie stawieniem si´ 7 wrzeÊnia trójki
graczy z dru˝yny mistrza Polski, BOT Skry
Be∏chatów – Mariusza Wlaz∏ego, Krzysztofa
Ignaczaka i Piotra Gruszki. Wymienieni zawodnicy pracowali ju˝ w klubie przygotowujàc si´ do zbli˝ajàcej Ligi Mistrzów.
W koƒcu dosz∏o do porozumienia na linii
klub – trener Raul Lozano, a siatkarze Skry
na tydzieƒ dojechali na zgrupowanie. Od 18
wrzeÊnia do 12 paêdziernika b´dà ju˝ trenowaç w Be∏chatowie. Drugi i jak si´ okaza∏o
bardzo powa˝ny problem wyniknà∏ z buntu
kadrowiczów, którzy zagrozili opuszczeniem obozu jeÊli nie zostanà im wyp∏acone
zaleg∏e tzw. stypendia za gr´ w dru˝ynie
narodowej, czyli 2,3 tys. z∏ miesi´cznie.
8
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– Nie otrzymywaliÊmy pieni´dzy od samego poczàtku kadry, czyli od maja, mieliÊmy dosyç ciàg∏ych obietnic, które nie by∏y dotrzymywane.
Nie podoba∏ nam si´ sposób rozmów z nami
i tego jak si´ nas nie powa˝nie traktuje. Wymaga si´ od nas super meczów, medali, a podstawowe sprawy sà nie realizowane. To nie chodzi
o pieniàdze, tylko o zasady, oczekujemy powa˝nego traktowania i szacunku, bo na to zas∏uguje nasza ci´˝ka praca – komentowali zaistnia∏à
sytuacj´ kadrowicze. – JeÊli byÊmy nie otrzymali obiecanych funduszy chcieliÊmy opuÊciç
obóz w Spale – mówili.
Ministerstwo Sportu zalega∏o od maja z wyp∏atami dla reprezentantów Polski. Problem polega∏ na tym, ˝e stypendia nale˝à si´ tylko meda-

G o t o w i e c
listom mistrzostw Êwiata czy Europy, a podopieczni trenera Raula Lozano w ME w 2005 roku zaj´li miejsce piàte. Na wniosek PZPS resort
Tomasza Lipca zgodzi∏ si´ wprawdzie zmieniç
przepisy na korzyÊç siatkarzy, ale od prawie roku nie mo˝e sobie z tym poradziç. Dla za∏agodzenia sporu PZPS wzià∏ spraw´ w swoje r´ce
i postanowi∏ wyp∏aciç stypendia z w∏asnych
Êrodków. Do Spa∏y uda∏ si´ na rozmowy prezes
PLS Artur Popko, a rozmowy toczy∏y si´ do póêna w nocy, siatkarzy reprezentowa∏ kapitan
Piotr Gruszka.
„Zawodnicy upomnieli si´ o zaleg∏e pieniàdze,
ale bunt siatkarzy jest w mediach, a nie na
zgrupowaniu” – tak mówi∏ mened˝er reprezentacji Witold Roman. Wiceprezes PZPS ds. orga-

nizacyjnych Bogus∏aw Adamski potwierdza∏ s∏owa prezesa Miros∏awa Przedpe∏skiego: „˝e pieni´dzy nie da∏o si´ wys∏aç wczeÊniej, bo zawodnicy zwlekali z uzupe∏nieniem potrzebnych dokumentów”.
– W perspektywie mamy mistrzostwa Êwiata,
wiadomo, ˝e jest to dla nas najwa˝niejsza impreza w tym roku, a w takiej napi´tej atmosferze nie da si´ pracowaç i myÊleç tylko o tym co
teraz powinno byç dla nas najwa˝niejsze, czyli
o graniu i ciàg∏ym podwy˝szaniu formy i umiej´tnoÊci. Dobrze, ˝e to ca∏e zamieszanie si´
skoƒczy∏o – powiedzia∏ rozgrywajàcy bia∏o-czerwonych, ¸ukasz ˚ygad∏o.
Od 18 wrzeÊnia zabraknie na zgrupowaniu
„skrzaków”. Trener Raul Lozano nie mo˝e skorzystaç te˝ z zawodników grajàcych we w∏oskiej Serie A, Sebastiana Âwiderskiego i Micha∏a Winiarskiego, a tak˝e Roberta Prygla, który
rozgrywa∏ mecze pucharowe w rosyjskiej Superlidze. Prygiel do∏àczy do kolegów w poniedzia∏ek 18 wrzeÊnia. Nie b´dzie te˝ Dawida
Murka, siatkarz Jastrz´bskiego W´gla z powodów zdrowotnych postanowi∏, ˝e w tym roku
w reprezentacji ju˝ nie zagra. O tym piszemy
w oddzielnej rozmowie z reprezentantem Polski.
„Sytuacj´ mam trudnà. Brakuje mi przyjmujàcych. Postanowi∏em na czternaÊcie dni powo∏aç
trzech juniorów, Bartosza Kurka i Jakuba Jarosza z Mostostalu oraz Zbigniewa Bartmana,
grajàcego obecnie we W∏oszech. Otrzyma∏em
informacje z K´dzierzyna, ˝e zawodnicy tego
klubu nie przyjadà do Spa∏y, bo sà zm´czeni” –
powiedzia∏ na konferencji prasowej trener Raul
Lozano.
Dosz∏o jednak do kompromisu, pomóg∏ w tym
wiceprezes PZPS d/s szkoleniowych Waldemar
Wspania∏y, który z kadrà kobiet przebywa∏ na
zgrupowaniu w K´dzierzynie.
Kurek i Jarosz b´dà na zgrupowaniu kadry od
20 do 29 wrzeÊnia, zabraknie Bartmana, którego nie chcia∏ puÊciç w∏oski klub z Verony.
„Sami siatkarze najlepiej wiedzà, czy sà przem´czeni po mistrzostwach Europy juniorów, czy
nie. Chcia∏bym z nimi o tym porozmawiaç sam”
– powiedzia∏ Lozano.
Siatkarze po powrocie z ME juniorów byli zdziwieni, ˝e ktoÊ za nich mówi, ˝e sà zm´czeni.
„BylibyÊmy mo˝e zm´czeni, jakbyÊmy coÊ tam

ugrali, to dla nas wielkie wyró˝nienie, ˝e b´dzie
nam dane popracowaç troch´ z seniorami
w Spale, myÊle, ˝e si´ czegoÊ nauczymy – mówi∏ Jakub Jarosz na lotnisku w Warszawie.
Kadrowicze na zgrupowaniu w Spale pozostanà
do 29 wrzeÊnia, oczywiÊcie b´dà mieli wolne
weekendy. Od tego dnia do 8 paêdziernika
wszyscy rozjadà si´ do swoich klubów. 2 listopada dru˝yna narodowa wyje˝d˝a do Niemiec,
tam rozegra dwa mecze towarzyskie z gospodarzami, a po nich uda si´ ju˝ do Japonii.
Najwa˝niejsze, ˝e to ca∏e zamieszanie z kasà
jest ju˝ za nami i mo˝emy spokojnie skupiç si´
na tym co teraz jest dla nas najwa˝niejsze, czyli na treningach. Zarzàd PZPS wyp∏aci∏ nam
wszystkie zaleg∏oÊci, sà na koncie, sprawdzi∏em
(Êmiech) – powiedzia∏ w rozmowie z nami libero reprezentacji Polski, Krzysztof Ignaczak.
– A co z zaleg∏ymi pieni´dzmi z Ministerstwa Sportu?
– Na te fundusze to bym ju˝ nie liczy∏, tak mi
si´ wydaje, mo˝e si´ myl´. To nie by∏y wielkie
pieniàdze, wiadomo, ˝e zarabiamy g∏ównie
w klubach, ale liczy si´ sposób w jaki si´ nas
traktuje, to ma byç uk∏ad partnerski, oparty na
zaufaniu, powa˝nym traktowaniu, to w tym
konflikcie by∏o najwa˝niejsze, dobrze, ˝e mamy
to za sobà.

27 listopada z greckim Olimpiakosem Pireus.
W piàtek 15 wrzeÊnia byliÊmy ostatni dzieƒ na
zgrupowaniu w Spale, wyje˝d˝amy i pracujemy
do koƒca pierwszej cz´Êci rozgrywek LM w klubie. Mamy kilka sparingowych spotkaƒ, z Politechnikà Warszawa, z Jastrz´bskim W´glem.
Ma∏o czasu, a pracy du˝o. Trzeba b´dzie po∏àczyç dobro dru˝yny narodowej i Skry. Nie b´dzie to trudne, bo nad tym samym obecnie pracujemy – obrona, zagrywka, troch´ si∏y. A, ja,
Mariusz Wlaz∏y i Piotr Gruszka musimy poznaç
nowych kolegów i trenera.
– Podobno Skra na koniec sezonu b´dzie
najlepiej w∏adajàcà j´zykami obcymi dru˝ynà w polskiej lidze?
– Fakt, slyszy si´ u nas angielski, francuski,
w∏oski, polski, ∏atwo nie jest, ale na wszystko
potrzebny jest czas. Dogadamy si´. Trener Daniel Castellani zna najlepiej w∏oski, ale po angielsku te˝ mo˝na si´ z nim porozumieç. Ci´˝ki
okres przed nami, oby szcz´Êliwy i bez kontuzji
– doda∏ Krzysztof Ignaczak.


„Traktujcie nas powa˝nie” –
domaga si´ Ignaczak

– Nie pomaga to w tworzeniu dobrej atmosfery?
– OczywiÊcie, ˝e nie. By∏o nerwowo, wszyscy
byliÊmy poddenerwowani, wiadomo, ˝e w takich warunkach nie da si´ pracowaç bez k∏ótni,
spi´ç i krzywych spojrzeƒ. A tak si´ nie da
funkcjonowaç na d∏u˝szà met´. Odpocz´liÊmy
po wakacjach i od razu stresowa sytuacja.
– Wakacje si´ uda∏y?
– Tak, by∏em z ˝onà i synkiem u rodziny na Florydzie, by∏o cudownie, pe∏ny relaks, nawet huragan Ernesto nam nie przeszkodzi∏ w odpoczynku i nabieraniu si∏ (Êmiech). Ka˝demu potrzebny jest ma∏y oddech, nie da si´ bez tego
˝yç. Teraz inaczej patrz´ na wiele rzeczy, mam
w sobie nowà porcj´ energii i mog´ poÊwi´ciç
czas i myÊli siatkówce, reprezentacji i klubowi.
– No w∏aÊnie, co teraz b´dzie wa˝niejsze –
kadra, czy klub?
– Zaczynamy przygotowania do Ligi Mistrzów.
Pierwszy mecz gramy u siebie w nowej hali
paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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JAK NAJSZYBCIEJ
ZAPOMNIEå
Cykl Grand Prix 2007 mia∏ byç prze∏omowy dla polskich siatkarek. MieliÊmy jeden z turniejów w naszym kraju, planowano pierwszy w historii
awans do fina∏owej szóstki. Prze∏om rzeczywiÊcie by∏, ale niestety w negatywnym sensie. Bia∏o-czerwone zaj´∏y ostatnie miejsce, a przy okazji
straci∏y trenera i najwi´kszà gwiazd´.
R a f a ∏

J

u˝ poczàtek tegorocznej Grand Prix by∏
w wykonaniu Polek kiepski. Turniej
w Bydgoszczy zagra∏y bardzo s∏abo. – Gdyby nie pora˝ka w pierwszym secie meczu
z W∏oszkami, kiedy prowadziliÊmy 16:8,
wszystko mog∏o potoczyç si´ inaczej – mówi∏ póêniej trener Andrzej Niemczyk. Mog∏o,

Korea P∏d. te˝ okaza∏a si´ za silna na nasz zespó∏
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ale si´ nie potoczy∏o. W „¸uczniczce” bia∏oczerwone przegra∏y nie tylko z mistrzyniami Êwiata, lecz tak˝e z Dominikanà i Stanami Zjednoczonymi.
W takich nastrojach trzeba by∏o lecieç do Korei
Po∏udniowej. Co gorsza, bez Kamili Fràtczak,

B a ∏ a
która nabawi∏a si´ kontuzji mi´Êni brzucha. Wydawa∏o si´ jednak, ˝e dojÊcie do formy wi´kszoÊci zawodniczek to tylko kwestia czasu. Niestety, w Seulu nasili∏y si´ k∏opoty z barkiem Oli
Przybysz. Na kilku treningach zawodniczka w∏oskiego Rebecchi Rivergaro plasowa∏a pi∏k´ lewà
r´kà, albo w ogóle nie atakowa∏a. Ponadto, pro-

blemy ˝o∏àdkowe mia∏a Ma∏gorzata Glinka (nie
bra∏a udzia∏u w kilku treningach). Na domiar
z∏ego podczas çwiczeƒ urazu pleców dozna∏a
Joanna Mirek. Wydawa∏o si´, ˝e nie b´dzie
w stanie zagraç w ˝adnym meczu w trakcie koreaƒskiego turnieju. Pora˝k´ 0:3 z Japonkami
oglàda∏a z ∏awki rezerwowych, ale ju˝ nast´pnego dnia da∏a niez∏à zmian´ w spotkaniu z Rosjankami. Bia∏o-czerwone przegra∏y 2:3. Wtedy
wydawa∏o si´ jeszcze, ˝e Rosj´ powinniÊmy pokonaç tak jak na przyk∏ad na mistrzostwach
Europy w Zagrzebiu. Jednak kilkanaÊcie dni
póêniej, kiedy rosyjska dru˝yna zaj´∏a drugie
miejsce w finale Grand Prix, a nast´pnie wygra∏a kwalifikacje GP w Warnie, wielu zacz´∏o doceniaç prac´, jakà w ostatnich miesiàcach wykona∏ ze sbornà W∏och Giovanni Caprara. Nie
brakuje nawet takich, którzy widzà w Rosjankach kandydatki do podium mistrzostw Êwiata.
Hala w Seulu wybudowana zosta∏a z myÊlà
o igrzyskach olimpijskich 1988. Na miejsce lokalizacji wybrano sàsiedztwo imponujàcego
stadionu olimpijskiego. Niestety, obydwa obiekty od prawie 20 lat nie by∏y remontowane. Hala
wyglàda w Êrodku na doÊç zaniedbanà. Wy∏o˝ona boazerià, ze starymi trybunami i panujàcym
w niej zaduchem. W przeddzieƒ rozpocz´cia

turnieju, podczas treningu bia∏o-czerwonych
nad boiskiem fruwa∏y setki moskitów. Dokuczliwe owady kàsa∏y zawodniczki i trenera Andrzeja Niemczyka. – Patrzcie, uci´∏y mnie a˝
w czterech miejscach – pokazywa∏ szkoleniowiec, mówiàc, ˝e jeszcze nigdy nie spotka∏ si´
z takim zaniedbaniem organizatorów.
Ale Koreaƒczycy potrafià si´ zmobilizowaç.
Wokó∏ boiska chodzili pracownicy hali z odÊwie˝aczami powietrza i sprayami przeciwko owadom. Nast´pnego dnia wszystko by∏o w porzàdku: ˝adnego moskita i ch∏ód spowodowany klimatyzacjà.

ka∏ jednak na nie jeszcze powa˝niejszy sprawdzian. Kubanki, Chinki i Azerki wydawa∏y si´
bardziej wymagajàcymi rywalkami ni˝ Korea,
Japonia oraz Rosja.

Pora˝ka z Rosjà zabola∏a, lecz Polki pokaza∏y,
˝e rzeczywiÊcie – powoli, ale jednak – dochodzà do formy. Tymczasem w niedziel´ doÊç niespodziewanie uleg∏y Koreankom. Znów po pi´ciosetowym boju. Jednak nawet same siatkarki
nie mog∏y zrozumieç, co sta∏o si´ z nimi w drugim secie. Korea wygra∏a go 25:10! Tak druzgocàcà pora˝k´ ostatnio bia∏o-czerwone ponios∏y
rok wczeÊniej, ale z samà Brazylià. Mirek, mimo bólu, rozegra∏a ju˝ ca∏e spotkanie.

Jednak w Ningbo aspekt poza sportowy wyszed∏ na pierwszy plan. Pobyt w Chinach rozpoczà∏ si´ spokojnie, nic nie zapowiada∏o szokujàcych wydarzeƒ, które w kolejnych dniach
wstrzàsn´∏y nie tylko dru˝ynà, ale i ca∏ym Êrodowiskiem siatkarskim w Polsce. Prze∏omowy
by∏ wtorkowy trening. Po po∏udniu zespó∏ çwiczy∏ na bocznym boisku wspania∏ej, 8-tysi´cznej hali. Mniej wi´cej w po∏owie zaj´ç trener
Niemczyk rzuci∏ w kierunku Ma∏gorzaty Glinki
kilka niecenzuralnych s∏ów, z∏y na to, ˝e zawodniczka nie wykona∏a çwiczenia, które zarzàdzi∏.
Ta zdenerwowa∏a si´ i usiad∏a na ∏awce, mówiàc, ˝e w tej sytuacji na dziÊ skoƒczy∏a zaj´cia. Po kilku minutach dosz∏o mi´dzy obojgiem
do k∏ótni. Pojawi∏y si´ zarzuty, ˝e trener nie
przyk∏ada si´ do przygotowaƒ dru˝yny, a zawodniczka nie çwiczy z odpowiednim zaanga˝owaniem.

Polki wylatywa∏y wi´c z Seulu w minorowych
nastrojach. Najpierw odby∏y lot do Szanghaju,
a stamtàd do Ningbo. W chiƒskim mieÊcie cze-

Wieczorem w hotelu Niemczyk postanowi∏, ˝e
rezygnuje z Glinki. Mówi∏, ˝e od jakiegoÊ czasu
zamierza∏ si´ jej pozbyç z dru˝yny, gdy˝ nie pa-

Tak Brazylia Êwi´towa∏a trzecie kolejne
zwyci´stwo w Grand Prix
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sowa∏a do zespo∏u pod wzgl´dem charakteru.
Nast´pnego dnia og∏osi∏ t´ decyzj´ ca∏emu zespo∏owi, podczas Êrodowego treningu. Glince
nap∏yn´∏y ∏zy do oczu, ale wytrzyma∏a do koƒca
çwiczeƒ. Zamiast niej do dwunastki na chiƒski
turniej zosta∏a wpisana Marta Pluta (jecha∏a na
Grand Prix jako 13 zawodniczka). Próby mediacji podj´∏y si´ Ola Przybysz, Milena Rosner i Iza
Be∏cik, ale, mimo kilkudziesi´ciominutowej rozmowy z selekcjonerem, niewiele wskóra∏y. Co
wi´cej, trener uzna∏, ˝e obrona Glinki, w której
wystàpi∏y jego podopieczne, to przejaw braku zaufania do jego metod. W czwartek wieczorem
stwierdzi∏ wi´c, ˝e rezygnuje z pracy z reprezentacjà Polski. Takà informacj´ przekaza∏ zespo∏owi na piàtkowym porannym treningu Ireneusz
K∏os. Po powrocie do Polski trener Niemczyk,
próbujàc wybrnàç ze skomplikowanej sytuacji,
zmieni∏ nieco swojà wersj´ wydarzeƒ, mówiàc,
˝e nie wyrzuci∏ Glinki, tylko „odsunà∏ jà od ekipy
w ostatnim turnieju”, a sam nie zrezygnowa∏
i nie poda∏ si´ do dymisji, tylko „do dyspozycji”...
Niemczyk nie chcia∏ wychodziç z pokoju hotelowego. – Nie zamierzam dekoncentrowaç siatkarek, siedzàc na trybunach – t∏umaczy∏ swojà
decyzj´. Tymczasem Polki pod okiem K∏osa radzi∏y sobie ca∏kiem dobrze. Niewiele brakowa∏o,
UÊmiech wróci∏ Polkom po wygranej
z Azerbejd˝anem
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by pokona∏y Kub´ (ostatecznie przegra∏y po tie
breaku). Nieêle wyglàda∏ te˝ pierwszy set kolejnego spotkania, z Chinkami. Jednak póêniej gospodynie nie pozostawi∏y naszym siatkarkom
wàtpliwoÊci, kto jest lepszy.
W niedziel´ bia∏o-czerwone stan´∏y naprzeciw
swojego ostatniego rywala w Grand Prix 2006
(nie by∏o ju˝ szans na awans do turnieju fina∏owego). Pora˝ka z Azerbejd˝anem oznacza∏aby
najgorszy dorobek ze wszystkich bioràcych
udzia∏ w rozgrywkach zespo∏ów (jest ich 12).
Nawet Tajlandia poradzi∏a sobie z Azerkami
(wygra∏a 3:2). Na szcz´Êcie bia∏o-czerwone zagra∏y z determinacjà i tym razem tie break zakoƒczy∏ si´ ich sukcesem. 21 bloków (wiele
z nich na liderce Azerbejd˝anu, Natalii Mammadowej) musia∏o zrobiç wra˝enie. Niestety, nie
wystarczy∏o to do wyprzedzenia w rankingu
Tajlandii. FIVB prowadzi bowiem klasyfikacj´
bioràc pod uwag´ najpierw du˝e punkty, nast´pnie bilans ma∏ych punktów, a dopiero na
koƒcu bilans setów. I choç w setach byliÊmy
zdecydowanie lepsi od Tajek, to ma∏e punkty
dzia∏a∏y na korzyÊç Azjatek. Stàd ostatnie, najgorsze spoÊród 3 dotychczasowych wyst´pów,
miejsce Polek w Grand Prix (w sezonie 2004
by∏o 8, a w 2005–7).

Mecz z Azerbejd˝anem, wed∏ug trenera K∏osa
i niektórych zawodniczek, by∏ prze∏omowy. –
Mam nadziej´, ˝e zwyci´stwo pozwoli zawodniczkom si´ prze∏amaç i uwierzyç w siebie –
mówi∏ K∏os. Ju˝ wtedy musia∏ si´ spodziewaç,
˝e po powrocie do Polski PZPS powierzy mu rol´ nast´pcy Niemczyka. Jednak raczej nie przewidzia∏ tego, ˝e dzia∏acze wyznaczà jednoczeÊnie koordynatora kobiecej kadry w osobie Waldemara Wspania∏ego. Ju˝ w zesz∏ym roku wiceprezes jeêdzi∏ z siatkarkami (m.in. do Warny
i Zagrzebia). Nie by∏o jednak tajemnicà, ˝e trener Niemczyk nie darzy go wielkà sympatià,
wi´c sprawa upad∏a. Teraz, gdy Niemczyka nie
by∏o ju˝ z zespo∏em (7 wrzeÊnia PZPS rozwiàza∏
z nim umow´, a selekcjoner uda∏ si´ na leczenie do szpitala w Bia∏ymstoku) Wspania∏y powróci∏ do swojej poprzedniej roli.
Tak zakoƒczy∏ si´ pewien etap – wspania∏y dla
polskiej siatkówki – w którym g∏ówne role odgrywa∏y „Z∏otka” i ten, który je skrzyknà∏, potrafi∏ zmobilizowaç, doprowadziç na sam szczyt
– Andrzej Niemczyk. Rozpocz´∏a si´ kolejna
era, miejmy nadziej´ – równie, albo przynajmniej po cz´Êci – tak szcz´Êliwa. Agata Mróz,
Katarzyna Skowroƒska, Milena Rosner (nota bene, najlepsza zawodniczka kadry w bie˝àcym

sezonie) czy pozosta∏e z Polek to w wi´kszoÊci
ju˝ nie szalone dwudziestolatki, które z ka˝dym
wyjazdem na turniej odkrywa∏y pi´kno siatkówki i trudy profesjonalizmu. Teraz znajà ju˝ t´

dyscyplin´ bardzo dobrze, podejmujà kolejne
wyzwania. Wiedzà, czego si´ spodziewaç.
A czego mogà si´ po naszej dru˝ynie spodziewaç kibice? Przekonamy si´ ju˝ wkrótce... 

WYNIKI GRAND PRIX 2007
(od II rundy)
Makau
Brazylia – Dominikana 3:2; Chiny – USA 3:2;
Brazylia – USA 3:1; Chiny – Dominikana 3:1;
USA – Dominikana 3:1; Brazylia – Chiny 3:0.
Seul
Rosja – Korea P∏d 3:1; Japonia – Polska 3:0
(25:18, 26:24, 25:18); Rosja – Polska 3:2 (25:16,
28:30, 25:16, 24:26, 15:6); Japonia – Korea P∏d 3:0;
Korea P∏d – Polska 3:2 (23:25, 25:10, 19:25, 25:22,
15:9); Rosja – Japonia 3:0.
Tajwan
W∏ochy – Azerbejd˝an 3:2; Kuba – Tajlandia 3:0;
Kuba – Azerbejd˝an 3:2; W∏ochy – Tajlandia 3:1;
Kuba – W∏ochy 3:1; Tajlandia – Azerbejd˝an 3:2.
III runda
Ningbo
Kuba – Polska 3:2 (18:25, 25:27, 25:15, 25:16, 15:9);
Chiny – Azerbejd˝an 3:1; Kuba – Azerbejd˝an 3:0;
Chiny – Polska 3:0 (25:22, 25:15, 25:14); Polska –
Azerbejd˝an 3:2 (25:21, 25:21, 19:25, 22:25, 15:13);
Chiny – Kuba 3:0.
Bangkok
Rosja – Korea P∏d 3:2; USA – Tajlandia 3:0;
USA – Korea P∏d 3:1; Rosja – Tajlandia 3:0;
Rosja – USA 2:1; Korea P∏d – Tajlandia 3:0.
Okayama
Brazylia – W∏ochy 3:0; Japonia – Dominikana 3:2;
Brazylia – Dominikana 3:0; W∏ochy – Japonia 3:0;
W∏ochy – Dominikana 3:0; Brazylia – Japonia 3:0.

Marta Pluta
w meczu z Kubà

Rosner i Podolec
oglàdajà zdobyte medale

TURNIEJ FINA¸OWY
Reggio Calabria
Chiny – Kuba 3:1; Kuba – W∏ochy 3:1; W∏ochy –
Chiny 3:0; Brazylia – Rosja 3:0; Rosja – Japonia
3:0; Brazylia – Japonia 3:1.
Pó∏fina∏y
Brazylia – Kuba 3:0; Rosja – W∏ochy 3:2.
O 5. miejsce: Chiny – Japonia 3:0
O 3. miejsce: W∏ochy – Kuba 3:2
O 1. miejsce: Brazylia – Rosja 3:1
KLASYFIKACJA KO¡COWA
1. Brazylia
2. Rosja
3. W∏ochy
4. Kuba
5. Chiny
6. Japonia
7. USA
8. Dominikana
9. Korea P∏d
10. Azerbejd˝an
11. Tajlandia
12. Polska
Nagrody indywidualne
MVP (najlepsza zawodniczka): Sheilla Castro (Brazylia)
Najlepiej punktujàca: Jekaterina Gamowa (Rosja)
Najlepiej atakujàca: Fabiana Claudino (Brazylia)
Najlepiej blokujàca: Sara Anzanello (W∏ochy)
Najlepiej serwujàca: Nancy Carillo (Kuba)
Najlepsza libero: Arlene Xavier (Brazylia)
Najlepsza rozgrywajàca:
Eleonora Lo Bianco (W∏ochy)
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MVP GRAND PRIX 2006 – SHEILLA CASTRO

KA˚DY
MA SWÓJ MOMENT
Zawsze uÊmiechni´ta, tryskajàca energià, przy tym bardzo urodziwa. Kiedy wchodzi na boisko przeistacza si´ w bezlitosnà egzekutork´. Z ka˝dym
rokiem coraz trudniej rywalkom powstrzymaç jej atomowe zbicia. Nic
dziwnego, ˝e niemal z ka˝dego turnieju przywozi nagrody dla najlepiej
atakujàcej, czy MVP. Taka jest jedna z najwi´kszych gwiazd brazylijskiej
siatkówki – Sheilla Castro.
R a f a ∏

J

u˝ w zesz∏ym roku Sheilla udowodni∏a,
˝e nale˝y jej si´ miejsce w podstawowej
szóstce ekipy Brazylii. Rozegra∏a wspania∏e
zawody podczas Pucharu Wielkich Mistrzyƒ
w Japonii. WczeÊniej trudno by∏o jej si´
przebiç do wyjÊciowego sk∏adu, bo trener
Jose Guimaraes ma do wyboru na tej
pozycji wiele znakomitoÊci. Jest wyró˝niajàca sie w Grand Prix 2005 Renatinha,
z powodzeniem grajàca po przekàtnej na
igrzyskach w Atenach Marie Steinbrecher,
dynamiczna atakujàca z Pucharu Âwiata
2003 Bia Chagas, czy wyró˝niajàca si´
w sezonie 2004 Elisangela. A przecie˝
jeszcze do niedawna prawie nikt nie wyobra˝a∏ sobie na tej pozycji kogoÊ innego
ni˝ pi´kna i skuteczna Leila Barros
(obecnie grajàca w siatkówk´ pla˝owà).
Wyglàda jednak na to, ˝e teraz nadesz∏a
era Sheilli.
Urodzi∏a si´ w Belo Horizonte. Jako 13-latka trafi∏a do szkolnej dru˝yny i tam zauwa˝yli jà trenerzy miejscowego klubu – Mackenzie. Ale siatkówka nie by∏a jedynym sportem, który uprawia∏a. „Bawi∏a si´” w koszykówk´, pi∏k´ r´czna,
a nawet – co oczywiste w przypadku Brazylii –
pi∏k´ no˝nà. Jednak mi∏oÊç do siatkówki wzi´∏a
gór´. Trener dru˝yny szkolnej, Olyntho, zaprowadzi∏ jà do Mackenzie. Od tego czasu szkoleniem Sheilli zaj´li si´ Jamison i Celio. Do dziÊ
zawodniczka wyra˝a si´ o nich w samych superlatywach. – Jestem im bardzo wdzi´czna,
za to, ˝e dosta∏am szans´ – mówi. – Uda∏o si´
jà wykorzystaç, ale bez nich nic bym nie osià14
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gn´∏a. Wszystkie tytu∏y, medale trzeba dedykowaç w∏aÊnie trenerom w kategoriach juniorskich. Nasze kariery to tak naprawd´ ich osobiste zwyci´stwa.
Z Mackenzie Sheilla trafi∏a do reprezentacji juniorek, z którà zdoby∏a w 2001 roku tytu∏ mistrzyni Êwiata. Rok póêniej znalaz∏a si´ ju˝
w sk∏adzie seniorskiej kadry. Pojawi∏y si´ kolejne sukcesy, choç na razie najcz´Êciej z Sheillà
na ∏awce rezerwowych. Ale ona by∏a bardzo
cierpliwa. Wiar´ w siebie pomaga∏y jej zachowaç sukcesy w klubie. Z MRV Minas, do którego przesz∏a z Mackenzie, zdoby∏a mistrzostwo
jednej z najsilniejszych lig Êwiata – brazylijskiej.
– Ludzie cz´sto pytajà mnie, jak to wszystko
si´ sta∏o, jak dosz∏am do tych wszystkich tytu∏ów, sukcesów. Odpowiadam im, ˝e ka˝dy z nas
ma swojà chwil´ prawdy. Ja potrafi∏am si´
w niej znaleêç, wykorzysta∏am jà bardzo dobrze. W ciàgu jednej sekundy uwierzy∏am, ˝e
mog´ osiàgnàç naprawd´ wiele – opowiada
brazylijska gwiazda.
W 2004 roku wyjecha∏a z kraju i podpisa∏a kontrakt ze Scavolini Pesaro. Bardzo dobrze prezentowa∏a si´ w lidze w∏oskiej, zdobywajàc
z tym klubem Puchar CEV. Przed∏u˝y∏a umow´
i w sezonie 2006/2007 znów zobaczymy jà
w Serie A. – KiedyÊ ktoÊ zapyta∏ mnie, co myÊl´, kiedy zdobywam medal, czy jakiÊ tytu∏.
Odpowiedê jest prosta: od razu zastanawiam
si´, co musz´ zrobiç, ˝eby wywalczyç kolejne!
– koƒczy najlepsza zawodniczka Grand Prix
2007.


B a ∏ a

SHEILLA TAVARES DE CASTRO
(Brazylia)
Urodzona: 1 lipca 1983 roku w Belo Horizonte
Wzrost: 186 cm; waga: 65 kg
Pozycja na boisku: atakujàca
Numer na koszulce: 13
Kluby:
Mackenzie (1997-2000),
MRV Minas (2001-2004),
Scavolini Pesaro (2006-?)
Sukcesy:
mistrzyni Êwiata juniorek (2001),
z∏oto Grand Prix (2005 i 2006),
mistrzyni Ameryki Po∏udniowej (2005),
z∏oto Grand Champions Cup (2005),
Puchar CEV (2006),
mistrzyni brazylijskiej Superligi (2001/2002),
mistrzyni Brazylii kadetek (2000),
mistrzyni Ameryki Po∏udniowej juniorek (2000)
Nagrody indywidualne:
MVP Grand Prix 2006, najlepsza atakujàca
pucharu CEV (2006), MVP i najlepsza
punktujàca Grand Champions Cup (2005),
najlepsza atakujàca Brazylii w sezonie 2005
Sportowy idol: Ayrton Senna

RUSZY¸A LIGA MISTRZÓW

UDANY
POCZÑTEK SKRY
Mistrzowie Polski, siatkarze BOT Skry Be∏chatów udanie rozpocz´li tegoroczne rozgrywki w elitarnej Lidze Mistrzów. Zawodnicy prowadzeni od
tego sezonu przez argentyƒskiego trenera Daniela Castellaniego pokonali grecki Olimpiakos Pireus 3:2. – W tym meczu by∏o wszystko, a taki
wynik by∏ nam potrzebny, by nas wzmocniç i „zcementowaç” – powiedzia∏ po spotkaniu trener Castellani.

Ma∏gorzata Gotowiec

– W pe∏nym sk∏adzie przeprowadziliÊmy dopiero
oko∏o 11 treningów, wi´c z pewnoÊcià jest jeszcze sporo do poprawienia i dogrania, ale nie
wyglàda to êle. B´dziemy mocni i b´dziemy si´
liczyç – to s∏owa libero Skry i dru˝yny narodowej, Krzysztofa Ignaczaka.
– Sami dopuÊciliÊmy do takiej nerwowej koƒcówki, skurcze chwyci∏y Mariusza, a co za tym
idzie, wdar∏a si´ panika, która nie jest dobrym
doradcà. Cieszy mnie fakt, ˝e potrafiliÊmy si´
otrzàsnàç i wygraç, taka sytuacja tylko nas
wzmocni∏a, to jest plus tych nerwów i emocji,
które wszystkim zafundowaliÊmy w koƒcówce
spotkania. Musimy si´ lepiej poznaç, ale jak widaç radzimy sobie i oby tak dalej – powiedzia∏
rozgrywajàcy Maciej Dobrowolski.
Pod sam koniec czwartej partii (by∏o 24:18 dla
Skry) z boiska zniesiony zosta∏ na r´kach kolegów Mariusz Wlaz∏y. Reprezentant Polski, który
tyle krzywdy wyrzàdzi∏ greckiej dru˝ynie, dozna∏
bolesnych skurczów mi´Êni. Poprzednio takie
skurcze dokucza∏y Wlaz∏emu w meczu z Amerykanami podczas Ligi Âwiatowej w Katowicach.
– Skurcz szybko przeszed∏, za pó∏ godziny by∏o
ju˝ dobrze, ale by∏em tym faktem zdenerwowany, ˝e nie mog∏em graç do koƒca – powiedzia∏
nam Mariusz Wlaz∏y.
– Liga w Polsce jeszcze si´ nie zacz´∏a, wi´c
mieliÊmy utrudnienia z rozpracowaniem rywala,
gdy˝ nie mogliÊmy obejrzeç i przeanalizowaç
˝adnego meczu w wykonaniu Skry. Sk∏ad mi-

strzów Polski sporo si´ zmieni∏. Postaramy si´
o rewan˝ w Grecji – skomentowa∏ pora˝k´ trener Olimpiakosu Koumplis Tassos.
– Spotkanie by∏o ci´˝kie dla obu zespo∏ów. Dwa
sety wygrane na przewagi, a dwa ca∏kowicie
pod naszà kontrolà, ale tak to b´dzie w Lidze
Mistrzów. Cieszymy si´ z tego zwyci´stwa –
powiedzia∏ kapitan Skry, Krzysztof Stelmach.
Po dwóch dniach od tego spotkania w rozmowie
z nami, Mariusz zapewnia∏, ˝e czuje si´ dobrze.
– Wszystko jest w porzàdku. Czwartek mieliÊmy wolny, odpoczà∏em. W piàtek normalnie
trenowa∏em. Po ka˝dym meczu b´d´ mia∏ robione badanie krwi, aby mo˝na by∏o stwierdziç jak
wyglàda u mnie wyp∏ukiwanie z organizmu magnesu. Wtedy lekarze b´dà mogli ustawiç daw-

kowanie tego leku. Magnes bior´ ka˝dego dnia,
ale mo˝e przed meczami powinienem braç wi´cej, to trzeba b´dzie ustaliç. Byç mo˝e organizm w czasie meczu i najwi´kszego wysi∏ku
potrzebuje u mnie wi´kszej iloÊci magnesu. Teraz czuj´ si´ dobrze i jestem spokojny, b´dzie
dobrze, nie mo˝e byç inaczej. Dzi´kuj´ wszystkim za trosk´ – doda∏ Mariusz Wlaz∏y.


Mariusza Wlaz∏ego
znów w kluczowych
momentach z∏apa∏y
skurcze

BOT Skra Be∏chatów –
Olimpiakos S .C. Pireus
3:2 (24:26, 25:15, 26:28, 25:19, 16:14)
Skra:
Maciej Dobrowolski, Mariusz Wlazly,
Krzysztof Stelmach, Piotr Gruszka,
Janne Heikkinen, Evgeni Ivanov,
Krzysztof Ignaczak (libero) oraz Pawe∏
Maciejewicz, Bart∏omiej Neroj i Micha∏
Chada∏a. Trener Daniel Castellani.
Olimpiakos:
Christofidelis, Elgueta, Petkovic, Diaz,
Tsakiropoulos, Roumeliotis, Meana
(libero) oraz Soultanopoulos, Kournetas,
Aggelopoulos, Bojovic. Trener Koumplis
Tassos.
paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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LUBOMIR TRAVICA

Kolej na polskà lig´?
Ma∏o kto podjà∏by si´ pracy z takimi gwiazdami jak Nikola i Vladimir
Grbiç, którzy jak wiadomo, wspólnie z kolegami z dru˝yny zwolnili poprzedniego szkoleniowca Serbów – Veselina Vukovica. Z ich powodu Zoran Gajiç nie chcia∏ kontynuowaç pracy ze zwyci´skà dru˝ynà z igrzysk
olimpijskich z Sydney. Lubomir Travica – bo o nim mowa – od trzech lat
piastuje stanowisko trenera narodowej reprezentacji Serbii i Czarnogóry.
Na pozór spokojny, troch´ flegmatyczny, potrafi postawiç na swoim i nie
przejmuje si´ fochami swoich podopiecznych.
K a t a r z y n a
– Do kiedy obowiàzuje Pana kontrakt z reprezentacjà Serbii?
– Gdy obejmowa∏em dru˝yn´, nie zosta∏y okreÊlone ˝adne terminy ani warunki. Nie podpisywa∏em te˝ kontraktu, pe∏ni´ rol´ trenera reprezentacji na zasadzie uzgodnieƒ, czy uk∏adu na
pewnych warunkach. Pierwszà okazjà do rozmów z serbskà federacjà na temat przed∏u˝enia
mojej wspó∏pracy z zespo∏em by∏y ubieg∏oroczne mistrzostwa Europy w Rzymie. BorykaliÊmy
si´ wtedy z wieloma k∏opotami, ró˝ne sprawy
nie za∏atwione przed∏u˝a∏y si´. Z niektórymi
rzeczami si´ nie zgadza∏em, w∏aÊciwie dopiero
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pod koniec maja, gdy rusza∏y przygotowania do
tegorocznej Ligi Âwiatowej istotne kwestie takie jak finanse zosta∏y za∏atwione. Póki co pracuj´ z reprezentacjà bardziej jako konsultant do
zakoƒczenia mistrzostw Êwiata, potem zobaczymy jak b´dà si´ rozwijaç kwestie choçby
personalne.
– Z tego wynika, ˝e w styczniu przysz∏ego
roku mo˝e Pan zostaç bez pracy? Pytam
o to dlatego, gdy˝ od jakiegoÊ czasu krà˝à
pog∏oski, ˝e ma Pan objàç posad´ trenera
jednej z czo∏owych dru˝yn polskiej ligi...

G o t o w i e c
– Tak, nie wykluczam takiej ewentualnoÊci. Od
kilku miesi´cy prowadzone sà rozmowy, jestem
w sta∏ym kontakcie z dzia∏aczami klubu, i kto
wie co b´dzie w styczniu? Ja musz´ poznaç jakie sà ambicje, oczekiwania tego zespo∏u, poznaç sk∏ad personalny dru˝yny i potencja∏.
– Nie chce Pan zdradziç ràbka tajemnicy
o jaki klub chodzi?
– Wola∏bym nie mówiç o szczegó∏ach.
– Wracajàc do chwili obecnej, jakie sà cele
na przysz∏oÊç Pana podopiecznych?

– Przede wszystkim musimy usiàÊç i porzàdnie
oszacowaç mo˝liwoÊci dru˝yny. Zarówno na tle
innych zespo∏ów, jak i na podstawie tego co my
w tym momencie prezentujemy. Do tej pory zdarza∏y nam si´ wzloty i upadki. Gramy doÊç nierówno, nie przewidywalnie. Mo˝emy zagraç
Êwietne spotkanie z zespo∏em nam podobnym,
a za kilka dni przegraç w marnym stylu kilka setów z dru˝ynà teoretycznie s∏abszà. Jest teraz
na to czas, aby przeanalizowaç Lig´ Âwiatowà,
dokonaç korekt i byç mo˝e zmian osobowych.
Nale˝y wziàç pod uwag´ nie tylko aspekty sportowe ale równie˝ ekonomiczne, byç mo˝e tu le˝y
problem. Wybiegajàc dalej w przód, ja nale˝´ do
osób, które lubià pracowaç z konkretnym za∏o˝eniem, realizowaç plan, na którego realizacj´ jest
czas. Nie chc´ byç rozliczany po jednej, czy
dwóch pora˝kach. Tego typu sytuacje nie pomagajà w osiàganiu sukcesów. Dotyczy to zarówno
pracy z reprezentacjà jak i w klubie.
– Jak pracuje si´ z tak silnymi charakterami jak bracia Grbiç, czy nigdy nie mia∏ Pan
momentów zwàtpienia..?
– Wierz´, ˝e w ka˝dej dziedzinie, równie˝
w sporcie rzàdzà okreÊlone zasady. OczywiÊcie
nie twierdz´, ˝e cz´sto te zasady bywajà ∏amane. Ja osobiÊcie uwa˝am, ˝e praca z silnymi
osobami z charakterem jest ∏atwiejsza na pozór, ni˝ praca z kimÊ kto nie wie czego chce.
Najwa˝niejsze jest ˝eby mieç do siebie szacunek, to sprawa fundamentalna. Poza tym dochodzi doÊwiadczenie i profesjonalizm, to
wbrew pozorom pomaga w koncepcji pracy zespo∏u. Reprezentacja pracuje ze sobà tylko
przez kilka miesi´cy w roku, wi´kszà cz´Êç
czasu sp´dza si´ w klubach gdzie zarabia si´
pieniàdze. Powszechnie wiadomo, ˝e reprezentowanie kraju to presti˝, za który jednak nie dostaje si´ wielkich pieni´dzy. Sà to dotacje, stypendia czy innego rodzaju nagrody od federacji,
jednak kwoty te sà raczej symboliczne. JeÊli
któryÊ zawodnik o takiej renomie jak bracia
Grbiç czy Goran Vujeviç, którzy mogliby skoƒczyç swojà przygod´ z dru˝ynà narodowà i poÊwi´ciç si´ rodzinie czy po prostu odpoczàç od
siatkówki przez kilka miesi´cy, decydujà si´ na
ci´˝kà prac´, Êwiadczy to o tym, ˝e gra dla kraju ma dla nich wielkie znaczenie – a dla mnie
to sygna∏, ˝e powinienem si´ liczyç z ich zdaniem czy poglàdami.
– Najwi´ksze Pana sukcesy trenerskie?
– Ja poj´cie sukcesu interpretuj´ w nieco odmienny sposób. Nie zawsze jest zwieƒczony

medalem. Czasami sukcesem jest pokonanie
w∏asnych s∏aboÊci. Dla mnie najwi´ksze sukcesy to zwyci´stwa w meczach, które s∏abo nam
sz∏y z ró˝nych powodów i satysfakcja z tym
zwiàzana. Na igrzyskach w Atenach zabrak∏o
nam naszego kluczowego zawodnika w fazie
gdy nie mo˝na by∏o pozwoliç sobie na oddech.
Ivan Miljkoviç trafi∏ do szpitala z powodu zatrucia, mo˝na gdybaç jakby potoczy∏y si´ nasze losy gdyby Ivan by∏ zdrowy i móg∏ graç do koƒca.
Jednak nawet bez niego wygraliÊmy kilka ci´˝kich spotkaƒ, to dla mnie równie˝ by∏ sukces.
Ubieg∏y rok, uwa˝am za udany, najpierw zdobyliÊmy srebro w Lidze Âwiatowej, nast´pnie bràz
na mistrzostwach Europy we W∏oszech.
W 2003 roku wywalczy∏em mistrzostwo Grecji
jako trener z Olimpiakosem Pireus.
– Czy tak samo podchodzi Pan do swoich
sukcesów zawodniczych?
– Och (Êmiech), ju˝ zdà˝y∏em zapomnieç jak to
jest byç zawodnikiem, chyba nie pami´tam, tak
dawno to by∏o. A powa˝nie, gra∏em przez dziesi´ç lat w Mladost Zagrzeb, zdobywaliÊmy przeró˝ne trofea, wiele razy mistrzostwo kraju. Potem przenios∏em si´ do W∏och i przez osiem sezonów gra∏em mi´dzy innymi w Modenie, Mediolanie i Padwie. Z ró˝nymi klubami wygrywa∏em mistrzostwo W∏och. Sp´dzi∏em te˝ dwa lata
w Grecji – w Olimpiakosie Pireus, z którym
dwukrotnie zdobyliÊmy mistrzostwo Grecji.

kola Grbiç, który wyleczy∏ si´ ju˝ z kontuzji
achillesa i gra coraz lepiej.
– Czy jego brat Vladimir tak˝e planuje powrót do dru˝yny?
– Raczej jest to ma∏o prawdopodobne.
– Czy pami´ta Pan Zdzis∏awa Ambroziaka?
– Tak, dobrze go pami´tam, tak jak pozosta∏ych
polskich zawodników ze zwyci´skiej dru˝yny
z Montrealu. Jestem w dobrych stosunkach zarówno z trenerem Ryszardem Boskiem jak i Tomaszem Wójtowiczem. Bardzo dobrze pami´tam Leszka Dorosza z Olsztyna, który by∏ moim
trenerem przez trzy lata, a te lata mi∏o wspominam. To sà kontakty z m∏odoÊci i nie sposób
ich wymazaç, ani zapomnieç. Dzi´ki nim pozna∏em histori´ polskiej siatkówki.
– Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ wielu sukcesów.
– Dzi´kuj´


– Jak przedstawia si´ historia z Pana obywatelstwem – jest Pan Serbem z w∏oskim
paszportem?
– Mam w∏oskie obywatelstwo ju˝ od wielu, wielu lat. Ca∏a moja rodzina mieszka we W∏oszech,
tam si´ wychowujà moje dzieci.
– Czy to prawda, ˝e paƒska córka jest
zwiàzana z reprezentantem W∏och – Christianem Savanim?
– Tak, to prawda. Spotykajà si´ ju˝ od ponad
roku. Ja jednak staram si´ nie wtràcaç w prywatne ˝ycie mojej córki. Jest doros∏a i mam nadziej´, ˝e sama wie co ma robiç.
– Ma Pan swojego faworyta na zbli˝ajàce
si´ mistrzostwa Êwiata?
– Stawia∏bym na Rosj´, Brazyli´ i pewnie na
W∏ochy. Ci ostatni nie prezentujà mo˝e wysokiej
formy, ale W∏osi potrafià przygotowaç si´ do takiej imprezy jakà sà niewàtpliwie mistrzostwa
Êwiata. Wierz´ równie˝, ˝e Serbia mo˝e pokrzy˝owaç nie jednemu plany. Do zespo∏u wraca Nipaêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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TOM HOFF

In˝ynier na parkiecie
Thomas John Hoff, kapitan reprezentacji Stanów Zjednoczonych, Êrodkowy bloku, urodzi∏ si´ dziewiàtego czerwca 1973 roku w Chicago. Obecnie mieszka
wraz z ˝onà Sandy i dwiema córeczkami w Park Ridge w Stanie Illinois.
W 1996 roku ukoƒczy∏ Uniwersytet w Long Beach z dyplomem in˝yniera maszynowego i do∏àczy∏ do dru˝yny narodowej, w której gra od dziesi´ciu lat.
K a t a r z y n a
– Zgodzisz si´ ze mnà, ˝e dru˝yna Stanów
Zjednoczonych nale˝y do tych zespo∏ów, które
rozgrywajà si´ w miar´ trwania turnieju i grajà coraz lepiej z meczu na mecz?
– Byç mo˝e. Zacz´liÊmy tegorocznà Lig´ Âwiatowà
doÊç ospale, kompletnie nie wysz∏y nam pierwsze
dwa mecze z Polskà w USA. GdybyÊmy wtedy wygrali jedno spotkanie moglibyÊmy zakwalifikowaç
si´ do turnieju fina∏owego w Moskwie. Poza tym
marnujemy szanse w meczach, które odbywajà si´
pod nasze dyktando. Jestem troch´ wÊciek∏y, ˝e
w Katowicach nie uda∏ nam si´ rewan˝ za Spokane. Pierwszego dnia graliÊmy dobrà siatkówk´
przez dwa sety, potem usiedliÊmy, nie wiem czym
to t∏umaczyç... mo˝e kilka b∏´dnych decyzji s´dziego, nasze g∏upie b∏´dy i w rezultacie oddaliÊmy
mecz, który powinniÊmy wygraç. Na pewno b´dziemy nad tym pracowaç, jest na szcz´Êcie troch´
czasu na przygotowania do mistrzostw Êwiata.
Mam nadziej´, ˝e tak w∏aÊnie b´dzie, ˝e nasza gra
zaowocuje wi´kszà konsekwencjà i walecznoÊcià.
– Faktycznie, macie problem w wygrywaniu
koƒcówek. W spotkaniu z Serbià prowadzili-

Êcie 24:19 w drugim secie i nie zdo∏aliÊcie
zdobyç upragnionego punktu, który dawa∏by
Wam prowadzenie 2:0 w setach?
– Tak, nigdy nie zdarzy∏o mi si´ wczeÊniej coÊ podobnego. Takie sytuacje nie pozostajà oboj´tne na
wynik ca∏ego spotkania. Psychologicznie podbudowuje to przeciwnika na tyle, ˝e przebieg pojedynku mo˝e si´ diametralnie odwróciç, co te˝ mia∏o
miejsce w meczu z Serbià. Przeciwnik myÊli sobie,
jeÊli uda∏o nam si´ odrobiç pi´ç punktów z rz´du
to dlaczego nie mielibyÊmy wygraç tego spotkania. I tak si´ sta∏o...
– Nie braliÊcie udzia∏u w Lidze Âwiatowej od
pi´ciu lat.
– Dzia∏o si´ tak g∏ównie ze wzgl´du na k∏opoty finansowe. Wszyscy wiedzà, ˝e Liga Âwiatowa to
nies∏ychanie presti˝owe rozgrywki. Jednak wià˝à
si´ z tym ogromne nak∏ady finansowe i transmisje
telewizyjne. Polska dru˝yna ma sponsora, ogromne rzesze fanów, tym samym zainteresowanie dyscyplinà. W USA siatkówka nie jest tak popularna,
nie mamy wsparcia finansowego ze strony mocnego sponsora, jest du˝o trudniej. Bardzo ubolewam,

G o t o w i e c
˝e tak d∏ugo nie graliÊmy w Lidze Âwiatowej ,
mam nadziej´, ˝e tym razem zagoÊcimy na d∏u˝ej.
Za dwa lata igrzyska olimpijskie, dobrze by by∏o
dograç do tego czasu.
– Planujesz zakoƒczenie swojej kariery na
olimpiadzie w Pekinie?
– Takie mam plany, jeÊli zdrowie dopisze i forma
b´dzie, to zamierzam zakoƒczyç karier´ w∏aÊnie
w Pekinie.
– PrzebudowaliÊcie nieco ekip´ od igrzysk
w Atenach, jak wobec tego oceniasz
szanse USA na mistrzostwach Êwiata
w Japonii?
– Jak b´dziemy graç tak s∏abo i nierówno jak
obecnie to nie widz´ szans. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e znajdziemy takà form´, jakà prezentowaliÊmy w Pucharze Wielkich Mistrzów w ubieg∏ym roku w listopadzie, kiedy to zdobyliÊmy
srebrny medal ulegajàc jedynie Brazylii. To by∏ podobny sk∏ad do obecnego. Wierz´, ˝e poczujemy
presj´ imprezy i nasza forma do tego czasu znacznie si´ poprawi. Odesz∏o z dru˝yny kilka wielkich
nazwisk jak Lloy Ball, ale trzeba graç takim sk∏adem jaki si´ ma i to graç jak najlepiej.
– Przez kilka sezonów gra∏eÊ w lidze greckiej,
teraz zdecydowa∏eÊ si´ na zmian´...
– Gra∏em w Iraklisie Saloniki, w tym sezonie przechodz´ do Bie∏gorodu, na koniec kariery chc´ jeszcze poznaç inny kraj, a liga rosyjska jest coraz silniejsza. MyÊl´, ˝e nie b´d´ ˝a∏owa∏ i zdob´d´ kolejne doÊwiadczenie.
– Co mo˝esz powiedzieç naszym czytelnikom
o swoim ˝yciu prywatnym?
– Ca∏y wolny czas wype∏niajà mi moje dwie córeczki, którym staram si´ poÊwi´ciç mo˝liwie jak
najwi´cej czasu. Bardzo lubi´ jeêdziç na rowerze
górskim i chodziç po górach, chocia˝ nie zdarza
mi si´ to zbyt cz´sto. Uspokaja mnie te˝ ∏owienie
ryb. Z racji mojego wyuczonego zawodu lubi´ te˝
pogrzebaç w silnikach samochodów, mo˝e kiedy
ju˝ na dobre skoƒcz´ mojà przygod´ z siatkówkà,
zajm´ si´ tym na powa˝nie i otworz´ jakiÊ warsztat (Êmiech).
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DAWID MUREK

ZDROWIE MAM
JEDNO
Dawid Murek, przyjmujàcy reprezentacji Polski i od zbli˝ajàcego si´ sezonu wicemistrza kraju, Jastrz´bskiego W´gla, podjà∏ bolesnà i dla kibiców i dla siebie decyzj´ o rezygnacji z gry w dru˝ynie narodowej, na razie w tym roku. Co b´dzie w przysz∏ym czas poka˝e. Ból w kolanie i obawa o zdrowie pokona∏a ch´ç gry w reprezentacji.
M a ∏ g o r z a t a

– Pami´tasz naszà rozmow´, podczas
ostatniego weekendu w Lidze Âwiatowej,
kiedy to rozmawialiÊmy o Twojej przysz∏oÊci i o tym, ˝e coraz cz´Êciej myÊlisz
o koƒcu kariery w reprezentacji?
– OczywiÊcie, ˝e pami´tam, tylko nie myÊla∏em, ˝e to si´ tak szybko dokona. Nie
by∏a to ∏atwa decyzja. Chcia∏bym, aby
wszyscy w to uwierzyli. Powiem tak, ˝e
by∏o mi bardzo ci´˝ko postawiç kropk´
nad „i”. Nie mia∏em wyjÊcia. Wchodzàc po
schodach z bólem i ∏zami w oczach – jak
to ci´˝ko, to zrozumie tylko ktoÊ kto to
prze˝ywa lub prze˝y∏. Zdrowie jest dla
mnie w tym momencie najwa˝niejsze.
Chc´ jeszcze troch´ pograç, tak jak mówi∏em, za∏o˝y∏em si´ z trenerem Ryszardem
Boskiem, ˝e b´d´ gra∏ do 40 lat. W tym
momencie to klub jest moim i rodziny ˝ywicielem, dlatego Êwiadomie zrezygnowa∏em z kadry – powiedzia∏ nam Dawid
Murek.
– Rozmawia∏eÊ z trenerem Raulem Lozano?
– Tak, pojecha∏em do Spa∏y, aby wszystko
wyjaÊniç, porozmawialiÊmy, myÊl´, ˝e
trener mnie rozumie. RozstaliÊmy si´
w mi∏ej atmosferze. Trener powiedzia∏,
˝e wrócimy do tej rozmowy w przysz∏ym
roku i, ˝e drzwi do reprezentacji sà dla

mnie otwarte. To by∏o dla mnie bardzo mi∏e i wa˝ne.
– Jak przebiega Twoje leczenie?
– Czeka mnie kilka specjalistycznych badaƒ, konsultacji, na razie nie trenuj´. Mia∏em ju˝ wykonany rezonans magnetyczny
i USG, ale to jeszcze nie wystarcza. Moja
kontuzja ciàgnie si´ ju˝ od ponad dwóch lat. Ból si´
zwi´kszy∏ i po prostu ba∏em si´ o przysz∏oÊç, to
chyba normalne. Ja
i moja rodzina ˝yjemy
z mojej gry i musz´
o tym pami´taç. Szczegó∏owe badania
poka˝à
ile potrwa
rehabilitacja
i kiedy wznowi´ treningi. Nie
chcia∏bym teraz poddaç si´ operacji kolana, je˝eli trzeba b´dzie to dopiero w nast´pnym sezonie. Wiadomo, ˝e chcia∏bym
jeszcze zagraç w reprezentacji, ale jak ju˝
mówi∏em, zdawa∏em sobie spraw´ z tego,
˝e przyjdzie taki czas, ˝e trzeba b´dzie
z czegoÊ zrezygnowaç. Mo˝e to w∏aÊnie
jest ten moment. ¸za si´ w oku kr´ci, bo
myÊla∏em, ˝e pojad´ jeszcze do Japonii.

G o t o w i e c

Wycieczka turystyczna mnie jednak nie interesuje. Trzymam mocno kciuki za kolegów i ˝ycz´ im jak najlepszego wyst´pu na
mistrzostwach Êwiata w Japonii – doda∏
Dawid Murek.
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ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY 2007

Komplet finalistów
Znamy ju˝ wszystkich uczestników przysz∏orocznych turniejów fina∏owych Mistrzostw Europy. Do walki o medale, zarówno u kobiet jak i m´˝czyzn, przystàpi a˝ 16 zespo∏ów. Mimo zwi´kszenia liczby uczestników
nie wszystkim, wysoko notowanym dru˝ynom uda∏o si´ przebrnàç
przez eliminacje. Najwi´kszym przegranym sà nasi po∏udniowi
sàsiedzi, Czesi.
J a c e k

Turcja i Chorwacja okaza∏y si´
najlepszymi dru˝ynami eliminacji

D à b r o w s k i

Z

asady eliminacji wyjaÊniliÊmy ju˝ w jednym z poprzednich numerów, w którym
opisywaliÊmy ju˝ tak˝e pierwsze rozstrzygni´cia. Wówczas najwi´kszà niespodziankà by∏o odpadni´cie z rywalizacji Portugalczyków. Jeszcze wi´kszym zaskoczeniem
jest jednak fakt, ˝e do Rosji nie pojadà
w przysz∏ym roku Czesi. Od lat zaliczani sà
do europejskiej czo∏ówki. W fina∏ach ME
grali regularnie, a w 2001 roku, wyst´pujàc
przed w∏asnà publicznoÊcià w Ostrawie,

Finowie wyeliminowali
faworyzowanà Portugali´.
Na zdj´ciu Heikkinen blokuje Eurico

•

T V P

S p o r t

uda∏o im si´ nawet awansowaç do pó∏fina∏u. Trzeba przyznaç, ˝e tym razem nasi po∏udniowi sàsiedzi mieli troch´ pecha. Byli
o krok od bezpoÊredniego awansu w drugiej
fazie eliminacji, ale w swojej grupie musieli
ustàpiç pierwsze miejsce S∏owakom, którzy
od swoich pobratymców okazali si´ lepsi
o jednego wygranego seta! Warto dodaç, ˝e
obie te dru˝yny ponios∏y po jednej pora˝ce
z rewelacyjnymi W´grami, którzy zgromadzili tyle samo punktów co S∏owacy i Czesi,
ale zanotowali zdecydowanie najs∏abszy
stosunek setów.
Po zaj´ciu drugiego miejsca w grupie B reprezentacja Czech szuka∏a swojej ostatniej szansy
na awans w spotkaniach bara˝owych. I w tym
miejscu tak˝e trudno odmówiç jej braku szcz´Êcia. Zamiast na Estoƒczyków, Bia∏orusinów czy
te˝ S∏oweƒców trafi∏a na Niemców, którzy we
wczeÊniejszej fazie musieli uznaç wy˝szoÊç bodaj najlepszej dru˝yny startujàcej w eliminacjach, Bu∏garii. Niemiecko-czeskà rywalizacj´
rozstrzygn´∏o praktycznie ju˝ pierwsze spotkani, wygrane w Niemczech przez gospodarzy
3:0. W rewan˝u nadzieje Czechów przed∏u˝y∏o
wygranie pierwszego seta, jednak po pora˝ce
w drugim sta∏o si´ jasne, ˝e awansu nie wywalczà i koƒcowe zwyci´stwo 3:2 by∏o dla nich
marnym pocieszeniem.
Oprócz Czech i Niemiec w trzeciej fazie eliminacji znalaz∏a si´ tak˝e jeszcze jedna klasowa europejska dru˝yna, Finlandia. Uczestnicy Ligi
Âwiatowej musieli w swojej grupie uznaç wy˝szoÊç Turków i awans wywalczyli dopiero po
bara˝ach z Estonià. Szal´ przechyli∏ ju˝ pierwszy mecz w Estonii, wygrany przez Finów 3:1.
U siebie podopieczni w∏oskiego trenera Mauro
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Berutto nie dali Estoƒczykom ˝adnych szans,
zwyci´˝ajàc w trzech setach.
DoÊç podobnie wyglàda∏a bara˝owa konfrontacja w trzeciej parze. S∏oweƒcy awans mogli
praktycznie Êwi´towaç ju˝ po zwyci´stwie na
Bia∏orusi 3:0; u siebie przypiecz´towali spraw´
wygrywajàc 3:1. Co ciekawe takà samà par´
los utworzy∏ tak˝e w trzeciej rundzie eliminacji
kobiet. Tu jednak wyraênie lepsze okaza∏y si´
Bia∏orusinki, które odnios∏y dwa zwyci´stwa:
3:0 u siebie i 3:2 w S∏owenii. Awans wywalczy∏y ponadto – po wygraniu rywalizacji z Ukrainà
– S∏owaczki, a tak˝e Francuzki, którym w bara˝ach nie straszne okaza∏y si´ Greczynki. Eliminacje u paƒ nie przynios∏y w zasadzie ˝adnej
niespodzianki. Lekko zaskakuje mo˝e fakt, ˝e
w fina∏ach zabraknie Rumunek, które nie zdo∏a∏y si´ nawet przebiç do bara˝y, a tak˝e wspomnianych ju˝ Ukrainek.
Turniej fina∏owy siatkarek, w którym tytu∏u mistrzowskiego broniç b´dzie nasza reprezentacja, odb´dzie si´ pod koniec wrzeÊnia 2007 roku w Belgii (faza grupowa i play-off) oraz Luksemburgu (pó∏fina∏y i fina∏y).
Mecze fazy grupowej rozegrane zostanà w Hasselt i Charleroi. W tym drugim mieÊcie przeprowadzono losowanie turnieju fina∏owego. Zgodnie z jego rozstrzygni´ciami rozstawione w turnieju Polki trafi∏y do grupy B (Hasselt), razem
z Bu∏garkami, Czeszkami oraz Hiszpankami.
Mo˝emy raczej powiedzieç, ˝e szcz´Êcie nam

sprzyja∏o – o ile przedstawicielom mistrzyƒ Europy wypada w ogóle u˝ywaç takiego okreÊlenia. Rozstawione w grupie A W∏oszki zagrajà
z dwiema silnymi dru˝ynami, Azerbejd˝anem
i Niemcami, a tak˝e z Bia∏orusià. W grupie
C dojdzie do konfrontacji Rosjanek z Turczynkami, w których cieniu rywalizowaç b´dà Chorwatki i Francuzki. Pe∏niàce honory gospodarza
imprezy Belgijki zagrajà ze swoimi znacznie wy˝ej notowanymi sàsiadkami z Holandii, a tak˝e
z Serbià i S∏owacjà. Z ka˝dej grupy do drugiej
rundy awansujà a˝ po trzy dru˝yny. Rywalizacja
toczyç si´ b´dzie dalej w dwóch grupach, z których po dwa najlepsze zespo∏y wywalczà prawo

gry w pó∏fina∏ach.
Reprezentacja Niemiec pewnie przebrn´∏a eliminacje,
eliminujàc w bara˝ach Czechów

TURNIEJ FINA¸OWY
MISTRZOSTW EUROPY
KOBIET
BELGIA, LUKSEMBURG 20-30.09 2007
Grupa A (Charleroi)
Azerbejd˝an, Bia∏oruÊ, Niemcy, W∏ochy
Grupa B (Hasselt)
Bu∏garia, Czechy, Hiszpania, Polska
21.09 Polska – Hiszpania,
22.09 Czechy – Polska,
23.09 Bu∏garia – Polska
Grupa C (Charleroi)
Chorwacja, Francja, Rosja, Turcja
Grupa D (Hasselt)
Belgia, Holandia, Serbia, S∏owacja

TURNIEJ FINA¸OWY
MISTRZOSTW EUROPY
M¢˚CZYZN
ROSJA, 6-16.09. 2007
Grupa A (St. Petersburg)
Serbia, Grecja, Holandia, Niemcy
Grupa B (Moskwa)
Rosja, Polska, Turcja, Belgia
Grupa C (St. Petersburg)
Hiszpania, Francja, S∏owacja, S∏owenia
Grupa D (Moskwa)
W∏ochy, Chorwacja, Bu∏garia, Finlandia

paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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Na przekór wszelkim
przeciwnoÊciom
Brak kilku czo∏owych zawodniczek, turbulencje zwiàzane z odejÊciem
(czy na sta∏e?) trenera Andrzeja Niemczyka, wreszcie pechowo przegrane
dwa pierwsze mecze turnieju kwalifikacyjnego w Warnie – wszystkie te
okolicznoÊci nie by∏y, na szcz´Êcie, w stanie za∏amaç polskich siatkarek.
Wyst´pujàce nad Morzem Czarnym w mocno os∏abionym sk∏adzie „Z∏otka” dokona∏y rzeczy bez precedensu – po raz czwarty z rz´du wywalczy∏y
prawo gry w Grand Prix, czyli w kobiecym odpowiedniku Ligi Âwiatowej.
J a c e k

W

przeciwieƒstwie do „Âwiatówki”
w Grand Prix regu∏y sà jasne: prawo
gry przys∏uguje najlepszym dru˝ynom dane-

D à b r o w s k i

go kontynentu. Jednak gdy w 2003 roku
FIVB og∏osi∏a swojà decyzj´ w tej sprawie
tylko Europa zdecydowa∏a si´ na rozgrywa-

Mecz z Azerbejd˝anem decydowa∏ o wszystkim.
W ataku Joanna Mirek

•

T V P

S p o r t

nie osobnych eliminacji; w pozosta∏ych konfederacjach bierze si´ pod uwag´ wyniki
mistrzostw kontynentalnych. Historyczny,
pierwszy turniej kwalifikacyjny odby∏ si´
dzi´ki staraniom ówczesnego prezesa PZPS,
Janusza Biesiady, w Pile. Polki zaj´∏y w nim
drugie miejsce, a rok póêniej, w Ankarze,
powtórzy∏y to osiàgni´cie. W ubieg∏ym sezonie, w azerskiej Qubie, mistrzynie Europy
wywalczy∏y trzecià lokat´. Tym razem nasza reprezentacja by∏a co prawda dopiero
czwarta, ale wystarczy∏o to do osiàgni´cia
wyznaczonego celu.
Tak jak rok temu w europejskich kwalifikacjach
wystàpi∏o a˝ osiem zespo∏ów, ale po raz pierwszy nie zabrak∏o ˝adnej z liczàcych si´ na Starym Kontynencie ekip. Tak˝e W∏oszek, które
w poprzednich turniejach nie musia∏y braç udzia∏u, gdy˝ FIVB wyznacza∏a je do roli gospodarza
turnieju fina∏owego. Do wywalczenia by∏y cztery
miejsca w Grand Prix 2007. Europejska Konfederacja Siatkarska (CEV) postanowi∏a, ˝e ju˝ po fazie eliminacyjnej awans zapewnià sobie dwie
dru˝yny (zwyci´zcy grup), które mia∏y nast´pnie
spotkaç si´ w finale. Szanse zachowywa∏y zespo∏y z drugich i trzecich miejsc; po fazie grupowej czeka∏o ich decydujàce starcie, którego
stawkà by∏o wejÊcie do „ma∏ego fina∏u”, a co za
tym idzie – kwalifikacja. O tym, kto z kim ma
graç, decydowa∏o losowanie. To losowanie okaza∏o si´ dla nas bardzo istotne, ale … po kolei.
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Reprezentacja Polski wylatywa∏a do Bu∏garii
w nie najlepszych nastrojach. Nasze zawodniczki mocno prze˝y∏y zamieszane zwiàzane z dymisjà trenera Andrzeja Niemczyka. Jego obowiàzki przejà∏ dotychczasowy asystent, Ireneusz K∏os, a na ∏awce trenerskiej zasiad∏ równie˝
– nominowany na drugiego trenera – inny znakomity przed laty zawodnik, Marian Kardas.
Ten ma∏o doÊwiadczony, co wyjàtkowo ch´tnie
podkreÊlali niektórzy polscy trenerzy, duet szkoleniowców musia∏ poradziç sobie bez kilku zawodniczek, które mia∏y w za∏o˝eniach Niemczyka decydowaç w tym sezonie o obliczu kadry
narodowej. Z ró˝nych przyczyn na prze∏omie
wrzeÊnia i paêdziernika bia∏o-czerwonych barw
nie reprezentowa∏y: Dorota Âwieniewicz, Ma∏gorzata Glinka, Katarzyna Skowroƒska-Dolata,
Maria Liktoras, Kamila Fràtczak i Aleksandra
Przybysz. W tej sytuacji ci´˝ar gry spoczywa∏
na pozosta∏ych bohaterkach Mistrzostw Europy:
Joannie Mirek, Agacie Mróz, Milenie Rosner,
Natalii Bamber, Marioli Zenik, dochodzàcej do
pe∏nej formy Izabeli Be∏cik, a tak˝e na nieobecnej w Zagrzebiu z∏otej medalistce z Ankary, Annie Podolec. Sk∏ad uzupe∏nia∏y: Izabela ˚ebrowska, Katarzyna Skorupa oraz debiutujàce w tak
wa˝nej imprezie Dorota Âciurka i Karolina WiÊniewska.
Mimo os∏abieƒ Polki nie sta∏y na straconej pozycji, gdy˝ dzi´ki najwy˝szemu rozstawieniu trafi∏y do stosunkowo ∏atwiejszej grupy z Holandià,
Azerbejd˝anem i Bu∏garià. W drugiej znalaz∏y
si´ a˝ trzy wysoko notowane zespo∏y: Rosja,
W∏ochy i Turcja, a ponadto tak˝e Serbia i Czarnogóra. Z dwóch pierwszych meczów bia∏oczerwonych mo˝na by napisaç bardzo podobne
sprawozdanie. Zarówno z Holenderkami jak
i z Azerkami nasza reprezentacja mia∏a
szans´ wygraç, a jednak schodzi∏a z parkietu
pokonana w decydujàcych, piàtych setach.
Mocno zapad∏o w pami´ci szczególnie spotkanie z Holandià – jak si´ póêniej okaza∏o, zwyci´zcà grupy. Po wygraniu dwóch pierwszych
partii mistrzynie Europy przegra∏y co prawda
trzecià, ale w czwartej znów przej´∏y
inicjatyw´ i prowadzi∏y ju˝ nawet 18:12! Jak
si´ okaza∏o, nawet takà przewag´ mo˝na jednak roztrwoniç…

pie. Wiadomo by∏o, ˝e o awans do Grand Prix
zagramy bàdê z drugà dru˝ynà grupy II, Turcjà,
bàdê te˝ ze sklasyfikowanym tu˝ przed nami
Azerbejd˝anem. Los by∏ nam przychylny, przydzielajàc zamiast Êwietnie spisujàcych si´
w pierwszej fazie turnieju Turczynek, nieco ni˝ej notowane Azerki. Dla Polek otworzy∏a si´
szansa na rewan˝ za dopiero co odniesionà pora˝k´ i osiàgni´cie zak∏adanego przed zawodami celu.

Poczàtek nie by∏ jednak zbyt optymistyczny. Po
grze pe∏nej b∏´dów z obu stron Azerbejd˝an wygrywa inauguracyjnà parti´ do 18. Nasi trenerzy decydujà si´ wówczas na zmiany w ustawieniu. Funkcj´ rozgrywajàcej przejmuje z ràk
Katarzyny Skorupy Izabela Be∏cik, a po przekàtnej z nià zaczyna atakowaç Anna Podolec. Obie
roszady okaza∏y si´ wyjàtkowo trafione. Rzadko
wyst´pujàca ostatnio w podstawowej szóstce
Be∏cik nawiàza∏a do swoich najlepszych mo-

Agata Mróz udanie wróci∏a do kadry.
Dobrze gra∏a nie tylko z Holandià

RadoÊç Polek
z awansu do Grand Prix
by∏a ogromna

Na nasze szcz´Êcie wi´kszego oporu nie stawia∏y w tym turnieju rywalkom wyst´pujàce
przed w∏asnà – inna sprawa, ˝e niezbyt licznà
– publicznoÊcià Bu∏garki i po zwyci´stwie 3:1
Polska znalaz∏a si´ na trzecim miejscu w grupaêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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mentów z Mistrzostw Europy, a Podolec by∏a,
w zgodnej opinii trenerów i pozosta∏ych siatkarek, najlepszà zawodniczka tego meczu. Nie tylko skutecznie atakowa∏a, ale zdobywa∏a jeszcze
punkty z zagrywki i na bloku, a dodatkowo popisa∏a si´ kilkoma udanymi akcjami w obronie!
Jej znakomita gra dzia∏a mobilizujàco.
Mimo skutecznego poÊcigu Azerek w koƒcówce, wygrywamy drugiego seta 25:23. Nerwów
nie brakuje tak˝e w trzeciej, najbardziej wyrównanej cz´Êci spotkania. Polki najpierw bronià
pi∏ki setowej, a chwil´ póêniej, po swoim drugim setbolu, koƒczà t´ parti´ do 25. Czwarty
set „Z∏otka” rozpoczynajà od dwóch efektownych bloków i choç po chwili przegrywajà ju˝
2:3, to jednak tym razem nie dajà sobie
wydrzeç zwyci´stwa i po wygranej 25:20 Êwi´tujà awans do czo∏owej czwórki turnieju.
Ireneusz K∏os oddycha z ulgà. To jego pierwsze
zawody i od razu pierwszy sukces, w dodatku
odniesiony przy tak silnych przeciwnoÊciach.
Wraz z nim cieszy si´ ca∏a ekipa bia∏o-czerwonych; widaç, ˝e morale zespo∏u znów wraca
do normy.
Naszym ostatnim przeciwnikiem w Warnie by∏y
W∏oszki, którym tak˝e uda∏ si´ rewan˝ za pora˝k´ w grupie, gdy˝ przed meczem Polska –
Azerbejd˝an g∏adko pokona∏y Turcj´ 3:0.
W praktyce jest to spotkanie towarzyskie (medali ani punktów rankingowych nie by∏o) i tak
traktuje je nasz sztab trenerski, posy∏ajàc do
boju rezerwowy sk∏ad. Inaczej traktuje je Squadra Azzura, a pikanterii temu meczowi dodaje

fakt, ˝e ekip´ mistrzyƒ Êwiata prowadzi, po rezygnacji Marco Bonitty, Massimo Barbolini, który wymieniany by∏ u nas w gronie potencjalnych nast´pców Andrzeja Niemczyka. By∏y
szkoleniowiec klubowy Doroty Âwieniewicz (ona
sama mocno optowa∏a za jego kandydaturà na
trenera reprezentacji Polski) serio traktuje t´
batali´, a jego podopieczne wygrywajà 3:0 napotykajàc na opór ze strony rozluênionych Polek jedynie w pierwszej partii.
Równie krótko trwa fina∏ imprezy, w którym
Êwietnie dysponowane Rosjanki nie dajà szans
Holenderkom, wygrywajàc w trzech setach po
niespe∏na godzinie gry. W szeregach triumfatorek znakomicie spisuje si´ zw∏aszcza Jekaterina Gamowa, która zas∏u˝enie odbiera póêniej
nagrod´ dla najskuteczniejszej siatkarki turnieju, co jest równoznaczne z tytu∏em MVP. Rosjanka wygra∏a równie˝ klasyfikacje najlepiej
serwujàcych oraz blokujàcych zawodniczek imprezy. Wyró˝nienie za gr´ w bloku otrzymuje
jednak druga w statystykach Agata Mróz.
Wszystko jest zgodne z regulaminem, który nakazuje obecnie „dywersyfikacj´” nagród tak,
aby nie przyznawaç zbyt wielu wyró˝nieƒ jednej
zawodniczce. Ostatnie s∏owo nale˝y w takich
sytuacjach do jury. Warto dodaç, ˝e nagrod´ indywidualnà, za najlepsze przyj´cie, otrzyma∏a
jeszcze jedna reprezentantka Polski, Mariola Zenik. Przykre, ˝e zarówno ceremoni´ jak
i wszystkie mecze turnieju oglàda∏a w warneƒskim Pa∏acu Kultury i Sportu zaledwie garstka

widzów.

FIVB GRAND PRIX 2007
EUROPEJSKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY
WARNA, BU¸GARIA, 26.09 – 1.10.2006 r.
Grupa I
26.09
Polska – Holandia 2:3 (30:28, 25:22, 22:25, 26:28, 10:15)
POL: Skorupa (6 pkt.), Bamber (3), Mróz (15), Pycia (10),
Mirek (18), Rosner (21), Zenik (L) oraz Be∏cik (1),
Podolec (6), ˚ebrowska (3) i Âciurka (1).
Nie gra∏a WiÊniewska.
Azerbejd˝an – Bu∏garia 3:0 (25:21, 25:20, 25:18)
27.09
Polska – Azerbejd˝an 2:3 (25:23, 20:25, 25:22, 16:25, 7:15)
POL: Skorupa (5), Podolec (19), Mróz (9), Pycia (8),
Mirek (11), Rosner (13), Zenik (L) oraz Be∏cik (1),
˚ebrowska (1), WiÊniewska i Âciurka.
Nie gra∏a Bamber.
Holandia – Bu∏garia 3:0 (25:16, 25:17, 25:10)
28.09
Azerbejd˝an – Holandia 1:3 (25:19, 20:25, 24:26, 14:25)
Bu∏garia – Polska 1:3 (20:25, 25:14, 13:25, 14:25)
POL: Skorupa (5), Podolec (1), Mróz (11), Pycia (11),
Mirek (12), Rosner (14), Zenik (L) oraz Be∏cik, Bamber
(19), WiÊniewska (1) i Âciurka. Nie gra∏a ˚ebrowska.
KolejnoÊç:
1. Holandia (awans bezpoÊredni), 2. Azerbejd˝an (play-off),
3. Polska (play-off), 4. Bu∏garia
Grupa II
26.09
Turcja – W∏ochy 3:2 (20:25, 22:25, 25:20, 25:19, 15:12)
Rosja – Serbia i Czarnogóra 3:2
(22:25, 25:17, 21:25, 25:18, 15:8)
27.09
W∏ochy – Serbia i Czarnogóra 3:0 (25:16, 25:17, 25:21)
Turcja – Rosja 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:9)
28.09
Rosja – W∏ochy 3:1 (26:28, 25:22, 25:17, 25:18)
Serbia i Czarnogóra – Turcja 3:2
(25:14, 19:25, 23:25, 25:15, 17:15)
KolejnoÊç:
1. Rosja (awans bezpoÊredni), 2. Turcja (play-off),
3. W∏ochy (play-off), 4. Serbia i Czarnogóra

Najlepsze siatkarki turnieju w Warnie (od lewej): Gamowa, Zenik, Cardullo, Lo Bianco, Mróz i Togut

Faza Play-off, 30.09
Turcja – W∏ochy 0:3 (20:25, 20:25, 19:25)
Azerbejd˝an – Polska 1:3 (25:18, 23:25, 25:27, 20:25)
POL: Skorupa (1), Bamber (4), Mróz (14), Pycia (7),
Mirek (14), Rosner (11), Zenik (L) oraz Be∏cik (2),
Podolec (22) i WiÊniewska. Nie gra∏y ˚ebrowska i Âciurka.
Fina∏y, 1.10:
O III miejsce
Polska – W∏ochy 0:3 (23:25, 20:25, 16:25)
POL: Be∏cik (2), Bamber (2), WiÊniewska (2), Pycia (6),
˚ebrowska (6), Âciurka (4), Zenik (L) oraz Skorupa,
Mirek (10), Rosner (7), Podolec (4). Nie gra∏a Mróz.
O I miejsce
Holandia – Rosja 0:3 (19:25, 19:25, 21:25)
Nagrody indywidualne:
Najskuteczniejsza (MVP): Jekaterina Gamowa (Rosja)
Najlepiej zagrywajàca: Jekaterina Gamowa (Rosja)
Najlepiej atakujàca: Elisa Togut (W∏ochy)
Najlepiej blokujàca: Agata Mróz (Polska)
Najlepiej rozgrywajàca: Eleonora Lo Bianco (W∏ochy)
Najlepsza libero: Paola Cardullo (W∏ochy)
Najlepiej przyjmujàca: Mariola Zenik (Polska)
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MEMORIA¸ ZDZIS¸AWA AMBROZIAKA

Triumf Olsztynian
Zdzis∏aw Ambroziak urodzi∏ si´ 1 stycznia 1944 roku w Warszawie, zmar∏
23 stycznia 2004 roku. Mia∏ 60 lat – siatkarz i dziennikarz. Sportowo mia∏
dwie pasje – siatkówk´ i tenis.
M a ∏ g o r z a t a

U

koƒczy∏ Akademi´ Wychowania Fizycznego w Warszawie, reprezentowa∏ warszawskie kluby Or∏a, Spójni, AZS i Skry. W latach
1972-84 wyst´powa∏ w klubach w∏oskich.
Wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik
igrzysk olimpijskich w Meksyku w 1968 roku
(Polska zaj´∏a miejsce piàte) i w Monachium
w 1972 roku (miejsce dziewiàte). Wyst´py
w kadrze zakoƒczy∏ krótko przed erà najwi´kszych sukcesów dru˝yny narodowej.
Trzykrotny Mistrz Polski (1965, 1966, 1968),
oraz dwukrotny wicemistrz (1967, 1970) w barwach sto∏ecznego klubu AZS-AWF. Bràzowy medalista ME w Stambule. Dwukrotnie uczestniczy∏
w igrzyskach olimpijskich. Reprezentowa∏ Polsk´
w ponad 200 meczach w latach 1963-72.
Po zakoƒczeniu kariery sportowej pracowa∏ jako
dziennikarz, by∏ komentatorem prasowym i telewizyjnym, obok siatkówki zajmowa∏ si´ tak˝e tenisem. Wystàpi∏ w epizodycznych rolach w filmach
Juliusza Machulskiego Deja vu i Kilerów 2-óch.

cza – mówi∏ trener PZU AZS Ireneusz Mazur. –
Uzna∏em, ˝e zawodnikom, po ci´˝kim treningu
na zgrupowaniu kadry w Spale, bardziej przyda
si´ wypoczynek ni˝ gra w sparingu.”
W dru˝ynie olsztyƒskiej wyró˝nili si´ Pawe∏ Papke
i Amerykanin Richard Lambourne. Pierwszy zosta∏
uznany najlepszym atakujàcym, drugi libero.
Po pierwszym dniu zawodów prowadzi∏a niespodziewanie Resovia Rzeszów, która po dobrej
grze pokona∏a Jastrz´bski W´giel i PZU AZS.
W niedzielne przedpo∏udnie lider zosta∏ pokonany 3:0 przez J.W.Construction AZS Politechnik´
Warszawa.
„Nie rozumiem co si´ sta∏o, zawodnicy t∏umaczyli si´ wczesnà porà spotkania – skar˝y∏ si´
trener rzeszowskiej dru˝yny Jan Such. – Po turnieju nie dam wolnego moim zawodnikom, b´dà
mieç normalny, ci´˝ki trening” – doda∏ szkoleniowiec Resovii.


G o t o w i e c

Wyniki
1. turnieju
im. Zdzis∏awa
Ambroziaka
J.W. Construction AZS
Politechnika Warszawa
– PZU AZS Olsztyn 0:3
(18:25, 20:25, 22:25)
Resovia Rzeszów – Jastrz´bski W´giel 3:1
(25:19, 25:18, 21:25, 25:19)
J.W. Construction AZS Politechnika – Jastrz´bski W´giel
0:3 (22:25, 22:25, 23:25)
Resovia – PZU AZS 3:2
(30:28, 25:20, 13:25, 22:25, 22:20)
J.W. Construction AZS Politechnika – Resovia 3:0
(25:18, 25:22, 25:22)
PZU AZS – Jastrz´bski W´giel 3:1
(25:23, 24:26, 25:21, 25:23)
Nagrody indywidualne:
MVP: Micha∏ Kaczmarek (Resovia Rzeszów)
Najlepszy przyjmujàcy: Piotr ¸uka (Resovia)
Najlepszy libero: Richard Lambourne (PZU AZS Olsztyn)
Najlepszy rozgrywajàcy: Grzegorz ¸omacz (Politechnika)
Najlepszy blokujàcy: Daniel Pliƒski (Jastrz´bski W´giel)
Najlepszy atakujàcy: Pawe∏ Papke (PZU AZS)
Najsympatyczniejszy zawodnik: Daniel Pliƒski

W akcji Pawe∏ Papke najlepszy atakujàcy Memoria∏u

Z dziennikarstwem zwiàza∏ si´ w 1966 jeszcze
jako siatkarz. Przekazywa∏ wiadomoÊci ze zgrupowaƒ do redakcji „Sportowca”. Pisa∏ w „Nowej Europie” i „Gazecie Wyborczej”, w której
zamieszcza∏ swoje s∏ynne felietony. Komentowa∏
mecze siatkarskie oraz turnieje tenisowe w kilku stacjach telewizyjnych.
W Warszawie odby∏ si´ pierwszy turniej im.
Zdzis∏awa Ambroziaka.
PZU AZS Olsztyn wygra∏ w Warszawie 1. turniej pi∏ki siatkowej im. Zdzis∏awa Ambroziaka. Zespó∏ ten
wyprzedzi∏ Resovi´ Rzeszów, Jastrz´bski W´giel
oraz J.W.Construction AZS Politechnik´ Warszawa.
„PrzyjechaliÊmy do Warszawy bez Paw∏a Zagumnego, Wojciecha Grzyba i Micha∏a Bàkiewipaêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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MISTRZOSTWA EUROPY JUNIOREK

BEZ ZWYCI¢STWA
Zupe∏nie nieudany okaza∏ si´ start naszej reprezentacji juniorek w rozgrywanych we Francji (St. Dies-des-Vosges i Metz) fina∏ach mistrzostw Europy. Podopieczne Andrzeja Urbaƒskiego nie wygra∏y ˝adnego meczu w turnieju fina∏owym i wspólnie z Bia∏orusià podzieli∏y si´ ostatnim 11 miejscem w mistrzostwach. Tytu∏ najlepszej dru˝yny Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej
przypad∏ W∏oszkom.
K r z y s z t o f

P dziejami. Przecie˝ w tej reprezentacji
olki jecha∏y na turniej ze sporymi na-

by∏y m. in. próbowane w kadrze seniorek
przez Andrzeja Niemczyka – Berenika Tomsia i Gabriela Wojtowicz. Na nadziejach si´
skoƒczy∏o.
Ju˝ pierwszy mecz z Serbià i Czarnogórà da∏
wiele do myÊlenia. Polki przegra∏y 0:3 (16:25,
17:25, 21:25) nie mogàc sobie poradziç z dobrà
zagrywkà rywalek. Po drugim meczu wróci∏ promyk nadziei. Z faworytem mistrzostw Rosjà Polska stoczy∏a niezwykle wyrównanà walk´ ulegajàc 1:3 (23:25, 20:25, 25:22, 18:25). Jednak po
kolejnym meczu z Turcjà wszystkie nadzieje odp∏yn´∏y. Polki zosta∏y rozgromione przez Turczynki 3:0 (25:21, 25:19, 25:22) – tracàc szanse na
walk´ o pó∏fina∏. Pozosta∏a im walka by zakwalifikowaç si´ do strefy 5-8. Niestety i to przeros∏o
mo˝liwoÊci bia∏o-czerwonych. W kolejnych
dwóch spotkaniach Polska przegra∏a najpierw
z Holandià 1:3 (20:25, 24:26, 25:23, 15:25) a nast´pnie z Ukrainà 0:3 (17:25, 22:25, 11:25) i zaj´∏y ostatecznie ostatnie miejsce w grupie. Tak s∏abego wyst´pu nikt si´ nie spodziewa∏.
Za to ciekawa by∏a walka o medale. W∏oszki
pewnie pokona∏y w pó∏finale Ukrain´, a Chorwacja troch´ niespodziewanie po niesamowicie
dramatycznym meczu zmog∏a Rosj´. Za∏amane
Rosjanki by∏y tak zawiedzione, ˝e g∏adko przegra∏y te˝ mecz o III miejsce z Ukrainà.
Fina∏ by∏ doÊç jednostronny. Chorwacja wprawdzie w I secie prowadzi∏a 13:9 i 16:12, ale potem
W∏oszki uporzàdkowa∏y gr´ i przej´∏y inicjatyw´.
W dwóch kolejnych setach ju˝ W∏oszki kontrolowa∏y przebieg spotkania i pewnie wygra∏y fina∏owy mecz. Trenerem w∏oskiej dru˝yny by∏ Marco
Mencarelli, który wkrótce po ME dosta∏ nominacj´ na II trenera reprezentacji seniorek (pomaga
Barboliniemu). Najlepszà siatkarkà mistrzostw
uznano Rosjank´ – Natali´ Gonczarowà. 
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Wyniki
GRUPA I
1. W¸OCHY
2. CHORWACJA
3. BELGIA
4. FRANCJA
5. CZECHY
6. BIA¸ORUÂ

5
5
5
5
5
5

10
9
7
7
6
6

15:2
13:5
6:9
7:11
6:12
4:12

GRUPA II
1. ROSJA
2. UKRAINA
3. TURCJA
4. SERBIA I CZ.
5. HOLANDIA
6. POLSKA

5
5
5
5
5
5

9
9
8
8
6
5

14:5
14:6
10:8
9:9
7:13
2:15

PÓ¸FINA¸Y
W¸OCHY – UKRAINA 3-0 (25:19, 25:21, 25:17)
CHORWACJA – ROSJA 3-1 (28:26, 25:22, 33:35, 25:20)
O III MIEJSCE
UKRAINA – ROSJA 3-0 (25:23, 25:19, 27:25)

Polska w przegranym meczu z Holandià
RadoÊç W∏oszek z mistrzowskiego tytu∏u

FINA¸
W¸OCHY – CHORWACJA 3-0 (25:21, 25:20, 25:21)
KLASYFIKACJA ME
1. W¸OCHY
2. CHORWACJA
3. UKRAINA
4. ROSJA
5. TURCJA
6. SERBIA I CZARNOGÓRA
7. FRANCJA
8. BELGIA
9-10. HOLANDIA I CZECHY
11-12. POLSKA I BIA¸ORUÂ
Nagrody indywidualne
MVP – Natalia Gonczarowa (Rosja)
Punktujàca (Best scorer) –
Natalia Dianskaja (Rosja)
Serwis – Lucia Bosetti (W∏ochy)
Blok – Federica Stufi (W∏ochy)
Rozegranie – Manuela di Crescenzo (W∏ochy)
Libero – Paula Dozen (Chorwacja)
Przyj´cie – Matea Ikic (Chorwacja)
POLSKA: Sandra Cabaƒska, Zuzanna Efimienko,
Urszula Bejga, Natalia Staniucha, Marta Ha∏adyn,
Klaudia Kaczorowska, Dominika Nowakowska,
Magda Jagodziƒska, Natalia Nuszel, Berenika
Tomsia, Gabriela Wojtowicz, Ewelina Sieczka.
Trener Andrzej Urbaƒski.

Reprezentacja Polski na ME juniorek

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW

Siódemka nie zawsze
jest szcz´Êliwa...
Na wrzeÊniowe Mistrzostwa Europy Juniorów polska reprezentacja jecha∏a z nadziejami na sukces w postaci medalu. Mówi∏o si´ nawet o z∏ocie, w koƒcu kadra sk∏ada∏a
si´ w du˝ej mierze z mistrzów Europy kadetów. Tymczasem skoƒczy∏o si´ tylko na
siódmym miejscu. Szkoda, bo wyjazd do Kazania Polacy poprzedzili bardzo intensywnymi, dwumiesi´cznymi przygotowaniami: licznymi turniejami zagranicznymi (np.
Tunezja), sparingami (m.in. z Francjà) i d∏ugimi zgrupowaniami.
K a l i n a

N przed rozpocz´ciem turnieju, ˝eby mieç
asi juniorzy zjawili si´ w Rosji kilka dni

czas na aklimatyzacj´ i zmierzyç si´ towarzysko z W∏ochami oraz Holandià. Przed pierwszym meczem mistrzostw wszystko przedstawia∏o si´ optymistycznie, forma zawodników
zdawa∏a si´ rosnàç, organizatorzy w miar´ dobrze wywiàzywali si´ z roli gospodarza (nie liczàc problemów z wystawianiem wiz, czy k∏opotów z dostosowaniem posi∏ków do meczów).
Okaza∏o si´ jednak, ˝e dobre z∏ego poczàtki...

Faza grupowa:
Polska, Ukraina, S∏owenia, Serbia
i Czarnogóra, Belgia, Rosja
Z pierwszego pojedynku fazy grupowej Polska wysz∏a zwyci´sko – pokona∏a Ukrain´ 3:1 (30:28,
27:29, 25:13, 25:15). Poziom meczu nie by∏ jednak
zachwycajàcy, a styl zwyci´stwa pozostawia∏ wiele do ˝yczenia.
W drugim dniu mistrzostw przeciwnikiem by∏a S∏owenia. Nasi juniorzy zagrali lepiej ni˝ poprzednio,
ale nie na tyle dobrze, by wygraç. PonieÊli pora˝k´
2:3 (25:21; 22:25; 22:25; 25:21; 18:20) po pi´ciosetowym boju i dramatycznym tie-breaku, w którym prowadzili ju˝ 14:10!
Serbia i Czarnogóra w zasadzie odebra∏a Polsce realne szanse na walk´ o medale, wygrywajàc 3:1
(25:17, 17:25, 26:24, 25:22). G∏adko zwyci´˝y∏a
w pierwszym secie. W drugim co prawda Polacy zrewan˝owali si´ tym samym wynikiem, jednak w pozosta∏ych partiach musieli uznaç wy˝szoÊç rywali.
Zwyci´stwo nad Belgià 3:1 (21:25, 24:26, 25:18,
19:25) rozbudzi∏o jeszcze nadziej´ na stref´ medalowà, jednak ostatni mecz fazy grupowej przekreÊli∏ wszelkie szanse. Polska nie zdo∏a∏a pokonaç

Rosji, która doÊç g∏adko wygra∏a 3:1 (11:25,
21:25, 25:21, 13:25).

Walka o miejsca 5-8

M r ó z

Kadra Polski na Mistrzostwa
Europy w Kazaniu:

Gra poza strefà medalowà nie stanowi takiego wyzwania jak bój o medale. Polacy nie stan´li do walki
z Holandià wystarczajàco zmobilizowani i ulegli „pomaraƒczowym” 1:3 (23:25, 25:27, 25:14, 31:33).

Waldemar Kaczmarek, Krzysztof Antosik,
Zbigniew Bartman, Jakub Jarosz, Mateusz
Gorzewski, Bartosz Kurek, Micha∏ Kubiak,
Miko∏aj Sarnecki, Piotr Nowakowski,
Arkadiusz Âwiechowski, Bartosz Janeczek,
Bartosz Sufa;

Pozostawa∏o ju˝ tylko broniç honoru w ostatnim
spotkaniu, o siódme miejsce, ze S∏owacjà. Zakoƒczenie nie przynios∏o naszej reprezentacji wstydu
– odnios∏a ona pewne zwyci´stwo 0:3 (19:25,
18:25, 17:25).

I trener – Zdzis∏aw Gogol;
II trener – Dariusz Daszkiewicz
Nadzieje
by∏y du˝e,
niestety
nie zosta∏y
spe∏nione

MedaliÊci
Mistrzostwo Europy zdoby∏a prezentujàca przez
ca∏y turniej wysokà form´ Rosja. W meczu fina∏owym g∏adko pokona∏a Francj´ 3:0 (25:23, 25:21,
25:20). Po bràz si´gn´li W∏osi, nie dajàc szans
S∏owenii i wygrywajàc z nià 3:0.
Wiele mówi si´ o przyczynach pora˝ki (siódme
miejsce trudno uznaç za sukces, zw∏aszcza, ˝e
m∏odzie˝owe reprezentacje Polski majà na swoim
koncie du˝o sukcesów). Trener Zdzis∏aw Gogol za
g∏ówny powód uwa˝a brak koncentracji i odpowiedniego zaanga˝owania. Niektórzy zawodnicy
natomiast skar˝à si´ na zbyt intensywne, m´czàce przygotowania. Wi´kszoÊç uczestników i obserwatorów mistrzostw zwraca uwag´ na wielkie post´py, poczynione od czasu Mistrzostw Europy Kadetów, przez takie dru˝yny jak Rosja czy W∏ochy.
Polska w porównaniu z nimi wypad∏a w Kazaniu
niepokojàco s∏abo, wyraênie zosta∏a w tyle. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e zostanà wyciàgni´te odpowiednie wnioski i przysz∏oroczne Mistrzostwa
Âwiata przyniosà nam wi´cej powodów do radoÊci
ni˝ turniej w Rosji.


Nasz kadra na ME juniorów

paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn

27

WYWIAD MIESIÑCA – ANDRZEJ NIEMCZYK

OGLÑDAJÑC LEGI¢
Czwartek, 14 wrzeÊnia. W K´dzierzynie-Koêlu trwa jeden z pierwszych
treningów mistrzyƒ Europy prowadzony przez Ireneusza K∏osa. Andrzej
Niemczyk siedzi w tym czasie w wynajmowanym, warszawskim mieszkaniu i obserwuje mecz Legii Warszawa z Austrià Wiedeƒ w Pucharze
UEFA. Pi´ç dni póêniej udaje si´ do szpitala. Tym razem na nieco d∏u˝ej
ni˝ zwykle. Koniec Êwiata? Nie, ale pewnej ery, niestety, tak.
B a r t o s z

– Wielu kibiców w kraju nie rozumie
dlaczego nie jesteÊ ju˝ trenerem reprezentacji Polski. Ja te˝ do koƒca nie rozumiem…
– W tym stanie zdrowia by∏oby niebezpiecznie dalej prowadziç zespó∏. Proponowa∏em
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zwiàzkowi, ˝e podreperuje si´ i wróc´, bo
chc´ wziàç odpowiedzialnoÊç za dru˝yn´ na
mistrzostwach Êwiata. Kiedy jednak cz∏onkowie zarzàdu zapytali – „Co si´ stanie jak za
dwa tygodnie znowu padniesz?” – przyzna∏em im racj´, ˝e to nie ma sensu. Chcia∏em
pójÊç do szpitala na tydzieƒ i szybko si´ podreperowaç, ale musz´ po∏o˝yç si´ na d∏u˝ej.
To nie sà przelewki. Zwyci´˝y∏em nowotwór,
ale chemia zostawi∏a tyle brudu w organizmie, ˝e teraz jestem bardziej chory ni˝ jak
mia∏em raka. Rak mi nic nie zrobi∏, a teraz
musz´ braç siedem tabletek dziennie, ˝eby
si´ wyleczyç z pozosta∏oÊci po nim.
Musz´ dodaç jeszcze jednà rzecz.
Majàc 62 lata wytrzymuj´ trudy danego
turnieju, wielogodzinnych podró˝y lotniczych,
ale regeneracja trwa ju˝ d∏u˝ej. Dawniej
potrzebowa∏em dwóch dni, teraz do tygodnia. Tego nie da si´ cofnàç, cz∏owiek si´
starzeje.

Êniej za t´ samà rzecz „ochrzani∏em” innà,
wi´c nie mia∏em wyjÊcia. GoÊka zesz∏a z parkietu i zacz´∏a ze mnà dyskutowaç. Po tej
dyskusji doszliÊmy do wniosku, ˝e wspó∏praca nie ma sensu, a Ma∏goÊka nie zagra
w turnieju w Ningbo. Wieczorem przysz∏y do
mnie cztery zawodniczki. UstaliliÊmy, ˝e
sprawa jest otwarta, a decyzja nie jest ostateczna i b´dzie uzale˝niona od kolejnej
rozmowy z zainteresowanà. Ta jednak
na nià nie przysz∏a. Do tego wszystkiego
doszed∏ stres. Byç mo˝e dwa tygodnie
wczeÊniej zareagowa∏bym inaczej, ale to
by∏ ju˝ trzeci turniej. We krwi by∏o du˝o adrenaliny i wysz∏o jak wysz∏o. GoÊka mia∏a wiele
ulg, a zespó∏ i ja liczyliÊmy, ˝e si´ za to odp∏aci. Do tej pory – nie liczàc turnieju
w Dreênie – nie odp∏aca∏a. W Ningbo czara
goryczy si´ przela∏a. Ale ju˝ w samolocie
klepn´liÊmy si´ na po˝egnanie i podzi´kowaliÊmy sobie za wszystko.

– Wróçmy do Ningbo. Mam rozumieç, ˝e
k∏ótnia z Ma∏gorzatà Glinkà nie mia∏a
wp∏ywu na wycofanie si´?
– Gdyby nie dosz∏o do tej k∏ótni wszystko
mog∏o si´ przesunàç o par´ dni, mo˝e o miesiàc, mo˝e o dwa. Ale nie zachorowa∏em
przecie˝ przez Ma∏gosi´, problemy z nadciÊnieniem wzi´∏y si´ z tego, ˝e skoƒczy∏y mi
si´ tabletki i nie bra∏em ich przez pi´ç dni.
Co do samej Glinki. Sà sytuacje takie, ˝e nie
mog´ traktowaç nawet najlepszej zawodniczki inaczej ni˝ pozosta∏e. Trzy minuty wcze-

– Jaka by∏a treÊç tajemniczej
rozmowy telefonicznej z Waldemarem
Wspania∏ym?
– Nie by∏a tajemnicza. Waldemar Wspania∏y
zareagowa∏ nerwowo, bo jego wiedza opiera∏a si´ na nieprawdziwych informacjach
w prasie. Po pierwsze nikogo nie wyrzuci∏em
z kadry, a po drugie sam nie zrezygnowa∏em.
Wi´cej nie chcia∏bym na ten temat mówiç.
– A jakie by∏y kulisy przej´cia sterów
w Ningbo przez Ireneusza K∏osa?

– Je˝eli zespó∏ nie ma do Ciebie
zaufania, musisz si´ wycofaç. A takie
wra˝enie odnios∏em podczas rozmowy
z dziewczynami o Glince. Odda∏em si´
wi´c do dyspozycji zwiàzku. Na Ok´ciu
dziennikarze byli zdumieni, gdy us∏yszeli,
˝e nie ma mowy o ˝adnej rezygnacji.
Czeka∏em na rozmowy z dzia∏aczami, ˝eby
wszystko na spokojnie przedyskutowaç
i podjàç najlepszà decyzj´. I tak te˝,
kilka dni póêniej, si´ sta∏o.
– No w∏aÊnie, jak przebiega∏y rozmowy
w PZPS?
– Dosta∏em par´ pytaƒ, takich czy innych
i na nie odpowiedzia∏em. Tak jak
mówi∏em chcia∏em kontynuowaç dzie∏o,
ale zosta∏em przekonany, ˝e to ryzykowne
i zrezygnowa∏em. „Dobra, Andrzej. My si´
z Tobà nie chcemy rozstaç, wylecz si´,
a potem porozmawiamy” – us∏ysza∏em w odpowiedzi.
– Majàc raka zdoby∏eÊ dwa z∏ote medale
mistrzostw Europy, a teraz wycofa∏eÊ si´
z powodu nadciÊnienia? Troch´ to
dziwne…
– Powiem tak, z tym rakiem by∏o du˝o ∏atwiej
ni˝ po raku. Powtarzam, ˝e chemioterapia
bardzo podniszczy∏a moje organy. NadciÊnienie i te tabletki, to te˝ nie ca∏a prawda. Us∏ysza∏em te˝ od lekarzy, ˝e z jakàÊ tam zastawkà jest coÊ nie tak. Musz´ poddaç si´
wielotygodniowej obserwacji. MyÊla∏em, ˝e
zwariowali, bo b´d´ si´ czu∏ jak w wi´zieniu,
ale nie ma wyjÊcia.
– Wierzysz, ˝e dru˝yna wywalczy w Japonii miejsce w przedziale 3-6, co postawi∏eÊ za cel?
– Naturalnie, ˝e wierz´. PrzejÊcie z przygotowania ogólnego na przygotowanie specjalne
nie wysz∏o najlepiej. By∏y problemy z kontuzjami. W Bydgoszczy wylecia∏a nam ze sk∏adu Kamila Fràtczak. Z powodu wielu drobiazgów dziewczyny straci∏y na tym turnieju zaufanie do siebie, póêniej na szcz´Êcie je odzyska∏y. Teraz badania fizjologiczne potwierdzajà bardzo dobre wyniki. Do tego wytrenowania musi dojÊç zgranie. Trzeba to wszystko pouk∏adaç.

– Czy pouk∏ada to Ireneusz K∏os?
Jest gotowy do p∏ywania na g∏´bokiej
wodzie?
– By∏ do tego przeze mnie przygotowywany,
ale ani on, ani ja, nie spodziewaliÊmy
si´, ˝e ten moment przyjdzie tak szybko.
Ma mnie do dyspozycji, mój telefon
jest zawsze w∏àczony. Wierz´ w niego,
podobnie jak w Mariana Kardasa. Jest to
dwóch ludzi, których bardzo ceni∏em ju˝
w czasie trwania ich reprezentacyjnych
karier. Jeden mia∏ warunki, drugi nie
mia∏, ale dzi´ki cwaniactwu potrafili doskonale graç w siatkówk´. Takich ludzi ceni´
i tacy ludzie sà najlepszymi trenerami.
˚eby byç dobrym trenerem trzeba byç cwaniakiem i hazardzistà, robiç coÊ inaczej ni˝
wszyscy.
– W kadrze roz∏am – z jednej strony Ma∏gorzata Glinka, która chyba nie nosi teraz
Twojego zdj´cia w portfelu, a z drugiej
Katarzyna Skowroƒska, która w wywiadach prasowych opowiedzia∏a si´
za Tobà…

– Chcia∏em dodaç, ˝e cztery dziewczyny
wspiera∏y mnie te˝ w samolocie. „Niech Pan
to jeszcze przemyÊli” – mówi∏y.
– Tak czy siak, Ireneusza czeka ci´˝kie
zadanie. Zagospodarowanie krajobrazu
po Niemczyku nie b´dzie ∏atwe.
– Umówmy si´. Do mistrzostw Êwiata Irek
jest na etapie przed∏u˝ania mojej pracy. Dlatego oficjalnie mówi´, ˝e nie on, nie Pan
Wspania∏y, tylko ja bior´ odpowiedzialnoÊç za
wynik w Japonii. Czy on b´dzie dobry, czy
z∏y, to b´dzie mój wynik. Irek jest teraz mojà
przed∏u˝onà r´kà. Jest luêny, jest wolny. Nie
musi teraz umieç p∏ywaç, ˝eby nie utonàç na
tej g∏´bokiej wodzie. Ca∏kowità odpowiedzialnoÊç b´dzie ponosi∏, je˝eli poprowadzi przygotowania do nast´pnego sezonu. Teraz ma
tylko nic nie popsuç.
– Wróc´ jeszcze do jednej z wypowiedzi
Kasi Skowroƒskiej. S∏usznie powiedzia∏a,
˝e kadra jest jak rodzina i nic nie powinno z niej wyjÊç do opinii publicznej. Teraz
jednak wychodzi. Troch´ to przykre.
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Andrzej Niemczk i Havar

WYWIAD MIESIÑCA – ANDRZEJ NIEMCZYK
– MyÊmy byli zawsze otwarci dla mediów.
Ani ja, ani zawodniczki niczego nie
ukrywaliÊmy. Do dziÊ mówià takie i inne
rzeczy, ale ja si´ nie obra˝am. Ich zas∏ugi
dla siatkówki sà dla mnie wa˝niejsze od
tego co powiedzà. Same, albo przez kogoÊ
„nakr´cone”. Tylko to, co zrobi∏y na boisku
si´ liczy. I nie jest te˝ wa˝ne, czy ja

wypi∏em jednà whisky czy dwie, wa˝ne jest
to co zrobi∏em.
– Za Tobà trzy i pó∏ roku pracy z kadrà.
Co wspominasz najlepiej, a co najgorzej?
– Ca∏e trzy i pó∏ roku bardzo mi∏o wspominam. Nie mo˝na mi∏o wspominaç tylko tych
najwspanialszych momentów, gdy zdobywasz

z∏oty medal. Trzeba równie˝ mi∏o wspominaç
czas, kiedy si´ na ten z∏oty medal pracowa∏o
w pocie czo∏a. A to, ˝e po drodze nie wszystko
wychodzi, to jest normalne. W lekkoatletyce
o wyniku decydujà u∏amki sekund, u nas dwa,
trzy punkty. Sà ci´˝kie chwile, sà mi∏e chwile,
wszystkie wspominam bardzo dobrze.
– A co czujesz siedzàc w mieszkaniu
z córkà Ma∏gorzatà i jej drobniutkim nowofunlandem, gdy tam w K´dzierzynieKoêlu trwa zgrupowanie?
– Jestem na telefonie, dostaj´ informacje jak
im leci, co leci. Boli troch´, bo bardzo ch´tnie bym tam by∏. Mia∏em w planach pojechaç
do Szczyrku. Spotkaç si´ z dziewczynami,
przytuliç, uca∏owaç i powiedzieç: „Dacie,
sobie kurde rad´”. Nie mog´ sobie jednak na
to pozwoliç i to boli. Zapowiedzia∏em lekarzom, ˝e jak mi nie zorganizujà telewizora,
˝ebym móg∏ oglàdaç turniej w Warnie, to ich
pozabijam, a w najlepszym razie uciekn´ za
szpitala.
– Na ile realny jest Twój powrót do reprezentacji i w jakiej roli?
– DziÊ zupe∏nie nierealny. Oka˝e si´ za kilka
tygodni, gdy b´d´ mia∏ wyniki badaƒ. Po wyleczeniu i po mistrzostwach Êwiata wrócimy
z dzia∏aczami PZPS do rozmów.
– A wczeÊniej? Czy Twoja obecnoÊç
w Japonii jest mo˝liwa?
– Mo˝liwa, ale powiem szczerze, ˝e si´ tego
boj´. Boj´ si´, ˝e bardziej bym zaszkodzi∏ ni˝
pomóg∏. Sytuacja, w jakiej znalaz∏yby si´
dziewczyny widzàc mnie na miejscu, mog∏aby spowodowaç dodatkowe obcià˝enia psychiczne i sprowokowaç katastrof´.
– Katastrofalnie zagra∏a te˝ Legia remisujàc 1:1 z Austrià Wiedeƒ. MyÊlisz, ˝e
mistrzowie Polski awansujà?
– Sàdz´, ˝e jest ju˝ po herbacie.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.



PS. Andrzej Niemczyk, niestety, znowu mia∏
racj´. W rewan˝u na wiedeƒskim Praterze
Legia przegra∏a z Austrià 0:1 i nie awansowa∏a do fazy grupowej Pucharu UEFA.
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CZY ZNASZ PRZEPISY?

Czy znasz przepisy?
I znów niebawem zaczyna si´ kolejny sezon ligowy. I znów b´dziemy narzekaç na zawodników, trenerów i na ... s´dziów. I znów b´dziemy zastanawiali si´ czy podj´li dobre decyzje. Pewnie ∏atwiej b´dzie nam oceniç ich prac´, gdy lepiej poznamy przepisy i ich interpretacje na podstawie KSI¢GI PRZYPADKÓW (The Casebook) opracowanej i wydanej przez FIVB, a przet∏umaczonej przez Dariusza Jasiƒskiego. W∏aÊnie z tej
pozycji pochodzà poni˝sze przypadki.
D a r i u s z

S´dzia pope∏ni∏ b∏àd. Poniewa˝ pi∏ka przelecia∏a
ponad antenkà, a wi´c cz´Êciowo poza przestrzenià przejÊcia, zespó∏ Japonii mia∏ prawo do
kolejnych odbiç w celu wycofania pi∏ki na swojà
stron´ boiska i prawid∏owego jej przebicia na
stron´ przeciwnika. Pi∏ki autowej nie powinien
równie˝ sygnalizowaç s´dzia liniowy.
3) Rozgrywajàcy z linii obrony wbieg∏ pod siatk´
w celu rozegrania pi∏ki. Po z∏ym odbiorze przez
jego zespó∏ zmuszony by∏ wróciç do pola obrony
w celu odbicia pi∏ki. W czasie odwracania si´ dotknà∏ lekko barkiem siatk´. S´dzia II nie odgwizda∏ b∏´du. Czy postàpi∏ s∏usznie?

5) Podczas oficjalnej rozgrzewki zawodnik dozna∏
kontuzji i nie móg∏ braç udzia∏u w dalszej grze.
Poniewa˝ kontuzjowany zawodnik by∏ wpisany
wczeÊniej przez trenera na kartce z ustawieniem
w pierwszym secie, s´dzia pozwoli∏ trenerowi na
dokonanie zmiany. Czy kontuzjowany zawodnik
musi wejÊç na boisko przed rozpocz´ciem gry
w celu jej dokonania?
Nie. S´dzia postàpi∏ w∏aÊciwie pozwalajàc na
zmian´ regulaminowà. Po dostarczeniu kartki
z ustawieniem do s´dziego II lub sekretarza, nie
mo˝e byç dokonana ˝adna inna zmiana w ustawieniu zawodników, poza zmianà regulaminowà
(z wyjàtkiem zastàpienia przez zawodnika libero).
Zmiana ta jest wliczana do limitu szeÊciu zmian
przys∏ugujàcych zespo∏owi podczas trwania seta.

B∏àd obustronny. Wykonujàcy atak Ball pope∏ni∏
b∏àd ataku zawodnika linii obrony z pola ataku,
ale równoczesne dotkni´cie pi∏ki przez blokujàcego dru˝yny przeciwnej Hernandeza by∏o tak˝e
nieprawid∏owym blokowaniem. JeÊli dotkni´cie
pi∏ki przez blokujàcego mia∏oby miejsce po wykonaniu ataku przez Balla to ukarany by∏by tylko
atak Amerykanina.
2) Pi∏ka po ataku zawodnika dru˝yny W∏och, odbi∏a si´ od ràk blokujàcych zawodników Japonii
i przelecia∏a nad antenkà poza przestrzenià
przejÊcia i stanowiskiem s´dziego I w stron´
wolnej strefy dru˝yny W∏och. Japoƒski obroƒca
pobieg∏ za pi∏kà, aby cofnàç jà na swojà stron´.
Jednak s´dzia liniowy zasygnalizowa∏ pi∏k´ autowà, a s´dzia I potwierdzi∏ sygnalizacj´ liniowego
i przerwa∏ gr´. Zespó∏ Japonii zaprotestowa∏, ˝e
pi∏ka cz´Êciowo przelecia∏a nad antenkà i jego
zawodnicy mieli prawo wycofaç pi∏k´ w stron´
w∏asnego boiska, a nast´pnie przebiç jà na stron´ przeciwnika. Czy s´dzia postàpi∏ s∏usznie
przerywajàc gr´?

4) Zespó∏ wykorzysta∏ pi´ç zmian. Jeden z zawodników tego zespo∏u, który wczeÊniej zosta∏ zastàpiony przez rezerwowego, a nast´pnie powróci∏ do
gry, dozna∏ kontuzji. Poniewa˝ niemo˝liwe by∏o dokonanie zmiany regulaminowej tego zawodnika,
zosta∏ on zmieniony w trybie narzuconym. S´dzia
poinformowa∏ trenera, ˝e zmiana w trybie narzuconym jest szóstà zmianà zespo∏u i limit zmian zosta∏ w tym momencie wykorzystany. Czy by∏o to
w∏aÊciwe post´powanie s´dziego?
B∏àd s´dziego. Zawodnik kontuzjowany mo˝e byç
zastàpiony w trybie narzuconym przez dowolnego zawodnika z ∏awki rezerwowych, z wyjàtkiem
libero lub zawodnika z boiska zastàpionego
przez libero. Zmiana w trybie narzuconym nie
jest zaliczana do zmian regulaminowych.

1) Podczas Pucharu Âwiata m´˝czyzn zespó∏ USA
gra∏ przeciwko Kubie. Lloyd Bell zawodnik linii
obrony, b´dàc w polu ataku, zaatakowa∏ pi∏k´
znajdujàcà si´ powy˝ej górnej taÊmy siatki. RównoczeÊnie z dotkni´ciem pi∏ki przez Balla, blokujàcy dru˝yny przeciwnej Hernandez, dotknà∏ pi∏k´
z prze∏o˝eniem ràk. Jaka powinna byç w tej sytuacji prawid∏owa decyzja s´dziego I?

186 s´dziów uczestniczy∏o
w obowiàzkowym kursie

J a s i ƒ s k i

S¢DZIOWIE PRZED SEZONEM
W dniach 2-3 wrzeÊnia w ÂwinoujÊciu odby∏o si´ coroczne
szkolenie s´dziów szczebla centralnego. Zaliczenie tego typu
kursu jest niezb´dnym warunkiem dopuszczenia do s´dziowania podczas kolejnego sezonu rozgrywkowego. Dlatego te˝
tylko w niezwykle rzadkich i najcz´Êciej usprawiedliwionych
przypadkach s´dziowie nie uczestniczà w obradach. W bie˝àcym roku ostatecznie w szkoleniu uczestniczy∏o 186 osób.
Podczas dwóch dni konferencji przedstawiono aktualne interpretacje przepisów oraz zauwa˝one w minionym sezonie
b∏´dy i niedociàgni´cia. Zaprezentowano w formie audiowizualnej ceremonia∏ przedmeczowy i instrukcj´ protoko∏owania. G∏ówny Komisarz PLS wyÊwietli∏ najciekawsze sytuacje
meczowe, które pos∏u˝y∏y jako przyczynek do merytorycznej dyskusji. Zwrócono szczególnà uwag´ na koniecznoÊç
utrzymania dyscypliny na boisku tak wÊród zawodników jak
i innych cz∏onków zespo∏ów. Zaj´cia prowadzili i omawiali
poszczególne zagadnienia doÊwiadczeni s´dziowie, g∏ównie
mi´dzynarodowi Andrzej Kiszczak, Adam ˚elazny, Cezary
Matusiak, Andrzej Lemek, Dariusz Jasiƒski, W∏adys∏aw Pa∏aszewski, Ryszard Dietrich, Miros∏aw Stando, Jacek Hojka
i Robert Dworak.
Istotnym i jednym z najwa˝niejszych punktów szkolenia by∏
test ze znajomoÊci przepisów gry. Osoby majàce aspiracje
zdobycia uprawnieƒ s´dziego mi´dzynarodowego pisa∏y test
w j´zyku angielskim. Równie˝ s´dziowie pe∏niàcy funkcje s´dziego g∏ównego kwalifikatora poddani zostali sprawdzianowi. Zdecydowana wi´kszoÊç uczestników zaliczy∏a egzamin
z wynikiem pozytywnym. Tylko czterech z nich musia∏o pisaç egzamin poprawkowy 09.09.2006 w Rzeszowie.
Osobne przeszkolenie przeszli s´dziowie Polskiej Ligi Siatkówki i kwalifikatorzy. I tu przekazano informacje o najnowszych zmianach i interpretacjach oraz uwra˝liwiono s´dziów na niesportowe zachowania poszczególnych zawodników mogàce mieç znaczàcy wp∏yw tak na przebieg gry
jak i zachowanie publicznoÊci.
GoÊciem honorowym szkolenia by∏ Sekretarz Generalny
PZPS Bogus∏aw Adamski, a gospodarzem Przewodniczàcy
Zachodniopomorskiego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej (na którego
terenie odby∏a si´ kursokonferencja) Janusz Kamiƒski. Du˝y
wk∏ad pracy w sprawne przygotowanie kursu wnieÊli Wojciech Kl´sk oraz Grzegorz So∏tysiak.
Oby wiedza zdobyta podczas szkolenia przynios∏a dobre
wyniki w najbli˝szym sezonie, a wszystkie mecze prowadzone b´dà na wysokim poziomie. Po∏amania gwizdków!
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S´dzia postàpi∏ s∏usznie. Dotkni´cie siatki przez
rozgrywajàcego nie by∏o b∏´dem, poniewa˝ nie
mia∏o miejsca podczas akcji gry pi∏kà.

KATARZYNA SOKÓ¸ W BAHRAJNIE

B´dzie pierwsza
mi´dzynarodowa?

Katarzyna Sokó∏ wÊród kolegów z kursu w Bahrajnie

W ostatnim okresie Wydzia∏ S´dziowski PZPS szczególnà wag´ przyk∏ada∏ do promocji m∏odych polskich s´dziów.

P

rzez 10 lat od 1994 do 2004 roku ˝aden
polski s´dzia nie bra∏ udzia∏u w kursie
dla kandydatów na s´dziów mi´dzynarodowych, gdy˝ nie spe∏nia∏ warunków stawianych przez FIVB. Sytuacja zmieni∏a si´
w 2004 roku. Najpierw w Olsztynie czterech, a nast´pnie w Tunezji dwóch polskich
m∏odych s´dziów zaliczy∏o z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na s´dziów
mi´dzynarodowych.
W bie˝àcym roku przysz∏a kolej na pierwszego polskiego s´dziego – kobiet´ , która otrzyma∏a szans´
dostania si´ do grona elity s´dziowskiej Êwiata.
W ostatnich dniach sierpnia Katarzyna Sokó∏
z Wroc∏awia wyjecha∏a do Bahrajnu na kurs organizowany na zlecenie FIVB przez miejscowà federacj´ pi∏ki siatkowej. Kurs trwa∏ oko∏o dwa tygodnie
i zakoƒczy∏ si´ bardzo pozytywnym rezultatem. Katarzyna Sokó∏ jest aktualnie kandydatem na s´dziego mi´dzynarodowego i ma szans´ byç pierwszym w Polsce kobietà s´dzià mi´dzynarodowym.
O swoich wra˝eniach niech najlepiej opowie sama w zamieszczonym poni˝ej krótkim wywiadzie.
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Ca∏e Êrodowisko s´dziowskie w Polsce
˝yczy naszej jedynaczce jak najszybszego
uzyskania tytu∏u s´dziego mi´dzynarodowego

i wielu sukcesów ju˝ na arenie mi´dzynarodowej.
/Sziks/ 
Âwiadectwo
ju˝ w r´kach
naszej s´dziny

Kobieta z gwizdkiem
– Kilka lat temu w Magazynie Siatkówka ukaza∏ si´ artyku∏ na temat trzech najbardziej
utalentowanych s´dziów kobiet w Polsce.
WÊród nich by∏a Pani. Teraz ukoƒczy∏a Pani
kurs mi´dzynarodowy. Jak do tego dosz∏o?
– Podczas poprzedniego wywiadu dla „Magazynu
Siatkówka” pojawi∏o si´ pytanie o marzenia dotyczàce s´dziowania. „Zostaç s´dzià mi´dzynarodowym” – by∏o jednym z nich. MyÊl´ ˝e dosz∏o do tego dzi´ki jasno okreÊlonemu celowi. Wiedzia∏am
˝e osiàgni´cie tego czego pragn´ b´dzie bardzo
trudne i b´dzie wymaga∏o ci´˝kiej pracy. Dlatego
pilnie studiowa∏am wszystkie materia∏y dotyczàce
przepisów, czy techniki s´dziowania. Zadawa∏am
niezliczonà iloÊç pytaƒ, s∏ucha∏am rad i podpowiedzi bardziej doÊwiadczonych kolegów. Choç wiem ,
ze jeszcze daleko mi do doskona∏oÊci to jednoczeÊnie wiem, ˝e stara∏am si´ dà˝yç do perfekcji
w ka˝dym elemencie sztuki s´dziowania. Obejrza∏am te˝ niezliczonà iloÊç meczy. By∏a to ci´˝ka praca jednak wykonywana z niesamowità przyjemnoÊcià. Siatkówka jest dla mnie pasjà ˝ycia i nawet
najtrudniejsze chwile zawsze mile wspominam.
Ale chyba najwa˝niejszy jest fakt, ˝e stara∏am si´
byç pilnym i poj´tnym uczniem. To tylko dzi´ki
starszym kolegom i licznym dyskusjom oraz wymianom doÊwiadczeƒ osiàgn´∏am cel, do którego
dà˝y∏am. Dzi´kuj´ wszystkim, którzy przyczynili
si´ do mojego sukcesu.
– Ile osób i z jakich krajów pochodzili s´dziowie podczas kursu? Czy by∏y wÊród nich tak˝e
kobiety?
– W sumie by∏o 31 uczestników (w tym 5 kobiet)
z 21 krajów ca∏ego Êwiata:12 osób z Europy,
9 osób z azjatyckich krajów arabskich, 7 osób
z pozosta∏ej cz´Êci Azji, 1 osoba z Ameryki Po∏udniowej (Brazylijczyk), 1 osoba z Australii, 1 osoba
z Afryki (Mauritius).
– Z ca∏à pewnoÊcià przy tylu osobach z ca∏ego
Êwiata tworzy∏y si´ jakieÊ grupy narodowe?
Z kim utrzymywa∏a najlepszy kontakt Pani s´dzia z Polski?
– Zaprzyjaêni∏am si´ z pierwszà osobà, którà pozna∏am spoÊród wszystkich uczestników kursu.
By∏a nià bardzo sympatyczna dziewczyna z Iranu.
Poza tym niesamowite osobowoÊci, z którymi mia∏am bardzo dobry kontakt to kolega z Mauritiusu
i koledzy z Indii. Jednak najwi´cej wspólnych tematów mia∏am z wszystkimi s´dziami z Europy. To
z nimi sp´dza∏yÊmy wraz z Sadigheh /s´dzia z Iranu/ najwi´cej czasu, gdy˝ z tà grupà nie dzieli∏y
mnie ró˝nice kulturowe.
– Jak d∏ugo trwa∏ kurs i jaki by∏ jego program?
– By∏ to jeden z d∏u˝szych kursów w historii siatkówki. W sumie trwa∏ 12 pe∏nych dni. Zaczà∏ si´

egzaminem z j´zyka angielskiego ju˝ 29 sierpnia
a zakoƒczy∏ oficjalnà ceremonià wr´czenia Êwiadectw ukoƒczenia kursu w dniu 10 wrzeÊnia 2006.
Ka˝dy dzieƒ by∏ bardzo d∏ugi i bardo podobny do
siebie. Po Êniadaniu odbywa∏y si´ kilku godzinne
zaj´cia teoretyczne – w poczàtkowej fazie wyk∏ady, a w koƒcowej fazie egzaminy. Po przerwie na
lunch zaj´cia praktyczne – s´dziowanie lub obserwacja zawodów. Codziennie sp´dzaliÊmy ok. 12
godzin z siatkówkà.
– Jaki turniej s´dziowali kandydaci na s´dziów mi´dzynarodowych i jaki by∏ poziom s´dziowania?
– By∏ to mi´dzynarodowy turniej w ramach ligi
przemys∏owej. Sàdz´, ˝e poziom sportowy mo˝na
porównaç do polskiej pierwszej ligi. Poziom s´dziowania by∏ bardzo wyrównany, z moich obserwacji na korzyÊç wyró˝niali si´ troszk´ panowie
z W∏och, co zapewne jest skutkiem bardzo wysokiego poziomu sportowego ligi w∏oskiej. Natomiast
na niekorzyÊç pokazali si´ gospodarze – szczególnie w zakresie punktualnoÊci oraz protoko∏owania
zawodów, ale sàdz´, ˝e to kwestia kultury, dla
której czas nie jest istotny, a szczegó∏y w protokole tym bardziej.
– Zda∏a Pani egzamin podczas kursu w Bahrajnie. Kiedy Polska b´dzie mia∏a pierwszego
s´dziego mi´dzynarodowego – kobiet´?
– To niestety nie zale˝y ju˝ ode mnie. By zostaç s´dzià mi´dzynarodowym musz´ przes´dziowaç 7 oficjalnych meczy mi´dzynarodowych w ciàgu czterech lat. By to zrobiç musz´ byç nominowana na takie zawody i dobrze je przes´dziowaç. Co prawda
poziom s´dziowania zale˝y ode mnie jednak nominacje to sprawa Federacji Europejskiej. Licz´ ˝e nadal b´dzie sprzyjaç mi szcz´Êcie i ˝e uda si´ to
osiàgnàç wczeÊniej ni˝ za 4 lata. Mog´ tylko obiecaç, ˝e z mojej strony bardzo si´ b´d´ staraç i nadal ci´˝ko pracowaç by nie zawieÊç nikogo i spe∏niç
wszystkie stawiane wobec mnie oczekiwania.
– Tytu∏ s´dziego mi´dzynarodowego zobowiàzuje. Nie boi si´ Pani innego spojrzenia tak ze
strony Êrodowiska s´dziowskiego jak i zawodników oraz dzia∏aczy?
– Nie rozumiem czego mia∏bym si´ obawiaç. Nie
nale˝´ do osób, które zwracajà uwag´ na tytu∏y.
Jestem i pozostan´ nadal tà samà Katarzynà Sokó∏, którà by∏am dotychczas pe∏nà pokory i ˝yczliwoÊci. To ˝e zaliczy∏am kurs i zda∏am egzaminy
nie oznacza, ˝e jestem mistrzem. Nikt nigdy nie
jest tak dobry by nie móg∏ byç lepszy. Nadal b´d´
pracowaç nad sobà i swoimi umiej´tnoÊciami.
– Uzyska∏a Pani w bie˝àcym roku awans tak˝e
do PLS? Tam te˝ b´dzie Pani pierwszà kobietà

s´dziujàcà tak wysoki poziom rozgrywek. Poradzi sobie Pani z zawodnikami, którzy tak du˝o problemów stwarzali w minionych latach
bardziej doÊwiadczonym s´dziom?
– Gdybym w to nie wierzy∏a nie porywa∏abym si´
z motykà na s∏oƒce. Musz´ sobie poradziç. Nie
ukrywam jednak, ˝e b´d´ liczyç (szczególnie
w poczàtkowej fazie) na pomoc bardziej doÊwiadczonych kolegów. Choç nie zamierzam byç tylko
ozdobà zespo∏u s´dziowskiego. Obiecuj´, ˝e b´d´
pe∏nowartoÊciowym cz∏onkiem ekipy s´dziowskiej
niezale˝nie od poziomu rozgrywanych zawodów.
Dà˝´ do perfekcji w ka˝dej dziedzinie mojego ˝ycia,
wobec czego w s´dziowaniu zamierzam byç równie
dobra jak w pozosta∏ych. Moim marzeniem jest –
bym w przysz∏oÊci mog∏a pomóc w zdobywaniu doÊwiadczeƒ, kolejnemu pokoleniu wspinajàcemu si´
na coraz wy˝sze szczeble kariery s´dziowskiej.
– Czy zdarzy∏y si´ jakieÊ ciekawe sytuacje
podczas kursu?
– Mimo monotonii ka˝dego dnia pojawia∏ si´
dreszczyk emocji przy przeglàdaniu codziennej
prasy. Nasz kurs i turniej by∏ w centrum uwagi gazet sportowych. Moje zdj´cie ukaza∏o si´ co najmniej w 5-u gazetach, a uczestnicy kursu codziennie si´ licytowali kto dziÊ zaistnieje w miejscowej
prasie. Po tygodniu zacz´liÊmy byç rozpoznawani
na ulicach Manamy.
– Najprzyjemniejszy moment?
– Najprzyjemniejszym momentem kursu by∏a dla
mnie oficjalna ceremonia wr´czenia Êwiadectw
ukoƒczenia kursu i przyj´cie zaraz po niej. Tak si´
z∏o˝y∏o ˝e odby∏o si´ to w dniu moich urodzin.
Otrzymane Êwiadectwo by∏o najpi´kniejszym prezentem urodzinowym jaki mog∏am sobie wymarzyç. Jednak nie by∏ to jedyny prezent. Zaraz po
rozdaniu Êwiadectw do sali wjecha∏ tort z mojà
podobiznà od organizatorów kursu. Póêniej liczne
prezenty, zarówno od uczestników kursu, jak i managerów reprezentujàcych firmy, które bra∏y udzia∏
w rozgrywkach i jeszcze jeden tort od dyrektora
hotelu. By∏am tak wzruszona, ˝e si´ rozp∏aka∏am –
nie pami´tam tak cudownych urodzin.
– Czy jest coÊ co chcia∏aby Pani powiedzieç
innym s´dziom kobietom?
– OczywiÊcie! Dziewczyny szlak przetarty, teraz
czekam na wasze towarzystwo na tych najwy˝szych pó∏kach. POWODZENIA!
– Gratuluj´ serdecznie w imieniu swoim jak
i ca∏ej Redakcji. ˚ycz´ jak najszybszego uzyskania tytu∏u s´dziego mi´dzynarodowego
oraz udanych gwizdków tak w Polsce jak i poza granicami.
/sziks/
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PLA˚OWE ME

Rosja w elicie,
Polska w niebycie
Z∏ote medale mistrzostw Europy pow´drowa∏y do Niemiec i Rosji. O ile
zwyci´stwo Juliusa Brinka/Christopha Dieckmanna by∏o spodziewane, to
tytu∏ mistrzyƒ kontynentu dla pary Aleksandra Shiryaeva/Natalia Uryadova i wejÊcie Rosjanek do pla˝owej socjety stanowi nie lada niespodziank´. Polaków w ME kolejny raz zabrak∏o.
T o m a s z

Nowa dwójka z Kilonii
Fina∏y odby∏y si´ w Hadze, w dniach 24-27.08.
Najlepsi w Europie parajàcy si´ odbijaniem pi∏ki
na piasku walczyli o s∏aw´, 5-cyfrowe czeki
w Euro, a ci wybitni, pla˝owy creme de la creme, grali o samochody Smart ForFour. Turniej
by∏ po Alani (17-21.05), Hamburgu (31.05-3.06),
Moskwie (15-18.06), Walencji (20-23.07) i Lucernie (5-8.08) ostatnim z serii NESTEA European Championship Tour, a sponsor rozgrywek
nagradza∏ zwyci´zców rankingu europejskiego
modelem Smarta.
Zaci´ty mecz pó∏fina∏owy mi´dzy rewelacyjnymi
Holendrami i Austriakami

L a c h

•

Kiedy po sezonie 2005 Brink i Dieckmann podj´li decyzj´ o stworzeniu pary, przeciwnicy mieli
powody by dzwoniç na trwog´. Wszak jeszcze
w poprzednich zestawieniach (Brink/Schneider,
Dieckmann/Scheuerpflug) Niemcy wygrywali
world toury. Po zejÊciu si´ razem Julius i Christoph mieli stanowiç dru˝yn´ mocniejszà od
tych, w których grali wczeÊniej. I tak si´ sta∏o.
Brink/Dieckmann mierzyli w miejsca na podium
world tourów, chcieli zdobyç medal ME (˝aden
z nich wczeÊniej tego nie osiàgnà∏) i zostaç mistrzami Niemiec. Pochodzàcy z Kilonii siatkarze
zrealizowali plan z nawiàzkà. Z∏oty medal na
world tourze w Espinho, fina∏ w Petersburgu, 3
zwyci´stwa nad Emanuelem/Ricardo i Franco/Pedro, tytu∏ mistrza Niemiec – te osiàgni´cia pokaza∏y, ˝e Brink/Dieckmann, ju˝ w pierwszym roku wspólnego grania, uplasowali si´
w Êwiatowej czo∏ówce.

Samochód dla brata
W turniejach serii europejskiej Niemcy stanowili
punkt odniesienia dla reszty stawki. DoÊç powiedzieç, ˝e w ca∏ym cyklu przegrali tylko 4
mecze! Fina∏y nie by∏y jednak dla Brinka/Dieckmanna spacerkiem. Mordercze, 3-setowe boje
z Czechami (Biza/Kubala 19-21, 21-10, 15-12),
Norwegami (Kjemperud/Skarlund 21-16, 17-21,
15-13), pora˝ka w meczu o pó∏fina∏ z Austriakami (Berger/Gartmayer 22-20, 14-21, 13-15) i koniecznoÊç walki o medale z przegranà na koncie – tak hartowa∏a si´ niemiecka stal. Po
awansie do czwórki Brink/Dieckmann chwycili
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przeciwników za gard∏o i nie dali im ju˝ najmniejszych szans. W pó∏finale pokonali medalistów olimpijskich, rozgrywajàcych ostatni
wspólny turniej Szwajcarów, Patricka Heuschera/Stefana Kobela (22-20, 21-17), dzi´ki czemu
zapewnili sobie zwyci´stwo w rankingu europejskim. Przed fina∏em Brink zadzwoni∏ do brata Benjamina, informujàc, ˝e, zgodnie z obietnicà, ma dla niego w prezencie Smarta ForFour.
W meczu o z∏oto Niemcy rozbili w py∏ Holendrów Jochema De Gruijtera/Gijsa Ronnesa
(21-13, 21-13).

Holenderskie up and down
Srebrny medal De Gruijtera/Ronnesa to najwi´ksza niespodzianka fina∏ów w Hadze. Zgromadzeni na pla˝y Scheveningen w królewskim
mieÊcie kibice liczyli przede wszystkim na Reindera Nummerdora/Richarda Schuila. Mistrzowie
siatkówki 6-osobowej ju˝ po kilku miesiàcach
gry na piasku udowodnili, ˝e halowa proweniencja nie jest dla nich obstrukcjà. Zaj´li 1 miejsce
na CEV-ie w Walencji, zdobyli bràzowy medal
w Hamburgu i Moskwie, a na world tourze
w Marsylii pokonali Emanuela/Ricardo! Przed
turniejem w Hadze Nummerdor/Schuil prowadzili w rankingu europejskim. Niestety, w fina∏ach zagrali s∏abiej – zaj´li 9 miejsce i stracili
przodownictwo w klasyfikacji NESTEA European Championship Tour. W niczym nie nadwàtla
to jednak tezy, ˝e jeÊli Reinder i Richard pozostanà na pla˝y, to wkrótce (po dobrze przepracowanym okresie zimowym) b´dà w stanie wy-

grywaç z najlepszymi. Nummerdor/Schuil nie
poszli w Êlady swoich dobrych znajomych z hali, Marko Kloka/Michela Van Der Kuipa, którzy
w 1995 roku zostali mistrzami Europy na piasku, ale Holandia i tak mo˝e si´ cieszyç. Powodem do radoÊci jest nieoczekiwane srebro De
Gruijtera/Ronnesa, którzy ze wzgl´du na kontuzj´ stracili pierwszà cz´Êç sezonu i którzy wystàpili w Hadze tylko dzi´ki „dzikiej karcie” (Holendrzy nie grali w ˝adnym wczeÊniejszym turnieju CEV).

Lacigowie znowu razem
Bràzowy medal ME zdoby∏ na po˝egnanie z siatkówkà pla˝owà Stefan Kobel. Kolega z dru˝yny,
m∏odszy ze Szwajcarów Patrick Heuscher, kariery koƒczyç nie zamierza, ale na gwa∏t szuka nowego partnera, z którym móg∏by walczyç
o awans do IO w Pekinie. Jego znakomici rodacy, bracia Paul/Martin Laciga sà „zaj´ci”, ale,
ze wzgl´du na kontuzje swoich partnerów, wywo∏ali w Hadze sensacj´, grajàc ponownie

w jednej dru˝ynie. Najbardziej utytu∏owany duet
w historii ME (3 z∏ote, 2 srebrne i 1 bràzowy
medal w ciàgu 10 lat wyst´pów) zajà∏ 5 miejsce,
ale wyeliminowa∏ z turnieju najwi´kszych przegranych sezonu, ubieg∏orocznych mistrzów, Pablo Herrer´/Raula Mes´ z Hiszpanii. Obok Kobela z zawodowej pla˝y schodzi powoli mistrz Europy 2003, Austriak Nikolas Berger. „Niki” para
si´ ju˝ bardziej mened˝erkà ni˝ powa˝nym graniem, jednak wilka wcià˝ ciàgnie do lasu. Na
ME spontanicznie stworzy∏ par´ z Peterem Gartmayerem (partner Gartmayera, Clemens Doppler, by∏ kontuzjowany) i zajà∏ 4 miejsce!

Nowa si∏a z Rosji
Kiedy w po∏owie maja Aleksandra Shiryaeva/Natalia Uryadova wysz∏y na rozpalony
s∏oƒcem piasek na pla˝y Kleopatra w Alani, by
walczyç w kwalifikacjach Turkish Masters, Rosjanek nie zna∏ nikt, a one same czu∏y si´ bardziej siatkarkami halowymi ni˝ pla˝owymi.
Wprawdzie gra∏y na piasku ju˝ w minionym se-

zonie, a Shiryaeva ju˝ w 2003 roku si´gn´∏a po
z∏oty medal MÂ U-19, to jednak w zawodowym
beach volley’u Aleksandra i Natalia by∏y nowicjuszkami, skazanymi na gr´ w kwalifikacjach
i pla˝owo-halowà poniewierk´. Ten sezon okaza∏ si´ jednak dla Rosjanek prze∏omowy. 4 miejsce w Alani, 5 pozycja w Moskwie, pierwszy
w historii awans pary z Rosji do „Final Four”
World Touru, a nade wszystko mistrzostwo Europy ka˝à widzieç Shiryaevà/Uryadovà jako nowà si∏´ kobiecej siatkówki pla˝owej. Na piasek
trafi∏y dzi´ki swoim trenerom klubowym. Teraz
majà nadziej´, ˝e etap gry pod dachem w ich
karierach to przesz∏oÊç. Pytana o siatkówk´
klasycznà, jak Rosjanie okreÊlajà „halówk´”,
Shiryaeva robi gest jakby podcina∏a sobie gard∏o, dajàc jasno do zrozumienia, ˝e powrót do
hali to ostatnia rzecz, której pragnie.

Czwarty fina∏ Rebekki
Pierwszy w historii ME medal Rosjanek nie jest
koincydencjà. Aleksandra i Natalia sà wszech-
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stronne, a to walor szczególnie cenny w beach
volley’u. Obie potrafià graç w bloku, mocno
i wysoko zaatakowaç, a do tego nie „gotujà si´”
w trudnych momentach. W pó∏finale przeciwko
Norwe˝kom, Nila Ann Hakedal/Ingrid Toerlen
obroni∏y 6 pi∏ek meczowych (21-19, 12-21, 2422), w meczu o z∏oto gra∏y przeciwko Holenderkom Rebekka Kadijk/Merel Mooren, z którymi
w serii europejskiej przegra∏y wczeÊniej 4-krotnie! Furda to, w finale Rosjanki ponownie obroni∏y pi∏k´ meczowà, by ostatecznie pokonaç dopingowane przez klika tysi´cy kibiców przeciwniczki (14-21, 21-16, 19-17). Gospodarze, podobnie
jak w przypadku turnieju m´˝czyzn, musieli zadowoliç si´ srebrnym medalem. Na wspomnienie
ME Rebekka Kadijk cierpi z pewnoÊcià na delirium tremens, bo w Hadze przegra∏a w finale po
raz czwarty w karierze. Na pocieszenie pozostaje fakt, ˝e Holenderka jest drugà, po W∏oszce Lucilli Perrotta najbardziej utytu∏owanà siatkarkà
w historii ME (4 srebrne, 1 bràzowy medal).
Mistrzynie Europy Shiryaeva/Uryadova wygra∏y
te˝ z broniàcymi tytu∏u Vasso Karadassiou/Vas-

Po∏fina∏
holendersko-niemiecki

siliki Arvaniti, dla których 7 miejsce w fina∏ach
by∏o pora˝kà. Greczynki (zwyci´zczynie z Alani
i Lucerny) nie zdo∏a∏y te˝ zajàç 1 miejsca w rankingu CEV i odjechaç z Hagi, jak mia∏o to miejsce przed rokiem, w Smarcie ForFour. Miejsce
to, a co za tym idzie kluczyki do samochodu,
przypad∏o parze niemieckiej, Stephanie
Pohl/Okka Rau. Mistrzynie Europy 2003 (triumfatorki turniejów w Hamburgu, Moskwie i Walencji) zaj´∏y wprawdzie w Hadze dopiero 5 pozycj´, ale prowadzenie w klasyfikacji ∏àcznej
utrzyma∏y.

NESTEA European
Championship Tour –
fina∏, Haga, 24-27.08

Niebyt

Polki nie startowa∏y

Polskich siatkarzy w fina∏ach ME nie ma ju˝ od
5 lat! W Holandii walczyli reprezentanci
17 paƒstw, w tym takich „pot´g” beach volley’a, jak Czechy (4 pary). Belgia (2 duety) czy
¸otwa. Absentujemy si´ w najlepsze, argumentujàc nieobecnoÊç w Europie brakiem Êrodków
i punktów rankingowych (to drugie jest konsekwencjà braku startów). Tegoroczny bilans wyglàda nast´pujàco – wyst´p 4 par (Bia∏obrzeska/Wojtczak, Siƒczak/Marciniak, Siƒczak/Szternel, Nalikowski/Lech) w kwalifikacjach 3 turniejów, rozegranie w ciàgu 4-miesi´cznego cyklu 10 meczów (3 wygrane) i osiàgni´ty po 3 latach awans do turnieju g∏ównego
(Siƒczak/Szternel w Moskwie). To post´p w porównaniu z sezonem 2005, ale do minimum zadowolenia wcià˝ daleko. Prezesi, szefowie wydzia∏ów, dygnitarze PZPS powinni zrobiç
wszystko (zorganizowaç Êrodki), by w Polsce
na szerokà skal´ rozpocz´∏o si´ szkolenie „pla˝owiczów”, a skoƒczy∏a fikcja w postaci gry na
piasku siatkarzy halowych. Z dzisiejszej perspektywy 7 miejsce Janusza Bu∏kowskiego/Bartosza Bachorskiego na ME 2001
w Jesolo brzmi jak pe∏na utopii bajka. ObyÊmy
nie musieli jej sobie przypominaç po kolejnych
fina∏ach.


Medalistki ME
w komplecie:
Mooren, Kadijk,
Shiryajewa, Urjadowa,
Hakedal, Torlen
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Kobiety
Fina∏:
A. Shiryaeva/N. Uryadova (RUS) –
R. Kadijk/M. Mooren (HOL)
14-21, 21-16, 19-17 (0:58)
O 3 miejsce:
N. A. Hakedal/I. Toerlen (NOR) –
S. Goller/L. Ludwig (GER)
13-21, 21-17, 15-7 (0:47)

Ranking koƒcowy
1. S. Pohl/O. Rau (GER)
2. V. Karadassiou/V. Arvaniti (GRE)
3. R. Kadijk/M. Mooren (HOL)
4. N. A. Hakedal/I. Toerlen (NOR)
5. L. Felbabova/P. Novotna (CZE)
36. A. Bia∏obrzeska/D. Wojtczak (POL)
M´˝czyêni
Fina∏:
J. Brink/Ch. Dieckmann (GER) –
J. De Gruijter/G. Ronnes (HOL)
21-13, 21-13 (0:43)
O 3 miejsce:
P. Heuscher/S. Kobel –
N. Berger/P. Gartmayer (AUT)
21-15, 21-11 (0:37)
Polacy nie startowali
Ranking koƒcowy
1. J. Brink/Ch. Dieckmann (GER)
2. R. Nummerdor/R. Schuil (HOL)
3. E. Koreng/K. Matysik (GER)
4. D. Klemperer/K. Schneider (GER)
5. M. Egger/M. Laciga (SUI)
28. T. Siƒczak/R. Szternel (POL)
35. J. Lech/P. Nalikowski (POL)
37. T. Siƒczak/P. Marciniak (POL)

Klasyfikacja medalowa ME
(kobiety rywalizujà od 1994 roku,
m´˝czyêni od 1993)
1. Niemcy 16 medali (6-5-5)
2. Szwajcaria 15 medali (5-6-4)
3. W∏ochy 13 medali (4-1-8)
4. Norwegia 13 medali (2-5-6)
5. Czechy 8 medali (3-2-3)
6. Holandia 7 medali (1-5-1)
7. Grecja 2 medale (2-0-0)
8. Hiszpania 3 medale (1-2-0)
9. Francja 2 medale (1-1-0)
10. Austria 1 medal (1-0-0)
11. Rosja 1 medal (1-0-0)

ALEKSANDRA SZIRAJEWA I NATALIA URIADOWA

Rosjanki rewelacjà
w Warszawie

Ma∏gorzata Gotowiec

Rosyjska para Aleksandra Szirajewa i Natalia Uriadowa zaj´∏y czwarte miejsce w SWATCH– FIVB Beach Volley World Tour w Warszawie. Rewelacyjne Rosjanki zagra∏y w Warszawie dzi´ki „dzikiej karcie”, którà otrzyma∏y po wywalczeniu mistrzostwa Europy.

D wanie si´ do czo∏owej czwórki turnieju

ojÊcie do fina∏owej rozgrywki, zakwalifiko-

z cyklu World Tour to najwi´kszy sukces w historii rosyjskiej siatkówki pla˝owej. Mo˝emy
go porównaç do wywalczonego przez nas
przed tygodniem mistrzostwa Europy. Wydaje
nam si´, ˝e to sen, ale szczypiemy si´ gdzie
mo˝na i jak widaç nie Êpimy, to si´ dzieje
w rzeczywistoÊci – powiedzia∏a w rozmowie
z nami Aleksandra Szirajewa (AS), nieco
Êmielsza z pary rosyjskiej.
– To nas cieszy, ˝e przegra∏yÊmy tylko z parami ze
Êwiatowej czo∏ówki, a w Europie ˝adna para nie
okaza∏a si´ lepsza od nas – doda∏a Aleksandra.
– To Was powinno jeszcze bardziej zmobilizowaç do pracy?
– Zdecydowanie tak, wcale nie osiadamy na laurach, zdajemy sobie spraw´, ˝e jeszcze wiele wyt´˝onego treningu przed nami, ale takie zwyci´stwa, takie znaczàce sukcesy cieszà i dodajà si∏,
mobilizujà – powiedzia∏a Natalia Uriadowa (NU).
– Jak d∏ugo gracie razem?
– To nasz drugi wspólny sezon. Ten rok traktujemy ju˝ bardzo powa˝nie. Natasza jest m∏odsza,
dlatego wczeÊniej nie mog∏yÊmy graç razem
wÊród seniorek, ale teraz po tych sukcesach i po
wspania∏ych tygodniach bardzo optymistycznie patrzymy na przysz∏oÊç wspólnej kariery, ale oczywiÊcie wiemy ile przed nami pracy i wyrzeczeƒ, aby
zaczàç wygrywaç z tymi najsilniejszymi. Uzupe∏niamy si´ i pracujemy – (AS).
– Powiedzcie jak wyglàda Wasz ca∏y siatkarski rok?
– U nas jest taki sam problem jak i w Polsce, ˝e gra
si´ na piasku od marca, kwietnia, a wczeÊniej, jesienià i zimà gramy normalnie w klasycznà siatkówk´, halowà, oczywiÊcie w ni˝szej lidze, ni˝ rosyjska
Superliga. Ja gram w moskiewskim regionie w lidze
wy˝szej A. Pochodz´ z Moskwy – (AS).

– Ja nieco mniej profesjonalnie ni˝ Aleksandra,
trenuj´ bardziej z dzieçmi w moim mieÊcie
w Sankt Petersburgu. Sezon halowy si´ koƒczy,
wtedy na poczàtku wiosny wychodzimy na piasek.
Bardzo byÊmy chcia∏y graç na pla˝y ca∏y rok, ale
to nie jest jeszcze u nas takie ∏atwe. Mo˝e nasze
sukcesy coÊ w tej kwestii zmienià – (NU).
– Kiedy koƒczycie sezon pla˝owy?
– Jeszcze przed nami kilka turniejów, trenerzy
chcà ten czas wykorzystaç na lepsze zgranie,
przygotowanie, wyeliminowanie kilku b∏´dów, tak
troch´ z myÊlà o przysz∏ym sezonie, aby na drugi
rok zaczynaç przygotowania od innej cz´Êci cyklicznej i szybciej wejÊç w sezon, by forma by∏a od
pierwszych turniejów, a nie od maja – (AS).
– Jak oceniacie chiƒskie pary?
– Konfrontacje z nimi b´dà bardzo trudne, najlepsze
pary, a jest ich coraz wi´cej przygotowujà si´ pod
kàtem igrzysk olimpijskich w Pekinie, tam majà byç
w najwy˝szej dyspozycji. B´dà niebezpieczne, ci´˝ko b´dzie z nimi wygraç, ale nic nie jest niemo˝liwe.
Jednak ja myÊl´, ˝e Chiny nastawiajà si´ na wywalczenie wszystkich medali, to sà m∏ode, wysokie
dziewczyny, bardzo dobrze wyszkolone technicznie,
perspektywiczne i sà w stanie to osiàgnàç. Trenujà
na piasku ca∏y rok, w Brazylii, Ameryce, a to jest
priorytetem w tej odmianie siatkówki – (AS).
– Jak chce si´ osiàgaç sukcesy to trzeba trenowaç ca∏y rok w warunkach pla˝owych, nie tylko
kilka miesi´cy – (NU).

pomagajà mi w znalezieniu równowagi ˝yciowej,
odstresowujà mnie – (AS).
– Ja w∏aÊciwie lubi´ wiele rzeczy, ale chyba najbardziej dobre kino i ciekawà ksià˝k´. Jestem domatorkà – (NU).
– Mieszkacie w pi´knych rosyjskich miastach.
– Tak, to sà dwa najwa˝niejsze miasta, oÊrodki
w Rosji. W Moskwie dominuje Europa, a w Petersburgu czuje si´ wp∏ywy z ca∏ego Êwiata – (AS).
– Jak Wam si´ podoba Warszawa?
– Troszeczk´ zwiedzi∏yÊmy, i ja osobiÊcie musz´ powiedzieç, ˝e miejscami przypomina mi Moskw´,
centrum, wokó∏ Pa∏acu Kultury i Nauki. Takich budowli my mamy w Moskwie kilka, ale ten warszawski bardzo podobny jest do moskiewskiego Uniwersytetu (AS). Pozna∏yÊmy troch´ historii Warszawy
i nieco zabytków. Bardzo nam si´ podoba, nawet pogoda nie by∏a taka straszna, taka sama jest prawie
w ca∏ej Europie, wi´c nie ma co narzekaç. Tylko
pierwsze dwa dni by∏y ch∏odne i deszczowe, ale potem by∏o super, ch´tnie wrócimy tu za rok i mo˝e
uda nam si´ stanàç na podium – zgodnie stwierdzi∏y
obie sympatyczne Rosjanki.


– Czyli jak byÊcie oceni∏y Wasze szanse na
najbli˝sze igrzyska w Pekinie za dwa lata?
– O szansach nie chcemy mówiç, my wiemy, ˝e
trzeba ci´˝ko pracowaç i pracowaç, mieç stworzone do tego dobre warunki, a wtedy zobaczymy jak
to si´ u∏o˝y. Wywalczyç kwalifikacje i ci´˝ko trenowaç, to podstawa – (NU).
– Co lubicie robiç w wolnym czasie?
– Ja jestem mi∏oÊniczkà aerobiku, te çwiczenia

Mistrzynie Europy w akcji
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WORLD TOUR W WARSZAWIE

PLA˚OWE IMPRESJE
Pierwszy w Polsce ˝eƒski world tour odby∏ si´ na prze∏omie sierpnia
i wrzeÊnia w Parku Agrykola w Warszawie. Tych 6 dni pla˝owej galopady, 87 meczów, 7270 akcji i 58 godzin rywalizacji nie da si´ zamknàç
w wycyzelowanej arytmetyce. Siatkówka pla˝owa to coÊ wi´cej ni˝ liczby, miejsca i punkty. To efemeryczne chwile, nasycone emocjami klimaty,
niepowtarzalne obrazy. Zatrzymajmy si´ przy kilku scenach z letniego
Êwi´ta beach volley’a w stolicy.
T o m a s z

Scena 1 –
chiƒska 30-tka
(konferencja prasowa po finale, 3 wrzeÊnia)
Przy stole zasiadajà zwyci´zczynie turnieju, Tian
Jia/Wang Jie z Chin. Obok nich srebrne medalistki, kole˝anki z reprezentacji, Zhang Xi/Xue Chen.
Niestety, bohaterki j´zyka angielskiego nie posiadajà, dlatego za alf´ i omeg´ musi s∏u˝yç ich trener. Zapytany o potencja∏ siatkarski w swoim
kraju, bez cienia bufonady stwierdza, ˝e w Chinach jest 30 par klasy Tian Jia/Wang Jie!
Cztery spoÊród nich podbi∏y w tym roku Êwiat,
zdobywajàc na World Tourze 11 medali. Chiƒski
coach mo˝e przebieraç jak w ul´ga∏kach. JeÊli
Tian czy Wang b´dà w do∏ku, po medale si´gnà
Lu Wang/Linjun Ji lub Zhang Ying/Zuo Man. Dru-

L a c h

•

gi w historii zawodowego cyklu wewnàtrz chiƒski
fina∏, jaki mia∏ miejsce w Warszawie, obecnoÊç 3
par w „Final Four” majowego turnieju w Szanghaju, bràzowy medal pary Penggen Wu/Linyin
Xu w Jab∏onkach (pierwszy dla Chin w rozgrywkach m´˝czyzn) – to wszystko ka˝e widzieç
w zawodnikach Paƒstwa Ârodka pretendentów
do tytu∏ów mistrzowskich podczas przysz∏orocznych MÂ i IO Pekin 2008. Strach pomyÊleç, ˝e
najstarsza w reprezentacji jest 25-letnia Tian Jia!

Scena 2 –
jak rodzi si´ historia
(boisko centralne, 31 sierpnia, 15:33)
Garstka ludzi obecna na mogàcych pomieÊciç ponad 4 tysiàce osób trybunach jest Êwiadkiem wyjàtkowej chwili. Katarzyna Urban/Joanna Wiatr

Triumfatorki: Chinki Tian i Wang

E u r o s p o r t

P o l s k a

wygrywajà pierwszy w historii polskiego ˝eƒskiego beach volley’a mecz w turnieju g∏ównym!
(21-17, 21-14 z Kanadyjkami Lessard/Maxwell).
CoÊ do tej pory nieosiàgalnego staje si´ faktem
przy 9-tym podejÊciu (8 wczeÊniejszych meczów
w World Tourze Polki przegra∏y). Jest chwila euforii, s∏owa o nagrodzie za treningowe wyrzeczenia i nadzieja na podtrzymanie zwyci´skiej passy. Oficer prasowy SWATCH FIVB World Tour obwieszcza Êwiatu, ˝e Urban/Wiatr sà pierwszymi
Polkami w 15-letniej historii cyklu (GE Money
Bank Warsaw Open by∏ 145-tym turniejem), które
wygra∏y mecz w „main draw”. Niestety, w kolejnej rundzie wracajà stare grzechy (przestoje
w grze, w∏asne b∏´dy), przez które mecz z ¸otyszkami Jursone/Minusa koƒczy si´ praktycznie
w 1 secie przy stanie 16-16. Od tego momentu
na ka˝dy zdobyty przez Kasi´ i Asi´ punkt przypadajà 3 dla rywalek (wynik 17-21, 10-21).

Scena 3 –
dlaczego odstajemy
(players’ area, czyli teren obok namiotu dla
zawodniczek, 31 sierpnia, oko∏o 15:00)
Mijam Magd´ Michoƒ-Szczytowicz, która przed
momentem odpad∏a z turnieju. Próbuj´ wyprodukowaç naturalny uÊmiech, pokazuj´ zaciÊni´te kciuki i mówi´, ˝e za rok b´dzie lepiej. „Jednak odstajemy od reszty”, odpowiada z goryczà
w g∏osie wicemistrzyni Polski.
Magda z Ma∏gorzatà Sobolewskà oraz pozosta∏ych 5 naszych par rozegra∏o en bloc 9 meczów
i wym´czy∏o jedno zwyci´stwo (22-20, 18-21, 158 Agnieszki Kucypery/Justyny Lademan z Austriaczkami Gschweidl/Hansel w kwalifikacjach).
40

SIATKÓWKA magazyn paêdziernik 2006

Z AGRYKOLI
Polki cierpià na siatkarskie „rozdwojenie jaêni”.
Przez 3 kwarta∏y w roku grajà w hali, a na piasku
sp´dzajà jedynie letnie miesiàce. To droga donikàd – gwarantuje pora˝ki z takimi mocarstwami
beach volley’a, jak Szwecja, ¸otwa czy Ukraina.

Scena 4 –
Europa Pó∏nocno-Wschodnia
(boisko nr 2, 31 sierpnia, 10:32; boisko centralne, 1 wrzeÊnia, 17:24)
Inguna Minusa/Inese Jursone z ¸otwy padajà
ze szcz´Êcia na piasek po zwyci´stwie nad czo∏owà parà Êwiata, Brazylijkami Renatà/Talità.
30 godzin póêniej euforia ogarnia Aleksandr´
Shiryaevà/Natali´ Uryadovà. Rosjanki pokonujà
najwy˝ej rozstawione, An´ Paul´/Leil´ Baros
z Brazylii i awansujà do pó∏fina∏u.
Zdobyty tydzieƒ wczeÊniej z∏oty medal ME zapewnia Aleksandrze i Natalii gr´ w Warszawie
z „dzikà kartà”. Na Agrykoli Shiryaeva/Uryadova
ponownie zadziwiajà Êwiat. Jako pierwsza para
z Rosji docierajà do najlepszej czwórki, pokonujàc po drodze zesz∏oroczne mistrzynie kontynentu, Vasso Karadassiou/Vassiliki Arvaniti. Na pytanie o siatkówk´ halowà, która jest chlebem
codziennym Rosjanek, obie krzywià si´ i jasno
deklarujà, ˝e chcia∏yby graç tylko na piasku. Minusa/Jursone te˝ sà z kraju, w którym pla˝ówka nie wyzwoli∏a si´ jeszcze spod jarzma starszej siostry z hali. Mimo tego zajmujà na Agrykoli 9 miejsce, najlepsze w swoich wyst´pach
w World Tourze. 2 tygodnie wczeÊniej zdobywajà z∏oto na turnieju satelitarnym w Turku. Rosjankom i ¸otyszkom nale˝a∏by si´ bez wàtpienia medal mistrzostw Europy Pó∏nocno-Wschodniej. Gdyby taki turniej zorganizowaç, to do grona faworytek zalicza∏yby si´ w nim równie˝ Nila
Ann Hakedal/Ingrid Toerlen i Kathrine Maaseide/Susanne Glesnes. Pary z Norwegii zaj´∏y
w Warszawie 5 miejsce, wyrównujàc swoje najlepsze osiàgni´cie w zawodowych rozgrywkach.

daç mecze na wszystkich boiskach. Podczas
Êrodowych kwalifikacji leje. Kibiców brak. W sobotnie po∏udnie przygrzewa ju˝ s∏oneczko, na
piasku walczy najlepsza ósemka, ale na widowni wcià˝ du˝e „∏ysiny”. Komisarz zawodów podejmuje decyzj´ o zamkni´ciu jednej z trybun.
We wszechw∏adnej telewizji stworzony w ten
sposób na pozosta∏ych trybunach „sztuczny
t∏ok” prezentuje si´ dobrze (puste sektory sà
przez operatora transmisji zr´cznie omijane).
Turniej na Agrykoli nie wzbudzi∏ wi´kszego zainteresowania kibiców. Skoro ani stojàce na wysokim poziomie mecze o medale, ani mo˝liwoÊç
treningu na piasku pod okiem mistrzyƒ Europy,
Doroty Âwieniewicz i Dominiki LeÊniewicz, nie
przyciàgn´∏y t∏umów, znaczy, ˝e zabrak∏o dzia∏aƒ promocyjnych. Du˝à cz´Êç niedoskona∏oÊci
trzeba zrzuciç na karb debiutu. Jednak jeÊli
Warszawa chce nadal pozostaç na mapie rozgrywek, organizatorzy koniecznie muszà odwiedziç Espinho, Klagenfurt czy, nie szukajàc daleko, Stare Jab∏onki i zobaczyç jak robi si´ tam
prawdziwy World Tour.


GE Money Bank
Warsaw Open 2006,
30.08 – 3.09
Fina∏:
Tian Jia/Wang Jie (CHN) –
Zhang Xi/Xue Chen (CHN)
22-20, 21-17 (0:37)
O 3 miejsce:
Ana Paula/Leila Baros (BRA) –
A. Shiryaeva/N. Uryadova (RUS)
21-15, 22-24, 15-8 (0: 51)
Katarzyna Urban/Joanna Wiatr –
17 miejsce
Zhang Xi/Xue Chen (CHN) 14-21, 10-21
M. A. Lessard/S. Maxwell (CAN)
21-17, 21-14
I. Minusa/I. Jursone (LAT) 17-21, 10-21
Dorota Wojtczak/Anna Bia∏obrzeska –
25 miejsce
Tian Jia/Wang Jie (CHN) 15-21, 18-21
S. Kaizer/M. Leenstra (HOL) 11-21, 20-22
Magdalena Michoƒ-Szczytowicz/Ma∏gorzata Sobolewska – 25 miejsce
S. Uddstahl/K. Lundquist (SWE)
16-21, 16-21
E. Hamzaoui/T. Barrera (FRA) 18-21, 16-21
Kwalifikacje
Agnieszka Kucypera/Justyna Lademan –
33 miejsce
Ch. Gschweidl/B. Hansel (AUT)
22-20, 18-21, 15-8
L. Felbabova/P. Novotna (CZE)
18-21, 13-21
Ewa Kalinowska/Dorota Wrzochol –
41 miejsce
I. Minusa/I. Jursone (LAT) 15-21, 19-21
Wiktoria Staszak/Staszków/Katarzyna
Ciesielska – 41 miejsce
G. Osheyko/S. Baburina (UKR) 14-21, 14-21
Karolina Sowa∏a/Karolina Michalkiewicz
– 41 miejsce
P. Labee/M. de Vries (HOL) 19-21, 16-21
Natalia Krawulska/Aleksandra Goêdziewicz – 57 miejsce
W. Staszak-Staszków/K. Ciesielska
15-21, 14-21

Scena 5 –
jak to si´ robi w Jab∏onkach

Weronika Kurek/Monika Brzostek – 57
miejsce
A. Kucypera/J. Lademan 12-21, 15-21

(najwy˝szy rzàd trybun przy boisku g∏ównym, 30 sierpnia, 9:00; 2 wrzeÊnia, 12:00)
Zajmuj´ miejsce na samej górze najwi´kszej
trybuny. Tylko stàd mo˝na symultanicznie oglà-

Ilona Zieliƒska/Martyna Wardak – 57
miejsce
K. Sowa∏a/K. Michalkiewicz 15-21, 17-21

Ulubienice publicznoÊci
Leila i Ana Paula w akcji
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KATARZYNA URBAN I JOANNA WIATR

Historyczne zwyci´stwo
Katarzyna Urban i Joanna Wiatr sà pierwszymi Polkami, które wygra∏y mecz
w elitarnych rozgrywkach SWATCH FIVB World Tour w siatkówce pla˝owej.
Utalentowane dziewi´tnastolatki dokona∏y tego podczas turnieju GE Money
Bank Warsaw Open 2006, który odby∏ si´ w stolicy w ostatni weekend wakacji.
A n e t a

S t y l s k a

– Sprawi∏yÊcie polskim kibicom du˝à radoÊç wygrywajàc swój pierwszy mecz w World Tour w∏aÊnie w Polsce...
Katarzyna: Ju˝ par´ razy by∏yÊmy bliskie zwyci´stwa, ale przegrywa∏yÊmy w koƒcówkach. Wreszcie
w Warszawie si´ uda∏o i bardzo ucieszy∏yÊmy si´
z pokonania Kanadyjek. To zwyci´stwo jest dla nas
pocieszeniem po niezbyt udanym sezonie. W turnieju
g∏ównym chcia∏yÊmy pójÊç za ciosem. Trafi∏yÊmy na
¸otyszki, które by∏y w naszym zasi´gu, ale nie uda∏o
si´. W pierwszym secie nawiàza∏yÊmy wyrównana
walk´, ale w drugim – gdy przegrywa∏yÊmy 0:6, straci∏yÊmy wiar´ w zwyci´stwo. SpuÊci∏yÊmy g∏owy, bo
ci´˝ko odrobiç takà du˝à strat´.
– Wzi´∏yÊcie czas, co sobie powiedzia∏yÊcie?
Joanna: W takiej chwili jedna drugà mobilizuje. Ale
tak naprawd´ ka˝da sama musi walczyç ze swoim
stresem i nerwami.
– Powiedzia∏yÊcie, ˝e to zwyci´stwo by∏o dla was
pocieszeniem po niezbyt udanym sezonie. Poprzeczk´ same zawiesi∏yÊcie sobie wysoko zdobywajàc medale mistrzostw Êwiata i Europy
w kategoriach m∏odzie˝owych.
Joanna: Chcia∏yÊmy udowodniç, ˝e w ostatnich
dwóch latach nie przypadkiem zdoby∏yÊmy mistrzostwo i wicemistrzostwo Êwiata. Niestety, w tym roku
nie uda∏o si´.
Katarzyna:Ten sezon nie by∏ dla nas sprzyjajàcy. By∏yÊmy pod du˝à presjà, bo jako jedyne Polki ca∏y rok
trenowa∏yÊmy na pla˝y. Wszyscy oczekiwali, ˝e teraz
wsz´dzie b´dziemy wygrywaç. Trener Janusz Bu∏kowski t∏umaczy∏ nam ˝ebyÊmy nie zwraca∏y na to
uwagi, tylko uczy∏y si´ i zdobywa∏y doÊwiadczenie.
Nam jednak ci´˝ko by∏o przestaç myÊleç o wynikach.
W tym roku naszym priorytetem by∏y mistrzostwa Europy do lat 20 w S∏owenii, gdzie wypad∏yÊmy bardzo
kiepsko. JesteÊmy bardzo niezadowolone z tego turnieju. Na mistrzostwach Êwiata do lat 21 te˝ nie posz∏o nam rewelacyjnie. Musimy wyciàgnàç wnioski
z tych doÊwiadczeƒ, aby w nast´pnym roku by∏o
lepiej.
– Na polskiej pla˝y te˝ si´ nie pokaza∏yÊcie.
Joanna: WczeÊniej nie mia∏yÊmy zbyt wielu okazji
aby graç z seniorkami. W tym sezonie by∏yÊmy na kilku turniejach zaliczanych do mistrzostw Polski i nie
mog∏yÊmy przebiç si´ do czwórki. Zawsze czegoÊ za42
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brak∏o i koƒczy∏o si´ na miejscach 5-6. To nas denerwowa∏o, bo chcia∏yÊmy si´ pokazaç z lepszej strony.
– Od d∏u˝szego czasu mówi si´, ˝e warunkiem
osiàgania sukcesów w siatkówce pla˝owej jest
specjalizacja. Ciàgle jednak pary nie decydujà si´
na zaprzestanie gry w hali...
Katarzyna: Gra w siatkówk´ pla˝owà jest op∏acalna tylko dla tych, którzy regularnie grajà i wygrywajà w turniejach Êwiatowych. My jesteÊmy na poczàtku tej drogi.
W tym roku by∏yÊmy na pi´ciu turniejach World Tour, a tà
mo˝liwoÊç stworzy∏ nam Polski Zwiàzek Pi∏ki Siatkowej,
bo same nie mog∏ybyÊmy op∏aciç takich wyjazdów.
– Zostajàc w Dàbrowie Górniczej mia∏yÊcie szans´ graç w pierwszej lidze. Jak to si´ sta∏o, ˝e
zrezygnowa∏yÊcie z gry w klubie?
Joanna: PZPS zaproponowa∏ nam gr´ na pla˝y przez
ca∏y rok. W ¸odzi powsta∏a hala w z boiskami do siatkówki pla˝owej. Zaoferowano nam szko∏´, mieszkanie, wy˝ywienie oraz stypendium. Zgodzi∏yÊmy si´.
– Czy w ¸odzi rzeczywiÊcie sà tak dobre warunki
do trenowania siatkówki pla˝owej?
Joanna: Do tej pory by∏a tylko jedna hala z piaskiem
i dwa boiska, ale teraz powstajà kolejne cztery boiska, które na zim´ majà byç przykryte balonem.
WczeÊniej gra∏yÊmy na takich boiskach w Czechach.
Cieszymy si´, ˝e teraz taki obiekt b´dzie u nas.
Katarzyna: OczywiÊcie siatkówki pla˝owej nie da si´

uprawiaç trenujàc tylko pod dachem. Wiosnà by∏yÊmy
w USA. Kalifornia to jest inna bajka. Na pla˝y roz∏o˝one sà siatki i ka˝dy mo˝e trenowaç kiedy chce. Tam
w siatkówk´ pla˝owà gra bardzo du˝o par. Czasem
trzeba rozegraç w turnieju a˝ pi´ç meczów jednego
dnia. Takie wyjazdy wiele uczà.
– To by∏ dla was pierwszy rok sp´dzony poza domem. Jak sobie radzi∏yÊcie?
Joanna: By∏o ci´˝ko: zmiana otoczenia, nowi znajomi, trzeba by∏o myÊleç o maturze. Jednak doÊç szybko uda∏o nam si´ zaaklimatyzowaç.
Katarzyna: Rok minà∏ nam na trenowaniu i przygotowaniach do matury. Wolnego czasu mia∏yÊmy bardzo
ma∏o, ale czasem uda∏o si´ wyjÊç do dyskoteki.
– Wyniki egzaminu dojrza∏oÊci sà pozytywne?
Joanna: Matur´ zda∏yÊmy bez problemu i od paêdziernika b´dziemy studiowaç na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
– Nie mia∏yÊcie k∏opotu z wyborem studiów?
Katarzyna: Od dawna by∏yÊmy zdecydowane na AWF,
zastanawia∏yÊmy si´ tylko nad miastem i kierunkiem.
Poczàtkowo chcia∏yÊmy studiowaç fizjoterapi´, ale to
bardzo ci´˝kie studia, a my nie mamy czasu aby si´
a˝ tyle uczyç. Wybra∏yÊmy kierunek nauczycielski.
OczywiÊcie dalej b´dziemy mieszkaç i trenowaç w ¸odzi, a do Katowic b´dziemy doje˝d˝aç na zaj´cia i zaliczenia. Mamy taki tok studiów, który zobowiàzuje
nas do obecnoÊci na dwudziestu procentach zaj´ç.

– Jak d∏ugo jesteÊcie parà?
Joanna: Gramy razem trzy sezony.
– W siatkówce pla˝owej cz´sto nast´pujà
zmiany w parach, myÊla∏yÊcie kiedyÊ o rozstaniach?
Katarzyna: Nie bra∏yÊmy pod uwag´ takiej mo˝liwoÊci. Razem dobrze si´ dogadujemy.
– A gdyby by∏a taka sugestia, na przyk∏ad ze
strony PZPS?
Katarzyna: Wtedy byÊmy to przemyÊla∏y.
– Nad czym b´dziecie pracowaç aby znów przysz∏y sukcesy?
Joanna: Na pewno b´dziemy pracowa∏y nad si∏à. Zawodniczki ze Êwiatowej czo∏ówki zagrywajà i atakujà
bardzo mocno. Na World Tourach podpatrujemy najlepsze pary i staramy si´ od nich uczyç. Mamy nadziej´, ˝e to zaprocentuje.
– Jakie sà wasze sportowe marzenia?
Joanna: Wiadomo, ˝e marzeniem ka˝dego sportowca
jest wyst´p na olimpiadzie. Jest to bardzo trudne do
zrealizowania, ale nie niemo˝liwe.
Katarzyna: B´dziemy walczyç o coraz lepsze wyniki
i mog´ obiecaç, ˝e pora˝ki mnie nie zra˝à.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
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MÂ DO LAT 21 W MYS¸OWICACH
Mys∏owickie mistrzynie:
Barbara i Carolina

Brazylijsko-polski
koncert
Polscy siatkarze pla˝owi zdobyli 2 medale na MÂ U-21 w Mys∏owicach.
Ten ogromny sukces to coÊ wi´cej ni˝ prawda. Stoi za nim potencja∏ i talent zawodników, którzy chcà poÊwi´ciç si´ beach volley’owi. Stworzenie
im warunków do ca∏orocznej gry i treningu na piasku to imperatyw.
T o m a s z

L a c h

•

Brazylijska dzia∏ka

Piasek we krwi

¸àczenie siatkówki halowej i pla˝owej jest passé
i prowadzi donikàd. Widaç to, kiedy wg∏´bimy si´
w biogramy z∏otych medalistów mistrzostw na
Âlàsku. Nad kàpielisko S∏upna m∏odzi siatkarze
pla˝owi przyjechali po raz trzeci. Jednak, o ile
medaliÊci ME U-18 2004 i U-23 z zesz∏ego roku
parali si´ „pla˝ówkà” w równym stopniu, co grà
w hali, to mistrzowie Êwiata do lat 21 z Mys∏owic nie rozmieniajà si´ na drobne i stawiajà wy∏àcznie na beach volley. Rozegrane po raz szósty
MÂ U-21 przynios∏y kolejne 2 z∏ote medale dla
Brazylii (to 7 i 8 tytu∏ dla Canarinhos w historii).
Co roku powtarza si´ przesz∏oÊç, czyli obfite medalowe ˝niwo siatkarzy znad Amazonii. Beach
volley zdaje si´ byç ich w∏asnà parcelà, do której
praw nie mogà sobie roÊciç inni.

Po z∏oty medal na Âlàsku w wielkim stylu si´gn´li Bruno Schmidt/Pedro Salgado. Bruno to
bratanek s∏ynnego koszykarza Oscara, 20-latek
z Brasilii, który od dwóch sezonów wyst´puje
tylko na piasku. Pedro jest z kolei najbardziej
utytu∏owanym m∏odzie˝owcem Êwiata. W wieku
16 lat zdoby∏ MÂ w kategorii U-18, a kiedy
ukoƒczy∏ 17 wiosen, si´gnà∏ po tytu∏ mistrza
Êwiata U-21! Uszczypliwi, a mo˝e zazdroszczàcy sukcesów, twierdzà, ˝e we krwi cz∏onków
rodziny Salgado p∏ynie piasek. Matka Isabel 6krotnie stawa∏a na podium World Touru, m∏odsza siostra Carolina gra na pla˝y pó∏ ˝ycia,
a zdobywanie medali MÂ rozpocz´∏a w wieku
15 lat. Starsza z sióstr Maria Clara wygra∏a
pierwsze MÂ U-21, a obecnie regularnie plasuje
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P o l s k a

si´ z Carolinà w 10-tce na World Tourze. Pedro
potrafi z pi∏kà zrobiç wszystko, a dok∏adnoÊci,
regularnoÊci, trafnoÊci decyzji podejmowanych
na piasku mogli si´ od niego w Mys∏owicach
uczyç wszyscy. Wraz z Oscarem stworzy∏ zespó∏ kompletny, który wygra∏ 7 meczów, tracàc
jednego seta! Brazylijczycy „odb´bniali” kolejne
pó∏godzinne spotkania, mia˝d˝àc rywali. Dobraç si´ do skóry mistrzom najmocniej próbowali w çwierçfinale Grzegorz Fija∏ek/Mariusz
Prudel, ale Canarinhos nie dali si´ zbiç z panta∏yku. (19-21, 21-18, 15-13)

Z∏ote Cariocas
„Wychowa∏am si´ na pla˝y i kocham siatkówk´
pla˝owà” – takie s∏owa mo˝na us∏yszeç od wielu brazylijskich siatkarek. Podpisujà si´ po nimi

mistrzynie Êwiata U-21 Barbara Figueiredo/Carolina Aragao. Obie sà Cariocas (tak Brazylijczycy okreÊlajà rodowitych mieszkaƒców Rio de
Janeiro, miasta, gdzie budowa∏a si´ historia beach volley’a), obie pozna∏y ju˝ ka˝de ziarnko
piasku na Copacabanie, grajàc na s∏ynnej 5-kilometrowej pla˝y od dziecka. M∏ode zawodniczki si´gn´∏y po drugi tytu∏ mistrzowski. Kiedy
w zesz∏ym roku zdobywa∏y z∏oto na MÂ U-19,
kroczy∏y od zwyci´stwa do zwyci´stwa (w finale pokona∏y K. Urban/J. Wiatr). Tymczasem
w Mys∏owicach Barbara/Carolina z trudem
przebi∏y si´ przez eliminacje, a faz´ grupowà
rozpocz´∏y od 2 pora˝ek! Fachowcy ju˝ postawili na Cariocas krzy˝yk, a one podnios∏y si´
i to, co najlepsze pokaza∏y w meczach play-off.
W walce o medale Brazylijki pokona∏y czo∏owe
duety europejskie, Niemki Jan´ Koehler/Juli´
Sude i Holenderki, Marleen Van Iersel/Maloes
Wesselink. Nieoczekiwanie tylko 4 miejsce zaj´∏y rodaczki mistrzyƒ, Carolina Salgado/Julia
Caldas. Faworytki za bardzo puszy∏y si´ rolà
g∏ównych pretendentek do medalu, a Julia zbyt
mocno odstawa∏a od partnerki. Mistrzowski tytu∏ tak czy owak pow´drowa∏ do Rio, a 19-letnie
Barbara/Carolina z „cidade maravilhosa” mogà
z dumà wróciç do treningu na najs∏ynniejsze 5
kilometrów piasku na Êwiecie.

spo∏em, który pr´dzej czy póêniej utonie w odm´tach szarzyzny. Zostali wicemistrzami Polski,
przeszli z powodzeniem kwalifikacje turnieju serii europejskiej w Moskwie, wreszcie si´gn´li po
tytu∏ wicemistrzów Êwiata. Tomek i Rafa∏ sà gotowi, by pe∏nà parà wejÊç w Êwiat World Touru.
Na razie trenujà na piasku w hali ∏ódzkiego
SMS-u. JeÊli PZPS dotrzyma obietnicy z wrzeÊniowego Walnego Sprawozdawczego Zjazdu
Delegatów i „stworzy grup´ olimpijskà, zapew-

niajàc jej jak najlepsze warunki trenowania”, to
Siƒczak/Szternel powinni tej grupie przewodziç.

Dobre przyk∏ady
Nie mo˝e w niej zabraknàç sensacyjnych bràzowych medalistów z Mys∏owic, Piotra Marciniaka/Krzysztofa Ormana. Âlàsko-∏ódzki duet stworzony specjalnie na mistrzostwa przeszed∏
oczekiwania wszystkich. Po przebrni´ciu przez
3-stopniowe kwalifikacje Polacy przegrali 2 meTriumfatorzy turnieju m´˝czyzn:
Bruno i Pedro

Imperatyw dla medalistów
Polscy siatkarze zdobyli w Mys∏owicach 2 medale. Ogromny sukces Tomasza Siƒczaka/Rafa∏a Szternela i Piotra Marciniaka/Krzysztofa Ormana to coÊ wi´cej ni˝ prawda. Stoi za nim potencja∏ i talent zawodników, którzy chcà poÊwi´ciç si´ beach volley’owi. Stworzenie im warunków do ca∏orocznej gry i treningu na piasku
to imperatyw.
Wicemistrzostwo Êwiata Âiƒczaka/Szternela i 3
miejsce Marciniaka/Ormana to pierwsze nasze
medale w kategorii U-21 i pierwszy przypadek,
kiedy jeden kraj si´ga na MÂ po 2 miejsca na
podium! W przedsionku doros∏oÊci Polacy stanowià pla˝owy „mainstream”. Pokonujà zesz∏orocznych mistrzów Europy U-20, braci Tomsa/Janisa Smedinsów z ¸otwy, wygrywajà
z Hiszpanami Gavirà/Marcosem, finalistami
challengera FIVB na Cyprze, radzà sobie z nowo
koronowanym mistrzem Europy do lat 20 Jonathanem Erdmannem z Niemiec. Siƒczak/Szternel jak na 20-latków grajà ze sobà ju˝ bardzo
d∏ugo. W 2003 roku zdobyli bràzowy medal MÂ
U-18, w tym sezonie udowodnili, ˝e warto
w nich inwestowaç, ˝e nie sà przeci´tnym zepaêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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MÂ DO LAT 21 W MYS¸OWICACH
cze w grupie i jednà nogà byli poza turniejem.
Zebrali si´, stoczyli godzinny, zwyci´ski bój
z Hiszpanami, rozpoczynajàc sanacj´ swojego
zespo∏u i marsz po medal. Orman po kilkunastu
miesiàcach treningów w ¸odzi zdoby∏ srebro na
ME U-20 (w parze z G. Fija∏kiem) i bràz na MÂ
U-21. Marciniak ma jeszcze wi´ksze papiery na
granie na piasku, ale jeÊli chce cokolwiek osiàgnàç, musi zdecydowanie postawiç na beach
volley. Mistrzostwa do lat 21 to dopiero antyszambry zawodowego grania, podorywka pod
rywalizacj´ z najlepszymi. Medale zdobywane
w m∏odoÊci nie mogà byç powodem, by dàç
w surmy i profetycznie og∏aszaç narodziny przysz∏ych czempionów, bo doros∏y beach volley to
inne standardy i poziom. Warto jednak znaç
przyk∏ady Pedro Cunhi, Pablo Herrery, Juliany,
Tality czy Vassiliki Arvaniti – dziÊ czo∏owych postaci World Touru, a nie tak dawno medalistów
w kategorii U-21 – bo mogà one inspirowaç.
Trzeba jednak przede wszystkich byç na piasku
przez 300 dni w roku, jeêdziç na wszystkie turnieje, sparowaç z ca∏ym Êwiatem, podpatrywaç
lepszych i mozolnie dobijaç si´ o swoje.

Czwarty do bryd˝a
Na Âlàsk swoje reprezentacje przys∏a∏o 36
paƒstw – poczàwszy od Australii i Nowej Zelandii, poprzez Hongkong (jedyny przedstawiciel
Azji), Kub´, Kazachstan, na W´grach i Finlandii
skoƒczywszy. By∏y to jednak g∏ównie mistrzostwa kilku krajów Europy i Brazylii. Reszta pe∏ni∏a rol´ statysty. W niektórych paƒstwach (Anglia, Izrael) siatkówka pla˝owa dopiero co trafi∏a pod strzechy, w innych (Meksyk, Litwa, Wenezuela) t∏ucze nià brak finansów i zasobów
ludzkich. W Mys∏owicach najwy˝sze karty tradycyjnie rozdawa∏a Brazylia, a nieco ni˝sze
Niemcy, Holandia i … Polska. ObyÊmy w przysz∏oÊci potrafili pozostaç przynajmniej tym
czwartym do pla˝owego bryd˝a.


Tomasz Sinczak
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Kobiety
Fina∏:
Barbara/Carolina (BRA) – J. Koehler/J. Sude (GER)
21-13, 20-22, 15-6 (0:55)
O 3 miejsce:
M. Van Iersel/M. Wesselink (HOL) –
Carolina/Julia (BRA) 19-21, 21-12, 18-16 (0:58)
K. Urban/J. Wiatr – miejsce 5-8
W grupie:
K. Renkema/M. Wiltens (HOL) 21-8, 21-12
D. Estrada/M. Revuelta (MEX) 24-26, 10-21
J. Rohkamper/B. Palmer (AUS) 21-14, 21-13
1/8 fina∏u:
J. Eckhardt/K. Schillerwein (GER) 21-14, 19-21, 15-9
1/4 fina∏u:
M. Van Iersel/M. Wesselink (HOL) 22-24, 19-21
K. Sowa∏a/K. Michalkiewicz – miejsce 5-8
Kwalifikacje:
H. Stovold/J. Stovold (NZL) 21-13, 23-21
K. Adams/K. Knapp (CAN) 21-11, 21-13
W grupie:
Carolina/Julia (BRA) 18-21, 16-21
D. Pini/M. Menegatti (ITA) 21-4, 21-12
P. Bratuhhina/K. Puri (EST) 21-18, 20-22, 17-15
1/8 fina∏u: L. Fernandez/I. Arocha (ESP) 21-16, 21-11
1/4 fina∏u: Barbara/Carolina (BRA) 16-21, 15-21
N. Krawulska/A. Goêdziewicz – miejsce 17-18
W grupie:
L. Fernandez/I. Arocha (ESP) 12-21, 17-21
V. Opravilova/K. Korhonova (CZE) 11-21, 9-21
C. Marios-Julien/J. Thomson (CAN) 21-17, 21-12

Niezrozumia∏a zapaÊç
O ile siatkarze zwojowali w Mys∏owicach Êwiat,
o tyle ich kole˝anki nie zagra∏y ponad stan. Katarzyna Urban/Joanna Wiatr, Karolina Sowa∏a/Karolina Michalkiewicz zakoƒczy∏y mistrzostwa na çwierçfinale, a Natalia Krawulska/Aleksandra Goêdziewicz przepad∏y ju˝ w rozgrywkach grupowych. Na wi´cej Polek nie by∏o staç.
Irytuje jednak nie sam, skàdinàd taki sobie, wynik, ale nierówna, nieregularna, pe∏na trudnych
do wyjaÊnienia „zapaÊci” gra. Nie mo˝e tak
byç, ˝e mistrzynie Êwiata U-18 i srebrne medalistki w kategorii U-19 Urban/Wiatr prowadzà
w 1 secie meczu z przeci´tnà parà z Meksyku
17-11, po czym nagle zaczynajà psuç pi∏k´ za
pi∏kà, przegrywajà seta (24-26), a w kolejnym
w ogóle nie podejmujà walki (10-21). Jak wyjaÊniç fakt, ˝e po 20 akcjach Krawulska/Goêdziewicz remisujà z parà czeskà 10-10, a koƒcowy
wynik to 21-11, 21-9 dla rywalek!? Trenerzy mówià o s∏abej g∏owie, usztywnianiu i „gotowaniu”
si´ zawodniczek, rozmawiajà z nimi, próbujà
zaradziç, ale historia si´ powtarza. S∏aby wyst´p naszych dziewczyn w Mys∏owicach i brak
medalu w ca∏ym sezonie pokazujà, ˝e potrzebna jest rozleg∏a kwerenda w m∏odych rocznikach, majàca na celu wy∏owienie nowych talentów. Byç mo˝e trzeba dokonaç tak˝e roszad
w istniejàcych ju˝ parach, jeÊli obecne zestawienia nie dajà nadziei na post´p.

Mistrzostwa Âwiata do lat 21
Mys∏owice, 24-27.08

M´˝czyêni
Fina∏:
Bruno/Pedro (BRA) – T. Siƒczak/R. Szternel (POL)
21-11, 21-13 (0:31)
O 3 miejsce:
P. Marciniak/K. Orman (POL) – T. Smedins/
/J. Smedins (LAT) 13-21, 21-17, 15-13 (0:56)
T. Siƒczak/R. Szternel – 2 miejsce
Rafa∏ Szternel

W grupie:
A. Likholetov/A. Pastukhov (RUS) 21-14, 15-21, 17-15
G. Adolpho/M. Van Zwieten (USA) 21-16, 21-13
M. Ingrosso/P. Ingrosso (ITA) 21-18, 19-21, 15-11
1/8 fina∏u:
K. Bryce/S. Holowachuk (CAN) 17-21, 21-9, 15-9
1/4 fina∏u: A. Gavira/F. Marcos (ESP) 19-21, 21-19, 15-11
1/2 fina∏u: P. Marciniak/K. Orman (POL) 21-17, 21-14
Fina∏: Bruno/Pedro (BRA) 11-21, 13-21
P. Marciniak/K. Orman – 3 miejsce
Kwalifikacje:
Jensen/Poletto (VEN) 21-13, 21-14
Fane/Rolf (VEN) 21-15, 21-12
R. DeBruyn/S. Hamilton (CAN) 21-23, 21-13, 15-12
W grupie:
Bruno/Pedro (BRA) 21-23, 11-21
B. Tutton/S. Boehm (AUS) 21-17, 17-21, 10-15
A. Gavira/F. Marcos (ESP) 23-21, 17-21, 15-11
1/8 fina∏u: R. Ventresque/B. Thesee (FRA) 21-18, 21-17
1/4 fina∏u: M. Ingrosso/P. Ingrosso (ITA) 21-19, 21-14
1/2 fina∏u: T. Siƒczak/R. Szternel (POL) 17-21, 14-21
O 3 miejsce: T. Smedins/J. Smedins (LAT) 13-21, 21-17, 15-13
G. Fija∏ek/M. Prudel – miejsce 5-8
W grupie:
M. Coelho/F. Catarino (POR) 21-23, 21-15, 14-16
H. Meir/O. Redco (ISR) 21-12, 21-13
T. Smedins/J. Smedins (LAT) 27-25, 22-24, 20-18
1/8 fina∏u: T. Backhaus/J. Erdmann (GER) 23-21, 21-13
1/4 fina∏u: Bruno/Pedro (BRA) 21-19, 18-21, 13-15

DOMINIKA LEÂNIEWICZ

RANNY PTASZEK

„

”

Dominika LeÊniewicz, jak na libero przysta∏o jest drobna i niepozorna (174 cm
wzrostu), ale jak wa˝na, dziewczyna od „czarnej roboty”, czyli odbierania mocnych ataków. Dawniej gra∏a na pozycji rozgrywajàcej, ma w swojej karierze
udany epizod w siatkówce pla˝owej, do której pragnie na powa˝nie wróciç.
Najwi´kszy sukces Dominiki (panieƒskie nazwisko Smereka) to oczywiÊcie z∏oty medal mistrzostw Europy z 2003 roku. Siatkarka Centrostalu Bydgoszcz, a od
kilku miesi´cy szcz´Êliwa mama Wiktorii.
M a ∏ g o r z a t a

– Jak bardzo zmieni∏o si´ Twoje ˝ycie po
przyjÊciu na Êwiat Wiktorii?
– Mój Êwiat zmieni∏ si´ o 360 stopni, a to nawet
chyba widaç po mojej sylwetce. Od˝ywiam si´ jak
mog´, a przecie˝ jeszcze trenuj´, a uby∏o mi sporo
na wadze. Staram si´ byç dobrà mamà, wszystko
godziç, aby nikt nie ucierpia∏ i nie czu∏ si´ pokrzywdzony, a wiadomo najwa˝niejsze jest dobro
i zdrowie dziecka. To dopiero do nas dociera jak
zostajemy rodzicami.
– Nie jest to ∏atwe?
– Dopiero teraz zda∏am sobie z tego spraw´ jakie
to trudne, ∏àczenie obowiàzków rodzicielskich i zawodowych. Czerpi´ radoÊç z ka˝dego uÊmiechu
córeczki, jak przychodz´ wykoƒczona po treningu,
to taki uÊmiech jest dla mnie jak balsam. Dom to
jest dom, a praca to praca i obie sprawy rozdzielam, nie wolno tego ∏àczyç.
– Gdzie obecnie mieszkacie?
– Przez 10 miesi´cy b´dziemy mieszkaç w Bydgoszczy. Kontrakt w klubie mam podpisany do
koƒca najbli˝szego sezonu.
– Wspomina∏aÊ o siatkówce pla˝owej?
– Zobaczymy, to co b´dzie w przysz∏oÊci owiane jest
jeszcze tajemnicà. Sama nie wiem jak to b´dzie,
gdzie, co, i z kim mog∏abym graç w parze. Je˝eli do
tego dojdzie, to b´dzie bardzo powa˝ny krok w mojej
karierze, dlatego zanim coÊ powiem, to musz´ byç
pewna tej przysz∏oÊci. Osoba, która by ze mnà gra∏a
te˝ by musia∏a o tym myÊleç powa˝nie, bo to wiàza∏oby si´ z rezygnacjà gry na hali. A to ∏àczy si´ z wyjazdami i ca∏orocznymi treningami na piachu, bo inaczej
sobie tego nie wyobra˝am. Graç tylko latem, a przez
reszt´ sezonu nic nie robiç, to taki scenariusz nie ma
sensu, nie w dziesiejszym sporcie. Nie b´dzie wyniku.

– Wiktoria jest ca∏y czas z Tobà i Januszem?
– Tak, jesteÊmy razem, karmi´ Wiktori´ ca∏y czas,
wi´c to jest konieczne. Malutka jeêdzi ze mnà i na
obozy i na treningi. Z wielkiego Êpiocha sta∏am si´
rannym ptaszkiem i nocnym markiem, potrafi∏am
si´ na tyle zmieniç, na tyle zdopingowaç, ˝e absolutnie to mi nie przeszkadza.
– Czujesz si´ spe∏niona?
– Absolutnie tak, mam wszystko czego pragnie kobieta, wspania∏ego m´˝a, cudowne dziecko, chcia∏abym to dalej realizowaç, byç super mamà i ˝onà.
Wiem, ˝e jeÊli mi zdrowie pozwoli i dopóki mnie to
b´dzie bawiç to bym chcia∏a jeszcze pograç kilka
lat – od tych dwóch rzeczy to b´dzie zale˝eç. Rodzina jest dla mnie najwa˝niejsza, jeÊli b´d´ dawa∏a rad´ to godziç ze sobà, to czemu nie, jeszcze
pogram.
– Jak wspominasz czas kadry, mistrzostwo
Europy z 2003 roku i rozstanie z dru˝ynà narodowà?
– Medal i to z∏oty, to by∏o ogromne prze˝ycie, nasza wspólna radoÊç z niesamowitymi kibicami,
tych wspomnieƒ i tego czego dokona∏yÊmy nikt
nam nie zabierze. Nie da si´ tego dok∏adnie opisaç,
co wtedy czu∏yÊmy, wszystkie, coÊ niesamowitego.
Atmosfera cudowna, ludzie ˝yli naszà dyscyplinà
i wielkim, historycznym triumfem. Podniós∏ si´ bardzo poziom, siatkówka posz∏a do przodu, pod ka˝dym wzgl´dem. Natomiast je˝eli idzie o rozstanie
z kadrà, wiadomo, nie z mojej winy, chcia∏abym
o tym zapomnieç, nie chc´ do tego wracaç. Dowiedzia∏am si´ o tym jedzàc kolacj´, zadzwoni∏ do
mnie redaktor i na tym poprzestaƒmy.

G o t o w i e c

– Nie jest ∏atwa, ale ja mam nadziej´, ˝e dziewczyny si´ pozbierajà, ˝e nikt nie zburzy tego co by∏o zbudowane. ObyÊmy nie stworzyli sami takiego
polskiego „piekie∏ka”, ˝e to co dobre trzeba zepsuç, to by by∏o coÊ najgorszego co by mog∏o spotkaç polskà siatkówk´. Zale˝y to w du˝ej mierze
teraz od ˝yczliwoÊci i pomocy ludzi. Mam nadziej´, ˝e te pora˝ki i to zakr´cenie w z∏à stron´
dziewczyny wytrzymajà, podniosà si´ i wszystko
si´ unormuje. Przed dru˝ynà przecie˝ mistrzostwa
Êwiata, warto by by∏o tam zaistnieç, a nie tylko
w Europie. Trzeba zrobiç krok do przodu.
– Czy to dobrze, ˝e trener Andrzej Niemczyk
zrezygnowa∏ ze stanowiska?
– To si´ oka˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci, dziewczyny muszà si´ skupiç na MÂ, jeÊli odbudujà si´ psychicznie, zacznà znowu zwyci´˝aç, b´dzie dobrze.
Kiedy si´ wygrywa, atmosfera si´ poprawia, niesnaski, nieporozumienia odchodzà w niepami´ç,
wtedy zapomina si´ o tym co by∏o z∏e. Nic dobrego nie spotka∏o mnie ze strony trenera Niemczyka,

ale nie chc´ do tego wracaç.

– Jak oceniasz obecnà sytuacj´ w kadrze
kobiet?
paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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BEACH VOLLEYBALL

Z zawodowej piaskownicy
T o m a s z
Brazylijska stopa – Juliana Felisberta Silva/Larissa Franca po raz drugi z rz´du wygra∏y klasyfikacj´ generalnà World Touru. Brazylijki zapewni∏y
sobie tytu∏ 14.09, po pierwszej wygranym meczu
w turnieju na Porto Santo. Od poczàtku zawodowych rozgrywek, czyli od 1992 roku, jedynie duety z Brazylii i Stanów Zjednoczonych si´gajà po
mistrzostwo. Juliana/Larissa tworzà zespó∏ od
marca 2004. Rozegra∏y blisko 250 meczów,
a 85-procentowa „stopa” zwyci´stw m∏odych
Brazylijek mówi sama za siebie.
W Zatoce Podkowy – bez medali wrócili z Bermudów polscy siatkarze uczestniczàcy w MÂ U19. ˚adnej spoÊród 4 par nie uda∏o si´ przejÊç
çwierçfina∏u. „Zabrak∏o ogrania i równej gry. Niektórzy potraktowali wyjazd jak wycieczk´ ˝ycia,
a nie mistrzostwa Êwiata.”, mówi trener m∏odych
siatkarzy Czes∏aw Ko∏py. Po z∏oto w Horseshoe
Bay si´gn´∏y Becchara Palmer/Alice Rohkamper
z Australii i para niemiecka Jonathan Erdmann/Marvin Klass. Bermudy to zakàtek Êwiata
otoczony nimbem tajemniczych anomalii. Nie zabrak∏o ich na mistrzostwach 19-latków. Wszechw∏adny Eol wys∏a∏ w bój huragan Florence, który
zniszczy∏ boiska i zmusi∏ organizatorów do zakoƒczenia turnieju o dzieƒ wczeÊniej.
Triumfatorki FIVB World Tour:
Juliana i Larisa

L a c h

•

Goddess and God of the Beach – Kerri Walsh
zdoby∏a tytu∏ „Bogini Pla˝y”. Kalifornijka odnios∏a
w Las Vegas 4 zwyci´stwa z 3 partnerkami.
W finale mistrzyni olimpijska postanowi∏a zagraç
z Rachel Wacholder. Wybór by∏ trafny, bo da∏
Walsh wygranà nad codziennà partnerkà Misty
May-Treanor (ta gra∏a z Elaine Youngs). „Bogiem
Pla˝y” zosta∏ Todd Rogers. W finale „si´gnà∏” po
dawnego partnera Seana Scotta, z którym pokona∏ niegdysiejszy duet, Jeff Nygaard/Dax Holdren. Przewrotna formu∏a turnieju o koron´ amerykaƒskiej pla˝y polega na tym, ˝e zawodnicy
w ka˝dym meczu grajà w innej parze, ale nie
wolno im wyst´powaç z aktualnym partnerem.
Niebotyczne wyniki – Kerri Walsh/Misty MayTreanor zosta∏y mistrzyniami cyklu AVP. Styl,
w jakim najlepsze siatkarki Êwiata si´gn´∏y po
AVP Crocs Cup, powoduje, ˝e przeciwniczki bojà si´ ju˝ nawet cienia Kerri i Misty. Walsh/May
wygra∏y 13 z 15 turniejów, osiàgajàc nieprawdopodobny bilans meczowy 82-3! Mistrzynie Êwiata zakoƒczy∏y sezon serià 36 meczów bez pora˝ki! Stein Metzger/Mike Lambert sà najlepszà parà w rankingu m´˝czyzn. Znajàcy si´
z czasów coLlegu Hawajczycy zdobyli 5 z∏otych,
4 srebrne i 5 bràzowych medali.
Snow volleyball – siatkówka pla˝owa w po∏owie
wrzeÊnia w górach Sierra Nevada to ryzykowna
rzecz. Przekonali si´ o tym uczestnicy ostatniego
w sezonie turnieju AVP w Lake Tahoe (1899 metrów npm). Pierwszego dnia rywalizacji na pla˝y
nad wysokogórskim jeziorem spad∏ Ênieg! Na
szcz´Êcie szybko przygrza∏o s∏oƒce i tak skoƒczy∏o si´ te troch´ zimy w Êrodku lata.
Azja po raz 34 – Hongkong chce w 2007 roku
wróciç na map´ ˝eƒskiego World Touru. Podorywkà pod ten turniej ma byç Beach Festival –
firmowana przez FIVB impreza pokazowa, która
odb´dzie si´ w dniach 10-12 listopada. Organizatorzy chcà skaptowaç najwi´ksze gwiazdy.
Oferujà zawodniczkom bilety lotnicze z tajskiego Phuket, gdzie tydzieƒ wczeÊniej odb´dzie si´
world tour, do Hongkongu. Azja goÊci∏a ˝eƒskie
rozgrywki 33 razy. Polki na piaskach Dalekiego
Wschodu jeszcze nie gra∏y.
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E u r o s p o r t

P o l s k a

Niespodziewane mistrzynie – Sara Goller/Laura Ludwig zosta∏y po raz pierwszy mistrzyniami Niemiec. 22-letnia Goller i m∏odsza
o 2 lata kole˝anka wysz∏y daleko przed szereg.
M∏odym Niemkom trzeba za ten sezon prawiç
dusery. Si´gn´∏y po z∏oty medal ME U-23, zaj´∏y
4 miejsce w finale ME seniorek, teraz czas na
podbój piasków World Touru. Mistrzami Niemiec
w nadba∏tyckim Timmendorfer Strand zostali
zgodnie z oczekiwaniami Julius Brink/Christopher Dieckmann.


CYTAT MIESIÑCA

„W Kalifornii bywa zimno jak w lodówce.
Tam po raz pierwszy w ˝yciu przezi´bi∏em si´.”
(pochodzàcy z Hawajów Mike Lambert,
tegoroczny mistrz serii AVP)

LICZBA MIESIÑCA

42 – tyle meczów rozegra∏y w 15-letniej
historii World Touru polskie siatkarki (7
zwyci´stw – 35 pora˝ek)

SWATCH FIVB World Tour
– kobiety
Warszawa, 30.08 – 3.09
1.
2.
3.
4.

Tian Jia/Wang Jie (CHN)
Zhang Xi/Xue Chen (CHN)
Ana Paula/Leila Baros (BRA)
A. Shiryaeva/N. Uryadova (RUS)

Country quota:
N. Krawulska/A. Goêdziewicz –
W. Staszak-Staszków/K. Ciesielska
15-21, 14-21
W. Kurek/M. Brzostek –
A. Kucypera/J. Lademan 12-21, 15-21
I. Zieliƒska/M. Wardak –
K. Sowa∏a/K. Michalkiewicz 15-21, 17-21
Eliminacje 1 runda:
A. Kucypera/J. Lademan –
Ch. Gschweidl/B. Hansel (AUT)
22-20, 18-21, 15-8
E. Kalinowska/D. Wrzochol –
I. Minusa/I. Jursone (LAT) 15-21, 19-21
W. Staszak-Staszków/K. Ciesielska –
G. Osheyko/S. Baburina (UKR) 14-21, 14-21
K. Sowa∏a/K. Michalkiewicz –
P. Labee/M. de Vries (HOL) 19-21, 16-21

Eliminacje 2 runda:
A. Kucypera/J. Lademan –
L. Felbabova/P. Novotna (CZE)
18-21, 13-21

Mistrzostwa Êwiata
do lat 19

Turniej g∏ówny 1 runda:
K. Urban/J. Wiatr –
Zhang Xi/Xue Chen (CHN) 14-21, 10-21
D. Wojtczak/A. Bia∏obrzeska –
Tian Jia/Wang Jie (CHN) 15-21, 18-21
M. Michoƒ-Szczytowicz/M. Sobolewska
– S. Uddstahl/K. Lundquist (SWE)
16-21, 16-21

kobiety
1. A. Rohkamper/B. Palmer (AUS)
2. M. Van Iersel/D. Remmers (HOL)
3. S. Engelhardt/B. Buthe (GER)
4. T. Goricanec/T. Sciarini (SUI)

Turniej g∏ówny, 25 miejsce:
K. Urban/J. Wiatr –
M. A. Lessard/S. Maxwell (CAN)
21-17, 21-14
D. Wojtczak/A. Bia∏obrzeska –
S. Kaizer/M. Leenstra (HOL) 11-21, 20-22
M. Michoƒ-Szczytowicz/M. Sobolewska –
E. Hamzaoui/T. Barrera (FRA)
18-21, 16-21
Turniej g∏ówny 17 miejsce:
K. Urban/J. Wiatr –
I. Minusa/I. Jursone (LAT) 17-21, 10-21

Horseshoe Bay, Bermudy, 6-10.09

5 miejsce
K. Sowa∏a/K. Michalkiewicz
9 miejsce
N. Krawulska/A. Goêdziewicz
m´˝czyêni
1. J. Erdmann/M. Klass (GER)
2. P. Nicolai/F. Giontella (ITA)
3. M. Ingrosso/P. Ingrosso (ITA)
4. R. Ventresque/B. Thesee (FRA)
5 miejsce
M. Kantor/D. Migdalski,
M. Kàdzio∏a/J. Sza∏ankiewicz

Porto Santo, 13-17.09

Mistrzostwa Êwiata
do lat 21

1.
2.
3.
4.

Mys∏owice, 23-27.08

Juliana/Larissa (BRA)
Renata/Talita (BRA)
Tian Jia/Wang Jie (CHN)
H. Claasen/A. Roeder (GER)

Eliminacje 1 runda:
K. Urban/J. Wiatr –
K. Holtwick/I. Semmler (GER)
20-22, 16-21

FIVB Challenger/Satellite
– m´˝czyêni
Cagliari, 2-4.09
1.
2.
3.
4.

F. Gosch/A. Huber (AUT)
E. Amore/M. Varnier (ITA)
B. Berg/H. Brinkborg (SWE)
R. Fenili/A. Tomatis (ITA)

kobiety
1. Barbara/Carolina (BRA)
2. J. Koehler/J. Sude (GER)
3. M. Van Iersel/M. Wesselink (HOL)
4. Carolina/Julia (BRA)
5 miejsce
K. Urban/J. Wiatr,
K. Sowa∏a/K. Michalkiewicz
17-18 miejsce
N. Krawulska/A. Goêdziewicz
m´˝czyêni
1. Bruno/Pedro (BRA)
2. T. Siƒczak/R. Szternel (POL)
3. P. Marciniak/K. Orman (POL)
4. T. Smedins/J. Smedins (LAT)

Eliminacje 1 runda:
G. Klimek/J. Lech –
T. Corneliussen/M. Simonsen (DEN)
12-21, 21-17, 20-18

5 miejsce
G. Fija∏ek/M. Prudel

Turniej g∏ówny 1 runda:
G. Klimek/J. Lech – P. Kolar/M. Tichy (CZE)
21-13, 19-21, 15-12

NESTEA EUROPEAN
CHAMPIONSHIP TOUR –
kobiety

Turniej g∏ówny 2 runda:
G. Klimek/J. Lech –
B. Berg/H. Brinkborg (SWE)
21-19, 15-21, 10-15
17 miejsce:
G. Klimek/J. Lech –
V. Aleksejev/A. Gussev (EST)
25-27, 21-19, 14-16

NESTEA EUROPEAN
CHAMPIONSHIP TOUR –
m´˝czyêni

Fina∏, 24-27.08, Haga
1. A. Shiryaeva/N. Uryadova (RUS)
2. R. Kadijk/M. Mooren (HOL)
3. N. A. Hakedal/I. Toerlen (NOR)
4. S. Goller/L. Ludwig (GER)
Polki nie startowa∏y

Fina∏, 24-27.08, Haga
1. J. Brink/Ch. Dieckmann (GER)
2. J. de Gruijter/G. Ronnes (HOL)
3. P. Heuscher/S. Kobel (SUI)
4. N. Berger/P. Gartmayer (AUT)
Polacy nie startowali

AVP Crocs Tour – kobiety
Boulder, 24-27.08
1. K. Walsh/M. May-Treanor
2. A. Davis/J. Johnson Jordan
3. J. Boss/R. Wacholder
D. DeNecochea/T. Leibl
Cincinnati, 31.08 – 3.09
1. K. Walsh/M. May-Treanor
2. Davis/J. Johnson Jordan
3. J. Boss/R. Wacholder
D. DeNecochea/H. McPeak
Las Vegas, Godesses of The Beach
(turniej indywidualny), 7-9.09
1. K. Walsh
2. M. May-Treanor
3. E. Youngs
4. H. McPeak
Lake Tahoe, 14-17.09
1. K. Walsh/M. May-Treanor
2. J. Boss/R. Wacholder
3. A. Davis/J. Johnson Jordan
4. N. Branagh/H. McPeak

AVP Crocs Tour –
m´˝czyêni
Boulder, 24 – 27.08
1. M. Lambert/S. Metzger
2. J. Gibb/S. Rosenthal
3. P. Dalhausser/T. Rogers
D. Holdren/S. Scott
Cincinnati, 31.08 – 3.09
1. P. Dalhausser/T. Rogers
2. M. Lambert/S. Metzger
3. D. Holdren/S. Scott
M. Fuerbringer/C. Jennings
Las Vegas, Gods of The Beach
(turniej indywidualny), 7-9.09
1. T. Rogers
2. J. Nygaard
3. S. Metzger
4. M. Lambert
Lake Tahoe, 14-17.09
1. P. Dalhausser/T. Rogers
2. D. Holdren/S. Scott
3. J. Hyden/J. Nygaard
4. J. Gibb/S. Rosenthal
paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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ADAM EL KASS

Uciek∏ z Libanu,
trafi∏ do Legii

K a l i n a

M r ó z

Pod koniec sierpnia w Internecie pojawi∏a si´ wiadomoÊç o 23-letnim
siatkarzu, który uciek∏ z ogarni´tego wojnà Libanu do Polski i rozpoczà∏
treningi w drugoligowej Legii Warszawa. Ta niezwyk∏a informacja natychmiast wywo∏a∏a wielkie zainteresowanie mediów. Adam El Kass jednak niezbyt ch´tnie udziela wywiadów. Ma ju˝ doÊç pytaƒ o wojn´, woli
mówiç o sporcie, który dzi´ki ˝yczliwoÊç dzia∏aczy i trenerów Legii, pozwala mu zapomnieç o trudach rzeczywistoÊci.

A

dam od poczàtku ch´tnie nawiàzuje
rozmow´, cz´sto si´ uÊmiecha i sprawia bardzo mi∏e wra˝enie, chocia˝ chwilami wspomina o natr´tnych dziennikarzach.
„Co chwila odbieram od nich telefony z pytaniami o wojn´, boli mnie ju˝ od tego g∏owa. Nie chcia∏em tego szumu wokó∏ mojej
osoby...”.
Jestem zaskoczona tym, jak Êwietnie mówi po
polsku. „Moja mama jest Polkà i wychowa∏a
mnie na Polaka, z czego jestem bardzo dumny.
Tata to Libaƒczyk. Urodzi∏em si´ w Kaliszu,
gdzie mieszka∏em do ósmego roku ˝ycia z mamà. Tata zosta∏ w swojej ojczyênie, ale odwiedza∏ nas doÊç cz´sto. W koƒcu przeprowadziliÊmy si´ ca∏à rodzinà do Libanu. Od tamtej pory
nie mia∏em okazji przyjechaç do Polski na d∏u˝ej, a˝ do teraz...”.
Wojna przysz∏a niespodziewanie i ca∏kowicie
zburzy∏a porzàdek szcz´Êliwego ˝ycia Adama,

Adam El Kass
w akcji

50

SIATKÓWKA magazyn paêdziernik 2006

który niech´tnie si´ na ten temat wypowiada.
„To nie jest moja wojna, to nie jest wojna Libaƒczyków. MyÊl´ o niej tylko jedno – ˝e jest z∏a,
˝e cierpià przez nià niewinni ludzie. Nie opowiadam si´ po ˝adnej ze stron, przecie˝ mam przyjació∏ zarówno wÊród ˝ydów, jak i muzu∏manów
i szyitów. I nigdy nie rozmawialiÊmy o ró˝nicach
religijnych, to by∏ niezr´czny temat. ˚yliÊmy sobie w spokoju i przyjaêni, a˝ jacyÊ fanatycy,
z którymi nie mamy nic wspólnego, rozp´tali
wojn´ na terenie naszego kraju.” Adam i jego
mama uciekli do Polski jednym z trzech samolotów zorganizowanych przez rzàd dla Polaków
w Libanie. Zostawi∏ za sobà radosne ˝ycie
w pi´knym kraju, gdzie góry wchodzà do morza, przyjació∏ i studia na AWF-ie. Musia∏ si´
rozstaç z ojcem, który zosta∏ pilnowaç domu
przed rabusiami ∏upiàcymi opuszczone domy.
„Do mojego miasta Kalamun nie dotar∏y ˝adne
wojska, ale i tak by∏o ci´˝ko. Zaczyna∏o ju˝
wszystkiego brakowaç, sytuacja by∏a bardzo niepewna, trzeba by∏o wyjechaç. Na poczàtku mojego pobytu w Polsce by∏em za∏amany, ca∏e moje ˝ycie leg∏o w gruzach i nie wiedzia∏em, co ze
sobà zrobiç. Ca∏e szcz´Êcie trafi∏em do Legii...”.
Adam gra w siatkówk´ od dziewiàtego roku ˝ycia. Kontynuuje rodzinne tradycje – ojciec te˝
by∏ siatkarzem. „W Libanie siatkówka to najpopularniejszy sport zaraz po koszykówce. Na
mecze przychodzà t∏umy ludzi. Przed wybuchem wojny gra∏em w ekstraklasie, a tak˝e
w dru˝ynie uniwersyteckiej i jako rezerwowy

w reprezentacji kraju. Z powodu zaistnia∏ej sytuacji od wielu miesi´cy nie mia∏em mo˝liwoÊci
trenowaç i bardzo mi tego brakowa∏o. Powiedzia∏em o tym osobie zajmujàcej si´ uciekinierami z Libanu. Ta wiadomoÊç zosta∏a troch´ nag∏oÊniona i dowiedzia∏ si´ o mnie ¸ukasz
Ostrowski, prezes zarzàdu Legii. Postanowi∏ mi
pomóc, za co jestem bardzo wdzi´czny.”
Adam trenuje z Legià od poczàtku wrzeÊnia.
Szybko zaprzyjaêni∏ si´ z ch∏opakami z dru˝yny,
którzy mówià o nim w samych superlatywach.
„Fajny, kontaktowy, bez problemu wpasowa∏ si´
w zespó∏.” W równie pozytywny sposób wyra˝a
si´ o swoim nowym zawodniku trener Wojciech
Szczucki. „Adam ma w sobie mnóstwo zapa∏u
do gry, cieszy si´ nià. Z pewnoÊcià to pozytywnie wp∏ywa na reszt´ dru˝yny. Siatkarsko to
utalentowany zawodnik, ale mia∏ bardzo d∏ugà
przerw´ i czeka go du˝o pracy, ˝eby wróciç do
formy. To dobrze, ˝e mo˝emy mu w tym pomóc, zw∏aszcza w ci´˝kiej sytuacji, w jakiej si´
znalaz∏.”
Adam El Kass optymistycznie patrzy w przysz∏oÊç. „Gdyby nie mo˝liwoÊç trenowania w Legii, nie mia∏bym w Polsce ˝adnego konkretnego
zaj´cia, trudno by mi by∏o si´ odnaleêç. Znam
ju˝ Warszaw´, bardzo mi si´ podoba, mam tu
troch´ znajomych. Marz´ jednak o powrocie do
Libanu. Byç mo˝e za par´ miesi´cy b´d´ móg∏
tam wróciç i odzyskaç dawne ˝ycie, wszystko
jest na dobrej drodze...”


MICHA¸ WINIARSKI

SERIE A
”
TO INNA BAJKA
„

Zimny prysznic na poczàtek Serie A – tak oceni∏ swój debiut przyjmujàcy reprezentacji Polski i w∏oskiego Itas Diatec Trentino, Micha∏ Winiarski. W pierwszej
kolejce zespó∏ Polaka uleg∏ po dramatycznym pojedynku Prisma Taranto 2:3.
Micha∏ gra∏ w trzech pierwszych setach i zdoby∏ siedem punktów. W drugim
boju, „Winiar” by∏ ju˝ najskuteczniejszym graczem swojej dru˝yny, zanotowa∏
18 punktów, a Itas na wyjeêdzie równie˝ po pi´ciosetowej walce pokona∏ Marmi Lanza Verona.
M a ∏ g o r z a t a

– Serie A to zupe∏nie inna bajka. Zjad∏y mnie nerwy i ogromne emocje. Za bardzo chcia∏em zagraç
jak najlepiej, a to jak si´ okazuje nie zawsze si´
udaje. To nie jest takie proste, wchodz´ na parkiet
i mówi´ sobie, graj na luzie, tak jakby to by∏ mecz
towarzyski, ale to sà tylko s∏owa, praktyka to zupe∏nie coÊ innego – powiedzia∏ nam po przegranym meczu z Prisma Taranto Micha∏ Winiarski.
– OczywiÊcie nie za∏amujesz ràk?
– No pewnie, to nie w mojej naturze, przecie˝ to
dopiero pierwszy wa˝ny sprawdzian, a przede
mnà ca∏y sezon. Wszystko toczy si´ bardzo szybko, lubi´ jak coÊ si´ dzieje i zmienia wokó∏ mnie.
Nigdy nie ukrywa∏em, ˝e chcia∏em graç we W∏oszech i moje marzenie si´ spe∏ni∏o, teraz reszta
ju˝ w moich r´kach i g∏owie.
– Poczàtek w Itas Diatec by∏ niezwykle udany.
– To by∏y mecze towarzyskie, fakt, ˝e cieszà wygrane dwa mecze z tak bardzo utytu∏owanà Modenà, ale jak mówi´, mecze ligowe i kontrolne kierujà si´ swoimi prawami i nie ma co ich porównywaç. W lidze dochodzi inny stres, ogromne
emocje.
– Nie b´dzie zatem tak ∏atwo?
– Ju˝ widz´ po tych dwóch tygodniach, ˝e b´dzie
ci´˝ko. Trenujemy bardzo intensywnie, raz mamy
dwa, raz jeden trening dziennie plus si∏ownia. Ró˝nie to bywa. Wszystko wyglàda bardzo fachowo,
jest pouk∏adane, bardziej ni˝ w polskiej lidze. Czuje si´ ró˝nic´.
– Nie powinno to dziwiç, przecie˝ to najsilniejsza liga Êwiata.
– Teraz to czuj´, ˝e to jest naprawd´ bardzo silna
i wymagajàca liga, nikt za ∏adny uÊmiech nie b´-

dzie gra∏ w podstawowym sk∏adzie, pierwsze tygodnie, miesiàce b´dà dla mnie niezwykle istotne,
ale ja si´ ci´˝kiej pracy nie boj´. Ka˝dy ligowy
mecz to b´dzie walka o byt, o istnienie w podstawowym sk∏adzie. Wsz´dzie gdzie trenuj´ zostawiam litry potu na boisku, tu b´dzie tak samo. Na
razie mam miejsce w podstawowym sk∏adzie, ale
o nie ca∏y czas b´d´ musia∏ walczyç i harowaç
ostro. Mia∏em ma∏y problem z barkiem, dlatego
w jednym z meczów kontrolnych zagra∏em dwa sety, trener mnie nieco oszcz´dza∏, ale tak to czuj´
si´ bardzo dobrze. Mia∏em cztery dni wolnego po
kadrze i dalej pracujemy, ale nie narzekam
(Êmiech).

G o t o w i e c

z tym sobie te˝ poradzimy. Jestem z Dagmarà,
w grudniu na Êwiat przyjdzie nasz synek, jest
z nami nasz kochany pies, a W∏ochy nie sà tak daleko, rodzice b´dà nas odwiedzaç.
– Jakie wra˝enie zrobi∏o na Tobie miasteczko?
– Trento jest urokliwe, dooko∏a góry, mamy ∏adne
mieszkanko, dwa poziomy z gara˝em, jak na razie
jest super, mam nadziej´, ˝e tak b´dzie dalej. Prosz´ trzymaç mocno kciuki.


– Jak Ci´ przyj´li nowi koledzy?
– Atmosfera jest bardzo mi∏a, przynajmniej w tej
chwili (Êmiech), ka˝dy do mnie podszed∏, przedstawi∏ si´, przyj´li mnie serdecznie i mi∏o. MieliÊmy wspólnà kolacj´, z tego co si´ zorientowa∏em,
to taki tu panuje zwyczaj – wspólne kolacje raz
w tygodniu to ju˝ rytua∏ klubu.
– Jak przebiega nauka w∏oskiego?
– Ucz´ si´ razem z ˝onà Dagmarà. MieliÊmy kilka
lekcji, ale teraz szukamy nauczyciela tu na miejscu w Trento.
– Czy w∏oska kuchnia Wam odpowiada?
– Jak najbardziej, ale w domu i tak gotujemy polskie potrawy. Do wszystkiego trzeba si´ przyzwyczaiç, na to potrzebny jest czas. Poza tym kuchnie
Êwiata ju˝ si´ tak wymiesza∏y, ˝e wsz´dzie je si´
ró˝ne potrawy i ma∏o co ju˝ dziwi. Na razie tyle
si´ dzieje, wszystko jest nowe i nie ma czasu na
g∏´bsze zastanowienie, ale pewnie z czasem t´sknota za krajem, rodzinà b´dzie doskwieraç, ale
paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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JOKER TOUR 2006

Urodzinowy prezent
W hali przy ˚eromskiego w piàtkowe (1 wrzeÊnia) popo∏udnie stawi∏y si´
wszystkie cztery zespo∏y: Olimpia Sul´cin, Inotel Poznaƒ, GTPS Gorzów
Wlkp. i gospodarze – pilski Joker.
J e r z y

W

inauguracyjnym meczu gospodarze
podj´li goÊci z Sul´cina – jedyny drugoligowy zespó∏ w turnieju – i... prawie przegrali. By∏ to dopiero trzeci mecz kontrolny
Jokera w tym sezonie. S∏awomir Gerymski
postawi∏ w pierwszej kolejnoÊci na çwiczenie si∏y i sprawnoÊci, wi´c jego podopieczni
przez ca∏y sierpieƒ koncentrowali si´ na çwiczeniach kondycyjnych, na przygotowanie
techniczne i taktyczne pozostawiajàc wrzesieƒ i poczàtek paêdziernika. GoÊcie z Sul´cina, którzy w ubieg∏ym sezonie spadli do II
ligi okazali si´ bardzo skuteczni, zmuszajàc
pilan do rozstrzygni´cia meczu w tie-breaku,
w dodatku na przewagi.
Drugi mecz pierwszego dnia Joker Tour 2006 by∏
mniej dramatyczny. Zmierzyli si´ w nim goÊcie
z Poznania i Gorzowa, przy czym lubuszanie pozwolili zespo∏owi Inotelu wygraç tylko jednego seta. I o ile o trzech pierwszych mo˝na powiedzieç,
˝e by∏y wyrównane, o tyle w czwartym poznaniacy wyraênie odpuÊcili, przegrywajàc do 15.
Drugi dzieƒ turnieju rozpoczà∏ si´ derbami Lubuskiego. Mecz zosta∏ rozegrany niestety przy
prawie pustej widowni, co mo˝na zrzuciç na
karb wolnego dnia i wczesnej pory. Pilanie po-

kazali zresztà w meczu fina∏owym, ˝e kochajà
siatkówk´, szczególnie w wykonaniu swojego
zespo∏u. Mecz Olimpii i GTPS-u zakoƒczy∏ si´
podobnie jak mecz gorzowian z poznaniakami –
1:3. Sul´cinianie wygrali pierwszego seta,
w drugim walczyli na przewagi (29:31), ale
trzeci to ju˝ wyraêna dominacja gorzowian
i prosta droga do zwyci´stwa.
Derby Wielkopolski rozpocz´∏y si´ w samo po∏udnie. Joker znów mia∏ problemy z pokonaniem
przeciwnika. Co prawda gospodarze wygrali
drugiego seta do 19, ale pierwszego przegrali
do 18. Dopiero w czwartej ods∏onie wyraênie
odzyskali si∏y i pokonali goÊci ze stolicy województwa do 18, oraz do 9 w tie-breaku. Tym
samym jasne sta∏o si´, ˝e gospodarze powalczà
o pierwsze miejsce.
Mecz o 3 miejsce, w którym zmierzy∏y si´ zespo∏y Olimpii Sul´cin i Inotelu Poznaƒ, by∏ chyba
najdramatyczniejszym pojedynkiem ca∏ego turnieju. Szcz´Êcie sprzyja∏o na przemian obydwu
zespo∏om, jednak najwi´kszym zaskoczeniem
by∏y wyniki poszczególnych setów (wysokie
przewagi zwyci´zców: 17:25, 25:12, 25:17,
12:25). Rozstrzygni´cie przyniós∏ dopiero tiebreak. W walce na przewagi (19:17) wygrali go-

Gospodarze zadowolili si´ drugà lokatà

K o w a l s k i

Êcie z Sul´cina i to oni zaj´li trzecie miejsce.
W fina∏owym meczu stan´∏y naprzeciw siebie
dru˝yny z Pi∏y i Gorzowa. Mecz trwa∏ cztery sety, gospodarzom szcz´Êcie sprzyja∏o tylko
w pierwszym. Co prawda w dwóch kolejnych
potrafili jeszcze nawiàzaç równà walk´, jednak
czwarty przegrali tylko do 18.
Drugie miejsce w turnieju to jednak mi∏y prezent, jaki sprawili zawodnicy Jokera swojemu
trenerowi, który w tym dniu obchodzi∏ urodziny.
Bioràc pod uwag´ brak wspólnego ogrania pilan, mo˝na przyjàç ten wynik za dobry prognostyk na ca∏y sezon, potwierdzony zresztà tydzieƒ póêniej na turnieju w Garwolinie (pilanie
zaj´li pierwsze miejsce oraz zdobyli tytu∏y najlepszego zawodnika – Wojciech Winnik i najlepszego libero – Dariusz Krajewski).
Organizatorzy zapowiadajà, ˝e w przysz∏ym roku znów spotkamy si´ na Joker Tour 2007. 

Wyniki poszczególnych meczów:
1 wrzeÊnia:
VKS Joker Pi∏a – Olimpia Sul´cin:
3:2 (22:25, 25:23, 19:25, 25:16, 19:17)
Inotel Poznaƒ – GTPS Dziewulski Inkaso Team Gorzów
Wielkopolski: 1:3 (21:25, 25:20, 22:25, 15:25)
2 wrzeÊnia:
Olimpia Sul´cin – GTPS Dziewulski Inkaso Team Gorzów
Wielkopolski: 1:3 (25:21, 29:31, 16:25, 20:25)
VKS Joker Pi∏a – Inotel Poznaƒ:
3:2 (18:25, 25:19, 20:25, 25:18, 15:9)
Mecz o 3 miejsce:
Olimpia Sul´cin – Inotel Poznaƒ:
3:2 (17:25, 25:12, 25:17, 12:25, 19:17)
Mecz o 1 miejsce:
VKS Joker Pi∏a – GTPS Gorzów Wlkp.:
1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 18:25)
Klasyfikacja turnieju:
1. GTPS Dziewulski Inkaso Team Gorzów Wielkopolski
2. VKS Joker Pi∏a
3. Olimpia Sul´cin
4. Inotel Poznaƒ
Sponsorami Joker Tour 2006 byli:
Vectra S.A., Steico S.A., MAG s.j.
Patroni medialni:
Magazyn Siatkówka, Strefa Siatkówki (www.siatka.org),
Radio Eska, Super Express, Tygodnik Pilski
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S¸AWOMIR GERYMSKI

Gerym trenerem
”

„

S∏awomir Gerymski – jeden z najbardziej doÊwiadczonych i utytu∏owanych zawodników PLS – postanowi∏ zakoƒczyç bogatà w sukcesy karier´
(m.in. 3-krotny mistrz Polski, 4-krotny wicemistrz Polski, 3-ktrotny zdobywca Pucharu Polski). Ten 38 letni rozgrywajàcy karier´ sportowà rozpoczyna∏ w MKS MDK Warszawa, póêniej reprezentowa∏ barwy Jastrz´bia, Stali Nysa, Mostostalu Azoty K´dzierzyn-Koêle , Morza Szczecin, Resovii a w minionym sezonie Jokera Pi∏a. W∏aÊnie w tym ostatnim klubie
postanowi∏ spróbowaç si∏ jako szkoleniowiec.
K a r o l i n a
– Mimo, ˝e Joker Pi∏a nie utrzyma∏ si´
w PLS zosta∏eÊ w zespole, ale nie jako zawodnik, tylko trener. Czy to oznacza, ˝e kibice nie zobaczà Ci´ ju˝ w akcji?
– Zakoƒczy∏em karier´, ale na sto procent
nie mówi´, ˝e nie b´d´ ju˝ gra∏, bo przecie˝
nigdy nie mówi si´ nigdy. Odszed∏em sobie
po cichutku, tak ˝eby nikt nie s∏ysza∏.
Nie by∏o ˝adnych hucznych po˝egnaƒ, bo
nie odszed∏ nikt znaczny, tylko „Gerym”, który
nie by∏ na olimpiadzie i nie zdoby∏ mistrzostwa
54
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Êwiata. Trzeba teraz zajàç si´ troszk´ innà
pracà i ciesz´ si´ przede wszystkim, ˝e jà
mam, bo w dzisiejszych czasach jest o nià bardzo ci´˝ko.
– Wydaje si´ jednak, ˝e mog∏eÊ jeszcze pograç przynajmniej sezon?
– Nie mamy tyle czasu, ˝eby ten ca∏y ˝al ukazaç w s∏owach, ale niestety takie jest ˝ycie.
Nikt do mnie nie zadzwoni∏, nikt mnie nie
chcia∏, a to chyba oznacza, ˝e trzeba

K o r b e c k a
pewien etap zakoƒczyç. Trzeba wiedzieç
kiedy odejÊç.
– Nie mia∏eÊ ˝adnych propozycji gry z innych klubów?
– Ja nie szuka∏em ofert. Wraz z prezesem Jasiƒskim ratowa∏em Pi∏´. ByliÊmy w strasznej sytuacji. SpadliÊmy z PLS, a ja do tego si´ przyczyni∏em i czuj´ si´ odpowiedzialny. Prezes pozosta∏ w klubie sam jak palec ze swoimi problemami, d∏ugami i zespo∏em zawodników, którzy

tylko szukali miejsca gdzie indziej. Nie interesowa∏o ich co si´ b´dzie dzia∏o z Pi∏à dalej. Zale˝a∏o im tylko, ˝eby jak najszybciej to sprzedaç
i odzyskaç pieniàdze. Stanà∏em wi´c wtedy
przy prezesie, ˝eby mu pomóc. DogadaliÊmy si´
i postanowiliÊmy to wszystko w trzy lata odbudowaç. Na razie nam si´ uda∏o, bo mamy zespó∏.
– Pozycja grajàcego trenera w Pile nie
wchodzi∏a w rachub´?
– Takie coÊ to ju˝ przerabia∏em w Szczecinie
i Nysie i wiem, ˝e ta podwójna rola jest bardzo
trudna i ci´˝ka. Praktycznie nie mo˝na wtedy
ogarnàç gry ca∏ego zespo∏u. Uwa˝am, ˝e tych
dwóch zawodów nie powinno si´ ∏àczyç.

mnie mówiç trener, „Gerym” czy „∏ysy”, jest
mi oboj´tnie.
– Ci´˝ko jest chyba tak szybko zaadoptowaç
si´ po tylu latach grania w roli szkoleniowca?
– Na razie z sobà walcz´, bo po 26 latach gry
ci´˝ko jest tak zostawiç pi∏k´ i staç z boku. Dla
mnie takie stanie z boku w roli trenera, to tak
jakbym nic nie robi∏. Ja wola∏bym byç w tym zespole i decydowaç na boisku o wyniku meczu.
Wiadomo jednak, ˝e jestem ich trenerem i jak
b´dà dobrze grali to ludzie b´dà mówili, ˝e Ge-

rym dobrze trenuje itd. To jednak b´dzie znaczy∏o tylko tyle, ˝e Gerymski b´dzie mia∏ dobry
zespó∏, który b´dzie pracowa∏ na to wszystko
swoim wysi∏kiem i umiej´tnoÊciami. I to oni b´dà wygrywaç, a ja b´d´ przy nich rós∏ jako trener, a nie odwrotnie. Takie stanie z boku na meczu b´dzie dla mnie tragicznym wydarzeniem.
Na treningu jest troch´ lepiej, bo mog´ si´ na
nich jeszcze powy˝ywaç w tym sensie, ˝e mog´ wziàç pi∏k´ do r´ki i pokazaç im, ˝e jednak
si´ da coÊ zrobiç – zw∏aszcza wtedy jak ktoÊ
mi mówi, ˝e to niemo˝liwe.


– Joker Pi∏a to mieszanka rutyny z m∏odoÊcià. Czy staç Was b´dzie na szybki powrót
do PLS-u?
– Nie ma ˝adnej presji, ze my musimy ju˝
w tym sezonie awansowaç. Sà bardzo silne zespo∏y w Serii B, takie jak Nysa, Gorzów, Sosnowiec czy Âwidnik. Poza tym bardzo du˝o zawodników przesz∏o z PLS do ni˝szej ligi, bo niestety jest moda na zagranicznych graczy w ekstraklasie. Ja mam w zespole, którego Êrednia
wieku wynosi 21 lat, tylko trzech rutynowanych
zawodników tj. Staszka Pieczonk´, Jarka Sobczyƒskiego i Przemka Lacha. W sumie te˝ ju˝
doÊwiadczonymi ludêmi sà m∏odzi Micha∏ Lach
i Wojciech Winnik czy Mariusz Sygu∏a. Pozostali
to m∏odzie˝, która ma dobre warunki fizyczne,
ale musi si´ jeszcze sporo uczyç. Sà ch´tni do
pracy, co widaç na treningach.
– Jakim trenerem jest S∏awomir Gerymski?
– Ja si´ nie b´d´ nazywa∏ trenerem jeszcze
przez 10 lat, bo na t´ nazw´ trzeba sobie
zas∏u˝yç. Jak kiedyÊ by∏em zawodnikiem,
to nigdy nie mówi∏em, ˝e coÊ umiem, dopóki
nie zdoby∏em jakiejÊ tam iloÊci medali. Na
pewno czeka mnie okres d∏ugiej i ci´˝kiej
pracy. Teraz jestem dla tych ch∏opaków najstarszym kolegà w zespole, który ma coÊ do
powiedzenia do nich i na tym to wszystko polega. Uwa˝am, ˝e jak stworzymy dobrà atmosfer´ w zespole, to jesteÊmy w stanie dobrze
trenowaç i graç. Nikt tu nie musi nikomu
pokazywaç, ˝e jest najwa˝niejszy. Szacunek
i autorytet wyrabia si´ zupe∏nie czymÊ
innym. Jak ja b´d´ ich szanowa∏ i dba∏ o ich
zdrowie, pienià˝ki, rodziny i ˝eby ich nikt
nie skrzywdzi∏, to wiadomo, ˝e oni
odwdzi´czà si´ tym samym, a czy b´dà do
paêdziernik 2006 SIATKÓWKA magazyn
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Wspomnienie
o Jurku Szperlingu
W dniu 21 sierpnia br. zmar∏ Alfred Jerzy Szperling znakomity siatkarz
CWKS Legii Warszawa, Zas∏u˝ony Mistrz Sportu.
J u l i u s z

K a r s k i

W

latach 1952-1968 gra∏ w Legii poczàtkowo w juniorach a od 1954 r.
w pierwszej dru˝ynie seniorów, która
w tym okresie by∏a najcz´Êciej wicemistrzem a kilka razy mistrzem Polski. Wystàpi∏ w latach 1956-1962 110 razy w reprezentacji Polski mi´dzy innymi w 1956 r. na Mistrzostwach Âwiata w Pary˝u.
Jurek, bo tak zawsze na Niego mówiliÊmy, urodzi∏ si´ w 1935 r. w Warszawie. Ju˝ w liceum
wykazywa∏ du˝y talent do siatkówki w zwiàzku
z czym zosta∏ przyj´ty do Legii, gdzie pod
okiem trenera Skierczyƒskiego (wraz z Wojtkiem Rutkowskim) podnosi∏ swoje umiej´tnoÊci.
Ju˝ w 1951 r. zosta∏ powo∏any do kadry juniorów trenujàcej na obozie w warszawskiej AWF.
Pod koniec i po zakoƒczeniu kariery sportowej,
pracowa∏ w Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie jako kierownik dzia∏u
poligrafii.
My zawodnicy, którzy w tym czasie graliÊmy razem z Nim wzgl´dnie przeciwko Niemu, pami´tamy Go jako bardzo weso∏ego koleg´, który zawsze s∏u˝y∏ nam radà i pomocà i który, co w latach pi´çdziesiàtych by∏o niezwyk∏e, wyró˝nia∏
si´ elegancjà stroju. W porze jesiennej chodzi∏
zawsze z parasolem (wówczas przez nikogo nie
u˝ywanym) co bardzo nas bawi∏o. W listopadzie
ubieg∏ego roku Jurek by∏ inicjatorem zorganizowania Mszy Âw. za zmar∏ych siatkarzy. Dzi´ki
Niemu msza zosta∏a odprawiona w KoÊciele
Ârodowisk Twórczych pod wezwaniem Âw. Brata Alberta i Âw. Andrzeja Aposto∏a w Warszawie
przez ksi´dza dr Wies∏awa Niew´g∏owskiego,
krajowego duszpasterza Êrodowisk twórczych.
Ostatni raz widzieliÊmy Jurka na dorocznym
spotkaniu siatkarskim 23 lutego 2006 r. w Klu56
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Reprezentacja Polski na MÂ w Pary˝u w 1956 r.
Jerzy Szperling trzeci z prawej

bie Olimpijczyka w Hotelu Grand w Warszawie.
Jurek by∏ w dobrej formie i tryska∏ humorem.
Wybiera∏ si´ na operacj´ stawu biodrowego po
której mieliÊmy si´ ponownie zobaczyç. Nic nie
zapowiada∏o, ˝e by∏o to ostatni nasze z Nim
spotkanie.

W dniu 30 sierpnia br. odprowadziliÊmy Go do
grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim
w Warszawie w gronie licznych przyjació∏, kolegów z dru˝yny, trenerów i dzia∏aczy siatkówki.
By∏ to kolega o którym b´dziemy zawsze pami´taç.
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Polska w kwalifikacjach
Grand Prix w Warnie

