
kibicuj nam w nysie!



ĆWIERĆFINAŁY

Grupa Azoty Chemik Police – ŁKS Commercecon Łódź 3:0  
(25:18, 25:11, 25:16)

MKS SAN-Pajda Jarosław – Grot Budowlani Łódź 3:2  
(25:22, 25:20, 22:25, 34:36, 15:10)

NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki  
– DPD Legionovia Legionowo 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)

Developres SkyRes Rzeszów – BKS STAL Bielsko-Biała 3:0  
(25:11, 25:15, 25:12)

Niedziela, 8 marca 

FINAŁ
Zagrają zwycięzcy meczów półfinałowych

Tegoroczna edycja Pucharu Polski, wyniki:

transmisjagodz. 14.45

VS
transmisjagodz. 18.00
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transmisjagodz. 14.45

VS

Sobota, 7 marca

PÓŁFINAŁY



Regulamin na plus.pl/siatkowka  
PLUS.PL

15%
zniżki
na mecze
Reprezentacji

od 22 lat
wspieramy  
Polską
Siatkówkę

Serwujemy zniżki
dla Klientów Plusa

Paweł Zagumny 
Prezes Zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

Szanowni Państwo,

Zapraszam na wyjątkowy weekend do Nysy z najlepszą polską ligową siatkówką kobiet. Cieszę się, że kolejny raz 
mogliśmy współpracować przy organizacji tego turnieju z burmistrzem Nysy Kordianem Kolbiarzem, który wraz z całą 
swoją drużyną sprawił, że turniej będzie rozgrywany w najlepszych warunkach i ze świetną atmosferą. To kolejna edycja 
rozgrywana w Nysie, jak wszyscy wiemy mieście od lat zakochanym w siatkówce.

Czeka na nas wyjątkowa rywalizacja najlepszych obecnie drużyn Ligi Siatkówki Kobiet oraz sensacyjnego przed-
stawiciela 1. Ligi – MKS SAN-Pajda Jarosław. Pierwszoligowiec zmierzy się w pierwszym półfinale z Grupą Azoty Che-
mikiem Police, drużyną która wygrała w imponującym stylu fazę zasadniczą LSK. Oczywiście Puchar Polski to kopalnia 
niespodzianek, lecz w tym półfinale wygrana ekipy z Jarosławia byłaby chyba największą sensacją w historii tych roz-
grywek. Z kolei w drugim półfinale zmierzą się drużyny z Rzeszowa i Legionowa, obie w tym ligowym sezonie pokazują 
bardzo wysoką formę. Spodziewam się pięknej walki i wielkich emocji w walce o finał.

 Jednym z naszych kluczowych zadań w Polskiej Lidze Siatkówki jest praca nad rozwojem zawodowych lig i sta-
łym podnoszeniem ich jakości. Bardzo się cieszę, że przed paroma dniami ogłosiliśmy podjęcie współpracy z firmą  
TAURON Polska Energia S.A., która od nowego sezonu rozgrywkowego będzie m.in. Sponsorem Tytularnym Ligi Siat-
kówki Kobiet. To wielki krok dla naszej spółki i zawodowych kobiecych rozgrywek. Wierzę, że efekty naszej wspólnej 
pracy w TAURON Lidze będą widoczne także dla selekcjonera Jacka Nawrockiego i przyszłości biało-czerwonej drużyny.

Tak wspaniały turniej finałowy nie byłaby możliwy do zorganizowania, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów oraz 
partnerów. Dziękuję Sponsorowi Strategicznemu PlusLigi – Operatorowi Sieci „Plus”, naszemu partnerowi telewizyjne-
mu – Polsatowi oraz naszym Sponsorom: firmom Lellek, OTCF S.A. – właścicielowi marki 4F, Herbalife Nutrition oraz 
partnerom: Węglokoks, PreZero, Kryniczanka, Inglot, Dietering, John King, Mikasa, Netex, Deloitte oraz „Niepodległej”. 
Z Waszym wsparciem ten weekend z najlepszą ligową siatkówką będzie niezapomnianym przeżyciem dla nas wszyst-
kich!

Zapraszam wszystkich kibiców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Z myślą o Was przygotowaliśmy wiele 
promocji, a ceny biletów zaczynały się już od 20 złotych. Bardzo nam zależało, by polskie rodziny mogły pozwolić sobie 
na obejrzenie na żywo gwiazd kobiecej siatkówki. Jestem przekonany, że taka promocja Ligi Siatkówki Kobiet spowo-
duje, że do naszych ligowych hal będzie przychodzić jeszcze więcej fanów.

Foto © Łukasz Kamiński

PAWEŁ ZAGUMNY – PREZES ZARZĄDU PLS S.A.
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Jacek Kasprzyk 
Prezes  Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele Polskiej Siatkówki! 

Termin turnieju finałowego zbiega się z Dniem Kobiet. Z tej okazji pragnę przekazać całemu żeńskiemu środowisku Pol-
skiej Siatkówki serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i podziękowania za ogromny wkład w rozwój naszej dyscypliny. 
Jedocześnie pragnę zapewnić, że szczerą atencją obdarzamy nasze siatkarki, trenerki, sędziny, działaczki przez cały rok. 

Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. W stawce uczestników są drużyny, które wykazały się największą determinacją 
w rywalizacji o turniej finałowy. 

Grupa Azoty Chemik Police ma już w swojej kolekcji sześć Pucharów Polski. Pozostali uczestnicy rywalizacji w Nysie: De-
velopres SkyRes Rzeszów, DPD Legionovia Legionowo oraz MKS San Pajda Jarosław będą miały sposobność po raz pierwszy 
sięgnąć po pierwsze trofeum sezonu 2019/2020.

Dziękuję fanom za liczną obecność i niezmiennie kapitalny doping dla swoich drużyn. 
Zawodniczkom, trenerom, kierownictwom klubów gratuluję na udziału w finalnym etapie Pucharu Polski. Naturalnie 

ukoronowaniem ich wspólnego wysiłku będzie zdobycie trofeum, ale już sama obecność w Nysie jest dowodem wysokiej 
klasy siatkarskiej.

Siatkarska Rodzina spotyka się w Nysie przy okazji Pucharu Polski Kobiet po raz trzeci. Miasto położone nad rzeką Nysa 
Kłodzka jest bardzo przychylne naszej dyscyplinie i zawsze przyjmuje nas bardzo serdecznie. Pozwalam więc sobie, na ręce 
Pana Kordiana Kolbiarza – Burmistrza Miasta złożyć serdeczne podziękowania dla władz samorządowych i lokalnych instytu-
cji  za wsparcie nie tylko w organizacji turnieju finałowego Pucharu Polski, ale również w innych przedsięwzięciach służących 
promocji, a co za tym idzie rozwojowi siatkówki.

Niezmiennie, od wielu lat perfekcyjny przekaz telewizyjny  zawdzięczamy Telewizji Polsat. Jest to zasługą kierownictwa 
stacji oraz profesjonalizmu i pasji jej pracowników. Rezultatem tego zaangażowania jest produkt w sposób doskonały poka-
zujący atrakcyjność siatkówki i towarzyszących jej ogromnych emocji. Dziękuję także redakcjom innych mediów za relacjo-
nowanie wydarzeń siatkarskich – zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Sukcesy naszej dyscypliny, tak klubowe, jak i reprezentacyjne nie byłyby możliwe, gdyby nie sponsorzy, partnerzy Pol-
skiej Siatkówki. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polkomtel – operator sieci Plus, PKN ORLEN, Adidas, Blachy Pruszyński, Betc-
lick, Jurajska, Deloitte, DPD, Molten, Lease Take są sojusznikami naszej dyscypliny.

Witam w gronie sojuszników Polskiej Siatkówki koncern energetyczny TAURON Polska Energia.
Życzę wszystkim Państwu znakomitych widowisk i wielkich emocji w Hali Nysa.

JACEK KASPRZYK – PREZES PZPS
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Kordian Kolbiarz 
Burmistrz Nysy

Szanowni Państwo, 

Nysa, nazywana Śląskim Rzymem to przede wszystkim ambitni, kreatywni ludzie, wspaniałe walory turystyczne 
i niezwykły klimat tego miejsca, którego próżno szukać gdzie indziej.  

Niegdyś zdobywał je sam Napoleon, dziś na podbój (na szczęście już tylko z aparatami w dłoni) co roku ruszają  
tysiące turystów.

Niewątpliwie naszą perełką jest pięknie położone jezioro. Nad akwenem można odpocząć, ale też spędzić czas  
aktywnie. 

Azyl znaleźli tu pasjonaci żeglarstwa i amatorzy mocnych wrażeń. Co roku Jezioro Nyskie staje się mekką dla fanów 
motorowodnego szaleństwa, mających  w żyłach benzynę zamiast krwi.  Akwen był już areną zmagań m.in. podczas 
Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych. Co roku gości także niezwykle popularny Festiwal Ognia i Wody. Impreza nazy-
wana Sylwestrem w środku lata, co roku ściąga kilkadziesiąt tysięcy osób, chcących posłuchać dobrej muzyki i zobaczyć 
efektowne pokazy fajerwerków.

Fani historii i militariów, ale także pięknej przyrody koniecznie muszą odwiedzić któryś z kilkunastu nyskich fortów. 
Malowniczo położone fortyfikacje to pozostałość po okresie gdy Nysa była jedną z najsilniejszych twierdz w Europie. 

Obecnie twierdzą, tyle że naszych sportowych drużyn jest Hala Nysa. Nowoczesny, funkcjonalny obiekt widowisko-
wo-sportowy co rusz zapełnia się widzami podczas meczów, koncertów i widowisk. Otwarta pod koniec 2017 r. hala 
gościła już galę bosku z udziałem dwóch byłych Mistrzów Świata, popularne kabarety i gwiazdy muzyki. Od 2018 r. jest 
także areną zmagań najlepszych siatkarek w kraju. 

W Nysie znajdziemy także najnowocześniejsze kąpielisko w regionie, z rozległym kompleksem sportowym. Wra-
żenia zapewnia m.in. 160-metrowa zjeżdżalnia, a także nocne imprezy na basenie z DJ-em i świetną muzyką. Nasze 
miasto to również piękny Rynek z niezwykłym klimatem i najcenniejszym nyskim zabytkiem – monumentalną Bazyliką 
powstałą w XII w. którą wyróżnia jeden z najbardziej spadzistych dachów w Europie o ogromnej powierzchni, 4 tysięcy 
metrów kwadratowych. Bazylika została w 2011 r. uznana za Pomnik historii.  A jeśli już przy pomnikach jesteśmy to nie 
można nie wspomnieć o konnym monumencie Józefa Piłsudskiego, który stoi naprzeciwko naszej świątyni. Marszałek 
z góry dumnie spogląda na Śląski Rzym, który kwitnie i rozwija się na naszych oczach. 

Zapraszamy, by osobiście podziwiać jego zakątki i uroki. A jak mówią turyści, którzy już odwiedzili nasze miasto 
– nie można się w nim nie zakochać. Do zobaczenia w Nysie.

KORDIAN KOLBIARZ – BURMISTRZ NYSY

nysa.eu

CZAS NA EMOCJE!
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KADRA MKS SAN-PAJDA JAROSŁAW
 Nr Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost (cm) Pozycja na boisku

 1. Kinga Michalska 30.10.2000 176 przyjmująca

 2. Katarzyna Stepko 12.04.1996 183 środkowa

 3. Karina Chmielewska 25.04.1997 173 rozgrywająca

 5. Rozalia Hnatyszyn 17.08.2000 185 przyjmująca

 7. Aleksandra Bazan 13.01.1999 176 przyjmująca

 8. Eweliona Brzezińska 18.03.1996 177 libero

 9. Klaudia Ciurko 27.04.2000 184 środkowa

 11. Wiktoria Nowak 10.05.2000 185 środkowa

 12. Katarzyna Saj 23.06.1995 184 środkowa

 13. Kinga Magierowska 06.08.2000 181 rozgrywająca

 14. Patrycja Papszun 21.05.2000 182 atakująca

 16. Alina Bartkowska 15.11.1999 188 atakująca

 17. Aleksandra Dutkiewicz 07.11.2000 168 libero

 18. Aleksandra Dudek 18.01.1997 187 przyjmująca

 21. Katarzyna Bryda 30.04.1990 181 przyjmująca

 22. Magda Jagodzińska 10.01.1989 186 atakująca

 23. Paulina Stroiwąs 17.05.1994 197 środkowa

 24. Koleta Łyszkiewicz 22.01.1993 193 przyjmująca

TRENER Piotr Pajda
Jest człowiekiem orkiestrą 
w klubie z Jarosławia – preze-
sem i trenerem. Nieprzypadko-
wo klub nosi nazwę SAN-Pajda, 
bo to chyba najbardziej znana 
firma z Jarosławia. Producent 
pysznych biszkoptów, w którym 
Piotr Pajda pełni rolę dyrektora do spraw 
rozwoju, sponsoruje drużynę. Bez rodziny 
Pajdów – bo w klubie pracują także inni jej 
członkowie – zbudowanie zespołu, który 
rywalizuje w 1. lidze, a w Pucharze Polski 
sprawił wielką niespodziankę, nie było-
by możliwe. To piękne, że w siatkówce 

wciąż jest spore grono wielkich 
pasjonatów. Pajda nie ukrywał, 
że zależało mu na zbudowaniu 
zespołu, który będzie mógł grać 
w pierwszej lidze. Gdy w sezonie 
2017/2018 nie udało się wywal-
czyć awansu zapowiedział, że za 

rok drużyna będzie mocniejsza i awans 
wywalczy. I tak się stało. Dziś trener-pre-
zes o swoich marzeniach nie mówi, ale 
bez wątpienia marzy mu się zbudowanie 
nowej potęgi na Podkarpaciu. Kto wie, 
może niebawem będzie mógł cieszyć się 
z gry w Lidze Siatkówki Kobiet?

GWIAZDA ZESPOŁU 
Aleksandra Dudek
Jest wychowanką lubelskiego 
SL SALOS-KALINA, później grała 
w AZS UMCS Lublin, a dziś zachwy-
ca kibiców MKS SAN-Pajda Jarosław. 
23-letnia przyjmująca jarosławskie-
go zespołu była jedną z bohaterek 
starcia z Grotem Budowlanymi Łódź 
w ćwierćfinale Pucharu Polski. Mie-
rząca 187 centymetrów wzrostu 
przyjmująca ma też olbrzymi apetyt 
przed turniejem finałowym Pucha-
ru Polski. Grająca bez kompleksów 
przyjmująca, podobnie jak jej kole-
żanki, nie przestraszy się rywalizacji 
z utytułowanymi rywalkami.
Ola jest podstawową zawodniczką 
jarosławskiej drużyny, w tym sezo-
nie zagrała we wszystkich meczach, 
notując blisko dwudziestopunktową 
średnią w każdym spotkaniu. Tak-
że w meczu z wicemistrzyniami 
Polski zagrała bardzo skutecznie 
zdobywając 22 punkty. Z pew-
nością jest jedną z tych zawod-
niczek MKS SAN-Pajda, które 
prędzej czy później trafią do Ligi 
Siatkówki Kobiet. Bez wątpie-
nia świetna postawa w Pu-
charze Polski może tylko 
tę karierę napędzić. Skoro 
w dwumeczu z wicemistrzy-
niami Polski można zdobyć 
ponad dwadzieścia punk-
tów, to nie ma powodu, by nie 
wierzyć w swoje umiejętności.

SZTAB SZKOLENIOWY:
trener: Piotr Pajda, 
asystent trenera: Paweł Pajda.

MKS SAN-PAJDA JAROSŁAW

Czy będą „Kopciuszkiem” turnie-
ju finałowego Pucharu Polski 

w Nysie? Jedno jest pewne – zawod-
niczki pierwszoligowej drużyny, bez 
względu na wynik, które osiągną 
w półfinałowym starciu z wielkim ze-
społem Grupy Azoty Chemika Police 
już teraz mogą czuć się wygranymi 
tegorocznych rozgrywek o puchar. 
Ich zwycięstwo w ćwierćfinale z wi-
cemistrzem Polski na zawsze przej-
dzie do historii klubu z Podkarpacia.

Gdy pozostałe drużyny uczestni-
czące w turnieju finałowym w ubie-
głym sezonie rywalizowały w Lidze 
Siatkówki Kobiet, MKS SAN-Pajda 
był w drugiej lidze i walczył o awans 
do pierwszej ligi. Podopiecznym tre-
nera Piotra Pajdy udało się wywal-
czyć promocję, a następnie w kapi-
talny sposób rozpocząć sezon, bo od 
trzech wygranych meczów. Zawod-
niczki z Jarosławia dopiero w czwar-

tej kolejce przegrały pierwsze spo-
tkanie. Zresztą po awansie zespół 
został poważnie wzmocniony, bo 
z MKS Dąbrowa Górnicza do Jarosła-
wia przeniosły się Katarzyna Bryda, 
Paulina Stroiwąs i Patrycja Papszun, 
z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski po-
zyskano Koletę Łyszkiewicz, a z BKS 
Bielsko-Biała na Podkarpacie wróci-
ła Magda Jagodzińska, zresztą MVP 
ćwierćfinałowego starcia z Grotem 
Budowlanymi Łódź.

A’propos ćwierćfinału – trener 
i zawodniczki marzyły o wylosowa-
niu Developresu SkyRes Rzeszów 
lub Grupy Azoty Chemika Police, ale 
trafienie wicemistrzyń Polski z Gro-
ta Budowlanych Łódź też przyjęły 
z radością. Nikt w drużynie dziś nie 
mówi, że wierzył w zwycięstwo. Za-
wodniczki i trener przede wszystkim 
na własne oczy chciały zobaczyć, jak 
wiele dzieli ich zespół od czołowych 

drużyn w Polsce. Wygrywając 3:2 
z Grotem Budowlanymi z pewno-
ścią pozwoliło im uwierzyć we wła-
sne możliwości. A 7 marca w Nysie 
sprawdzą swoją formę na tle Chemi-
ka. Marzenie trenera i zawodniczek 
pierwszoligowego zespołu zatem 
się spełni.

Rewelacja tegorocznych rozgry-
wek o Puchar Polski – wcześniej, za-
nim dostały możliwość zwycięstwa 
z wicemistrzem Polski jarosławianki 
pokonały bez straty seta w rundzie 
wstępnej Poprad Stary Sącz i 7R 
Solna Wieliczka – w lidze spisuje się 
słabiej, ale zapewniły sobie awans 
do fazy play-off i już po turnieju fi-
nałowym Pucharu Polski będą wal-
czyć o zwycięstwo w rozgrywkach 
pierwszoligowych. Wystarczy spoj-
rzeć na tabelę, by zobaczyć, że MKS 
SAN-Pajda nie jest faworytem do 
wygrania 1. ligi, ale, gdy spojrzy się 
już w zestawienie wyników, opty-
mizm może być większy. W tym se-
zonie bowiem podopieczne trenera 
Piotra Pajdy wygrały bez straty seta 
spotkania i na boisku lidera ze Świe-
cia, i na boisku wicelidera z Opola. To 
pokazuje, że już po zakończeniu pu-
charowej przygody stać je na pod-
jęcie walki z najlepszymi zespołami 
w 1. lidze. 

Drużyna z Jarosławia po raz pierwszy 
w swojej historii będzie miała okazję 
zaprezentować się szerszej publiczności. 
Sprawiła wielką sensację w poprzedniej 
rundzie i na pewno zdobyła sympatię kibiców 
polskiej siatkówki.
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SUKCESY KLUBU
  Awans do 1. ligi: 2019.
  Awans do turnieju finałowego Pucharu Polski: 2020.
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KADRA GRUPA AZOTY CHEMIK POLICE
 Nr Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost (cm) Pozycja na boisku

 1. Ewelina Polak 17.04.1993 176 rozgrywająca

 2.  Martyna Grajber  28.03.1995 180 przyjmująca

 3.  Iryna Truszkina  03.12.1986  188  środkowa

 4.  Marlena Kowalewska  09.01.1992  176  rozgrywająca

 6.  Agnieszka Bednarek 20.02.1986  186  środkowa

 7.  Katarzyna Połeć 13.02.1989  191  środkowa

 8.  Pola Nowakowska  30.01.1996  181  libero

 9.  Iga Wasilewska  25.04.1994  183  środkowa

 10.  Wilma Salas 09.03.1991  188  przyjmująca

 11.  Martyna Łukasik  26.11.1999  190  atakująca

 13.  Paulina Maj-Erwardt 22.03.1987  166  libero

 14.  Natalia Mędrzyk 13.01.1992  184  przyjmująca

 17.  Gyselle Silva  29.10.1991  184  atakująca

TRENER  Ferhat Akbas
Od pięciu lat samodzielnie pro-
wadzi zespoły, a wcześniej był 
statystykiem i drugim trenerem. 
Lista jego osiągnięć jest impo-
nująca, choć większość – jak 
złoto Ligi Mistrzyń, Klubowych 
Mistrzostw Świata, dwa mistrzo-
stwa, dwa puchary i dwa superpuchary 
Turcji, czy mistrzostwo Chin – zdobył jako 
asystent pracując w Vakifbanku Stambuł 
i chińskim Evergrande Volleyball. W 2015 
roku na jeden sezon przejął dowodzenie 
reprezentacją Turcji, później prowadził też 
Japonię, a w 2017 roku wrócił do siatków-

ki klubowej podpisując kontrakt 
z rumuńskim C.S.M. Bukareszt. 
Wygrał tam mistrzostwo i wice-
mistrzostwo kraju oraz Puchar 
Rumunii, a w Lidze Mistrzyń 
jego zespół nawet mierzył się 
z Chemikiem Police. W Koszali-

nie jego zespół wygrał 3:1, a w rewanżu 
w Bukareszcie górą były policzanki, które 
zwyciężyły 3:2. Akbas, bez wątpienia mło-
dy jeszcze, bo zaledwie 33-letni trener, ma 
wielkie ambicje, by osiągnąć z polickim 
zespołem wielkie sukcesy. W Polsce na 
razie wygrał Superpuchar.

GWIAZDA ZESPOŁU 
Wilma Salas Rosell
– Granie z Wilmą to wielka przy-
jemność, zawsze wiem, że w trud-
nym momencie mogę dać jej piłkę 
– mówi szczerze o kubańskiej przyj-
mującej rozgrywająca Grupy Azoty 
Chemika Police Marlena Kowalew-
ska. Rzeczywiście, Kubanka bardzo 
rzadko zawodzi kończąc nawet naj-
trudniejsze piłki. Jej przyjście bardzo 
zmieniło grę polickiego zespołu. Jak 
większość kubańskich sportow-
ców, by móc kontynuować karierę 
w klubach zagranicznych, musiała 
zrezygnować z gry w reprezentacji. 
Jej pierwszym europejskim klubem 
była Rabita Baku, po roku grała już 
w lidze tureckiej, a po trzech kolej-
nych, z których dwa spędziła w Hal-
kbanku Ankara, przeniosła się do 
Cuneo. Latem ubiegłego roku dała 
się namówić na transfer do Polski, 
dzięki czemu Liga Siatkówki Kobiet 
zyskała gwiazdę.
Gdy w męskiej reprezentacji Polski 
debiutował jej rodak Wilfredo Leon, 
Wilma doskonale potrafiła zro-
zumieć jego uczucia. – Je-
stem Kubanką, czuję silne 
przywiązanie do kraju, 
w którym się urodziłam. 
Mam duży sentyment 
i chciałabym reprezen-
tować Kubę na arenie 
międzynarodowej, ale 
nie mogę – mówiła. 

GRUPA AZOTY CHEMIK POLICE

Po nieudanym – oczywiście na wa-
runki tak silnego klubu, jak ten 

z Polic – poprzednim sezonie, szefo-
wie Grupy Azoty Chemika Police po-
stanowili nieco przemeblować skład. 
Zawodniczki, które przyszły do po-
lickiej drużyny gwarantowały wzrost 
jakości. Podobnie, jak i turecki trener 
Ferhat Akbas, który od kilku lat samo-
dzielnie prowadzi żeńskie zespoły.

Poprzedni sezon Chemik skończył 
bez medalu, przegrywając najpierw 
półfinał z Grotem Budowlanymi Łódź, 
a następnie walkę o brąz z Developre-
sem SkyRes Rzeszów. Pocieszeniem 
dla polickiego zespołu był wygrany 
Puchar Polski, ale wiadomo było, że 
szefowie klubu mają większe ambicje. 
Znacząco wzmocnili zespół, a jego 
budowę, w miejsce Włocha Marcello 
Abbondanzy, powierzyli Akbasowi. 
Razem z nim z rumuńskiego klubu 
CSM Bukareszt do Polic przeniosła 

się ukraińska środkowa Iryna Trusz-
kina, a ponadto drużynę wzmocniły 
– w bardzo znaczący sposób – dwie 
Kubanki: Wilma Salas i Gyselle Silva. 
Ponadto po dwuletniej przerwie do 
Chemika wróciła świetna libero Pau-
lina Maj-Erwardt i Akbas miał zespół 
gotowy do walki o najwyższe cele.

Zmiany – jak na razie – działa-
ją w sposób perfekcyjny. Salas jest 
największą gwiazdą Ligi Siatkówki 
Kobiet, a Grupa Azoty Chemik w niej 
prowadzi. Wprawdzie po piętach po-
liczankom depcze Developres SkyRes 
Rzeszów, który nawet wygrał bezpo-
średni mecz w Policach 3:2, przez co 
został pierwszym zespołem, który 
pokonał drużynę Akbasa, ale to jed-
nak Grupa Azoty Chemik otwiera ta-
belę. Podopieczne tureckiego trene-
ra w znakomitym stylu awansowały 
również do półfinału Pucharu Polski, 
odprawiając w niewiele ponad godzi-

nę mistrzynie Polski z ŁKS Commer-
cecon.

– Myślałam, że takie drużyny, któ-
re zawsze wierzą w zwycięstwo i po-
trafią wychodzić z najgorszych opresji 
są tylko w Turcji, Rosji, czy Włoszech. 
Okazuje się, że nie, że mamy taką dru-
żynę w Polsce. W Policach – cieszyła 
się po jednym ze zwycięstw kapitan 
Grupy Azoty Chemika Martyna Graj-
ber. Rzeczywiście, pełna sukcesów li-
sta zwycięstw polickiej drużyny w tym 
sezonie nie przyszła łatwo, przynaj-
mniej kilka razy policka drużyna mu-
siała wychodzić z wielkich opresji, ale 
zawsze – no prawie zawsze, bo do 
meczu z Developresem w 17. kolejce 
– wychodziła obronną ręką.

Grupa Azoty Chemik z pewno-
ścią jest jednym z faworytów do wy-
grania turnieju finałowego Pucharu 
Polski w Nysie. Podobnie zresztą, jak 
i Pucharu CEV, w którym spisuje się 
znakomicie i z kompletem zwycięstw 
kilka dni temu awansowała do pół-
finału. – Mam nadzieję, że uda nam 
się zdobyć Puchar Polski w Nysie, bo 
doskonale wspominamy to miejsce 
z zeszłego roku. A jak tak się stanie, 
to spróbujemy tym razem nie potłuc 
pucharu, co, jak pokazuje nasza histo-
ria, nie będzie łatwe – żartuje Natalia 
Mędrzyk.

SZTAB SZKOLENIOWY:
trener: Ferhat Akbas 
asystenci trenera: Marek Mierzwiński,  
                                   Przemysław Kawka.

Siatkarki klubu Grupa Azoty Chemik Police 
nie ukrywają wielkich ambicji w tym sezonie. 
W Lidze Siatkówki Kobiet, w Pucharze CEV 
i w rozgrywkach o Puchar Polski zamierzają 
odgrywać czołowe role, a po sezonie cieszyć 
się wieloma sukcesami.
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SUKCESY KLUBU
  Mistrzostwo Polski (7): 1994, 1995, 2014-2018.
  Puchar Polski (7): 1993-1995, 2014, 2016, 2017, 2019.
  Superpuchar Polski (3): 2014, 2015, 2019.
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KADRA DEVELOPRES SKYRES RZESZÓW
 Nr Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost (cm) Pozycja na boisku

 1. Alexandra Frantti 03.03.1996 185 przyjmująca

 2. Gabriela Polańska 27.11.1988 200 środkowa

 3.  Kamila Witkowska 02.12.1991 191 środkowa

 4. Magdalena Grabka 19.05.1994 177 przyjmująca

 5. Magdalena Hawryła 01.01.1989 190 środkowa

 7. Jelena Blagojević 01.12.1988 181 przyjmująca

 9. Anna Kaczmar 26.09.1985 180 rozgrywająca

 10. Zuzanna Efimienko-Młotkowska 08.08.1989 196 środkowa

 12. Michaela Mlejnkova 26.07.1996 184 przyjmująca

 14. Natalia Valentin 12.09.1989 170 rozgrywająca

 15. Tamara Gałucha 20.03.1990 182 atakująca

 17. Aleksandra Krzos 23.06.1989 181 libero

 18. Katarzyna Zaroślińska-Król 03.02.1987 187 atakująca

 20. Daria Przybyła 30.05.1991 172 libero

TRENER Stephane Antiga
Czego się nie dotknie, zamienia 
w złoto – chyba ta myśl przeszła 
przez głowę szefom rzeszow-
skiego klubu, gdy postanowili 
wykorzystać szansę i przekonać 
go do pracy w swoim klubie. 
Rzeczywiście, trudno nie zgo-
dzić się z tą opinią, bo Stephane Antiga 
przeszedł do historii światowej siatków-
ki, jako trener, który najszybciej odniósł 
wielki sukces. Sezon 2013/2014 jeszcze 
zakończył jako zawodnik PGE Skry Beł-
chatów, zresztą ze złotym medalem, po 
czym koszulkę zawodnika zamienił na 

dres trenera. Objął męską repre-
zentację Polski i kilka miesięcy 
później stał dumny ze złotym 
medalem mistrzostw świata 
w katowickim Spodku. Później 
prowadził jeszcze reprezenta-
cję Kanady oraz zespół ONICO 

Warszawa, który w ubiegłym sezonie do-
prowadził do tytułu wicemistrza Polski. 
A latem, choć miał wiele ofert z klubów 
męskich, zdecydował się poprowadzić 
do sukcesów Developres SkyRes. W Nysie 
stanie przed szansą wygrania pierwszego 
trofeum w żeńskiej siatkówce. 

GWIAZDA ZESPOŁU 
Jelena Blagojević
Jest jedną z tych zawodniczek, na 
które właściwie zawsze patrzy się 
z przyjemnością. Stylem gry przy-
pomina swojego trenera Stepha-
ne’a Antigę – świetna technicznie, 
piekielnie mądra na boisku. Jelena 
Blagojević jest sercem zespołu De-
velopresu, jednym z jego najważ-
niejszych punktów.
Siatkarski świat o niej usłyszał, gdy 
zdobywała mistrzostwo i Puchar 
Serbii, dzięki czemu błyskawicznie 
znalazła się w notesach szefów ligi 
włoskiej, w tamtym czasie najsil-
niejszej ligi świata. Cztery lata spę-
dzone w Urbino i Bergamo w dużej 
mierze ukształtowało ją jako siat-
karkę z najwyższej półki. Przed po-
jawieniem się w Polsce przez rok 
występowała w tureckim Trabzonie, 
po czym w 2016 podpisała kontrakt 
z Chemikiem Police. Po świetnym 
sezonie, zakończonym zdobyciem 
mistrzostwa i Pucharu Polski zde-
cydowała się jednak na zmianę. 
Grająca na pozycji przyjmują-
cej Blagojević kilka miesięcy 
temu świętowała zdobycie 
z reprezentacją Serbii ty-
tułu mistrzyni Europy. Do 
pełni szczęścia brakuje jej 
jeszcze medalu mistrzostw 
świata i igrzysk olimpij-
skich. I największych sukce-
sów z Developresem.

Choć rzeszowski klub istnieje nie-
spełna osiem lat, dziś ma jedną 

z czołowych drużyn w Lidze Siatków-
ki Kobiet. Rzeszowianki, dzięki stabil-
nej sytuacji finansowej, z roku na rok 
polepszają swoją pozycję w polskiej 
siatkówce, a w tym sezonie spisują 
się znakomicie.

– Puchar Polski jest dla nas bar-
dzo ważny, traktujemy go jako jeden 
z celów w tym sezonie, w które mie-
rzymy – mówił już na początku sezo-
nu trener rzeszowskiej drużyny Ste-
phane Antiga. Choć w Developresie 
SkyRes występuje wiele świetnych 
i znanych siatkarek, to jednak spro-
wadzenie latem Antigi zostało ode-
brane jako najgłośniejszy transfer 
w Lidze Siatkówki Kobiet. I trudno się 
dziwić, Antiga to przecież znakomity 
w przeszłości gracz, który z przytu-
pem rozpoczął swoją trenerską ka-
rierę, bo w 2014 roku poprowadził 

polskich siatkarzy do tytułu mistrza 
świata. Eksperci zwracali uwagę, że 
może mieć kłopoty z pracą z kobie-
tami, że to zupełnie inna siatkówka, 
ale Francuz nic sobie z tego nie robił. 
W tym sezonie jego Developres Sky-
Res przegrał zaledwie jeden mecz 
w Lidze Siatkówki Kobiet, wygrywa-
jąc m.in. w Policach z drużyną Grupy 
Azoty Chemik, a także bez żadnych 
problemów wywalczył awans do tur-
nieju finałowego Pucharu Polski.

Po tym, jak przed rokiem rzeszo-
wianki sięgnęły po brązowy medal 
w rozgrywkach ligowych, szefowie 
klubu zdecydowali się na przebudo-
wę zespołu, która ma zaowocować 
większymi sukcesami. W zespole po-
zostało tylko pięć siatkarek z poprzed-
niego sezonu, a dziewięć następnych 
pozyskano właśnie w trakcie letniej 
przerwy. Wśród nich czołowe nazwi-
ska żeńskiej siatkówki, z rozgrywa-

jącymi Natalią Valentin-Anderson 
i Anną Kaczmar, środkowymi Zuzan-
ną Efimienko-Młotkowską i Gabrielą 
Polańską, przyjmującą Ali Frantti, 
czy libero Aleksandrą Krzos na czele. 
Wyjściowy skład zespołu, z jego naj-
większą gwiazdą Jeleną Blagojević 
i mocną atakującą Katarzyną Zaro-
ślińską-Król ma prawo liczyć na rów-
ną walkę nawet z bardzo mocnymi 
przeciwniczkami. Nieprzypadkowo 
w rozgrywkach ligowych kroczą od 
zwycięstwa do zwycięstwa.

W ubiegłym roku w Nysie rzeszo-
wianki awansowały do finału, w któ-
rym musiały uznać wyższość zespołu 
z Polic. W tym roku zamierzają zrobić 
krok do przodu i z pewnością mają 
ku temu podstawy. Rzeszowianki 
i policzanki, które świetnie spisują 
się w lidze, są faworytami półfina-
łów, a ich dwa dotychczasowe starcia 
w tegorocznej Lidze Siatkówki Kobiet 
były wyśmienite. Co ciekawe, wygry-
wały drużyny gości, bo Grupa Azoty 
Chemik zwyciężył w Rzeszowie 3:0, 
a Developres SkyRes w Policach 3:2. 
We wszystkich pozostałych meczach 
drużyny z Polic i Rzeszowa zwycięża-
ły, więc nic dziwnego, że kibice wła-
śnie na taki skład finału czekają. Na 
pewno w Rzeszowie nikt nie miałby 
nic przeciwko temu. 

DEVELOPRES SKYRES RZESZÓW
SZTAB SZKOLENIOWY:
trener: Stephane Antiga, 
asystent trenera: Bartłomiej Dąbrowski.

Przed rokiem Developres SkyRes Rzeszów 
awansował do finału Pucharu Polski, ale nie 
zdołał zdobyć tego trofeum. Wzmocniony 
śwjetnymi zawodniczkami zespół ma 
postawione najwyższe cele, łącznie z Pucharem 
Polski i finałem Ligi Siatkówki Kobiet.
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  Awans do LSK: 2014.
  Brązowy medal LSK (2): 2017, 2019.
  Finał Pucharu Polski: 2019.
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TRENER Alessandro Chiappini
W Polsce pojawił się w 2010 
roku, by poprowadzić do sukce-
sów Atom Trefl Sopot. Klub, któ-
rego dziś próźno szukać w ta-
belach seniorskich rozgrywek. 
miał wtedy ambicje, by stać się 
wielką drużyną europejskiego 
formatu. Chiappini w pierwszym swoim 
sezonie zdobył tytuł wicemistrza Polski, 
ale już rok później sopocianki cieszyły się 
ze złota. Chiappini w Sopocie zarządzał 
ekipą złożoną niemal z samych gwiazd. 
Ale on też był gwiazdą na trenerskiej ław-
ce, bo wcześniej z sukcesami pracował 

nie tylko w klubach ligi włoskiej, 
ale również w reprezentacji Tur-
cji, którą prowadził przez trzy 
lata, zdobywając z nią medale 
Ligi Europejskiej. Gdy w 2012 
roku wyjeżdżał z Polski do Azer-
bejdżanu – tam prowadził jesz-

cze bogatszy Azerrail Baku pewnie nie 
myślał, że wróci jeszcze do Polski. W 2016 
roku niespodziewanie jednak tak się sta-
ło i objął pierwszoligową Proximę Kra-
ków. A do Legionowa trafił w 2019 roku, 
by sprawić, żeby siatkarki DPD Legionovii 
dały więcej radości swoim kibicom. 

GWIAZDA ZESPOŁU 
Olga Strantzali
Jej kariera jest bardzo nietypowa. 
24-letnia przyjmująca w wieku 
osiemnastu lat zdecydowała się 
na przeprowadzkę z Grecji do Sta-
nów Zjednoczonych, by studiować 
na Uniwersytecie Kalifornijskim. 
Rok później zachodnie wybrzeże 
zamieniła na wschodnie, studiu-
jąc i grając w siatkówkę na uczelni 
w Miami. Spisywała się na tyl do-
brze, że zdecydowała się na konty-
nuowanie kariery w Europie. Wró-
ciła na Stary Kontynent, podpisała 
umowę z francuskim Beziers Volley, 
a po kilku miesiącach mogła cie-
szyć się z tytułu mistrzyni kraju. Od-
ważnie grająca, dobra technicznie 
zawodniczka grała też w reprezen-
tacji Grecji, choć trzeba pamiętać, 
że w przeciwieństwie do męskiej, 
żeńska siatkówka nie jest w tym 
kraju popularna i stoi na niskim 
poziomie. Do Polski Strandzali 
trafiła przed poprzednim sezo-
nem, podpisując umowę z Eneą 
PTPS Piła. Tu spotkała Alessan-
dro Chiappiniego, który po 
roku, gdy przenosił się do 
Legionowa, namówił ją 
na to samo. Greczynka 
już w barwach pilskiej 
drużyny pokazała się ze 
świetnej strony, a w Le-
gionowie kontynuuje bar-
dzo dobrą grę. 

To będzie historyczny moment dla 
siatkówki z podwarszawskiego 

Legionowa. Siatkarki DPD Legionovii 
po raz pierwszy w historii awanso-
wały bowiem do półfinału Pucharu 
Polski i mają szansę na zdobycie tego 
trofeum.

Droga do półfinału w tym sezo-
nie, dzięki dobrej postawie w roz-
grywkach Ligi Siatkówki Kobiet, była 
oczywiście łatwiejsza – po pierwsze 
legionowianki znalazły się w czołowej 
szóstce, dzięki czemu mogły walczyć 
o Puchar Polski, a po drugie w losowa-
niu trafiła na pierwszoligowy NOSiR 
Nowy Dwór Mazowiecki. Podopiecz-
ne trenera Alessandro Chiappiniego 
pewnie wygrały 3:0 i mogły cieszyć 
się z pierwszego awansu do turnie-
ju finałowego. A pokonanie drużyny 
pierwszoligowej wcale nie musiało 
być formalnością, o czym boleśnie 
przekonały się w innym ćwierćfinale 

wicemistrzynie Polski z Grota Budow-
lanych Łódź.

Po poprzednim sezonie, który 
drużyna DPD Legionovii zakończyła 
na dziesiątym miejscu w LSK, szefo-
wie klubu zdecydowali się na całko-
witą rewolucję w składzie. Zatrudnili 
Chiappiniego, a ze składu z poprzed-
niego sezonu zostawili zaledwie trzy 
zawodniczki. Razem z włoskim trene-
rem do Legionowa z Piły przeniosły 
się Greczynka Olga Stranzali i Izabela 
Lemańczyk, a ponadto DPD Legiono-
vię wzmocniły m.in. Maja Tokarska, 
Alicja Grabka, Justyna Łukasik oraz 
Francuzki Julie Oliveira Souza i Ju-
liette Fidon-Lebleu. Drużyna zaczęła 
sezon od zaciętych, ale przegranych 
meczów z ligowymi potentatami 
– Developresem SkyRes Rzeszów 
i Grupą Azoty Chemikiem Police. Gdy 
jednak na początku listopada poko-
nały w trzech setach mistrzynie Polski 

z ŁKS Commercecon stało się jasne, że 
ich przedsezonowe ambicje nie były 
nieuzasadnione. Miejsce w czołów-
ce tabeli Ligi Siatkówki Kobiet i gra 
w najlepszej czwórce Pucharu Polski 
najlepiej to potwierdza. Legionowska 
drużyna chce w tym roku powalczyć 
o ligowy medal i na pewno nie jest 
bez szans, tym bardziej, że słabsze 
wyniki osiągają dwa najlepsze zespo-
ły poprzedniego sezonu – ŁKS Com-
mercecon i Grot Budowlani Łódź. 

Chiappini, który po raz pierwszy 
przyjechał pracować do Polski dzie-
sięć lat temu, znalazł wspólny język 
z zespołem, co owocuje dobrą grą. 
Owocują też dobre letnie transfery, 
bo jego zawodniczki, choćby Olga 
Stranzali, Juliette Fidon-Lebleu czy 
Maja Tokarska, są w czołówce ran-
kingów statystycznych Ligi Siatków-
ki Kobiet. Czy któraś z nich zostanie 
gwiazdą turnieju finałowego Pucha-
ru Polski? Przekonamy się w Nysie, 
ale zawodniczki DPD Legionovii nie 
mają prostej drogi – by zdobyć tro-
feum muszą pokonać dwie najlepsze 
drużyny w tym sezonie. A to jeszcze 
w tym sezonie nie udało się żadnemu 
polskiemu zespołowi, co najlepiej po-
kazuje skalę trudności, z którą muszą 
zmierzyć się zawodniczki Alessandro 
Chiappiniego.

KADRA DPD LEGIONOVIA LEGIONOWO
 Nr Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost (cm) Pozycja na boisku

 1.  Maja Tokarska  22.02.1991  193  środkowa

 2. Agata Plaga 09.07.2001 176 atakująca

 3.  Julie Oliveira Souza 01.04.1995  194  atakująca

 4.  Magdalena Karpińska  24.08.1996  181  rozgrywająca

 7.  Magdalena Damaske 19.02.1996  186  przyjmująca

 8.  Žana Zdovc Sporer  22.03.2002  188  przyjmująca

 9.  Alicja Wójcik 10.11.1994  186  środkowa

 10.  Agnieszka Adamek 04.01.1996  166  libero

 11.  Izabela Lemańczyk  11.12.1990  169  libero

 12.  Olga Strantzali 12.01.1996  185  przyjmująca

 16.  Juliette Fidon-Lebleu 28.10.1996  184  przyjmująca

 17.  Justyna Łukasik 27.01.1993  187  środkowa

 19. Julia Sobalska 04.01.2003 177 rozgrywająca

 21.  Alicja Grabka 09.05.1998  178  rozgrywająca

 62.  Marta Matejko 21.12.1998  197  przyjmująca

DPD LEGIONOVIA LEGIONOWO

DPD Legionovia Legionowo latem znacząco 
przemeblowała swój skład, co zaowocowało 
największym sukcesem w dotychczasowej 
historii klubu, czyli awansem do turnieju 
finałowego Pucharu Polski. Legionowianki 
mają apetyt na więcej.

SZTAB SZKOLENIOWY:
trener: Alessandro Chiappini, 
asystent trenera: Adrian Chyliński.
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SUKCESY KLUBU
  Awans do LSK: 2012
  Awans do turnieju finałowego Pucharu Polski: 2020.



W wielkim finale Pucharu Polski Che-
mik Police pokonał Developres Sky-

Res Rzeszów 3:0 (25:23, 25:21, 25:22). MVP 
meczu została Chiaka Ogbogu. Dla ze-
społu z Polic to siódmy triumf w Pucharze 
Polski.

Turniej finałowy po raz kolejny roz-
grywano w Nysie, w dniach 9-10 marca 
2019 roku. Najpierw w półfinałach Che-
mik Police pokonał 3:0 Grot Budowla-
nych Łódź, później Developres SkyRes 
Rzeszów okazał się lepszy od drugiej 
łódzkiej drużyny – ŁKS Commercecon 
Łódź. W niedzielnym wielkim fina-
le mierzyły się zatem siatkarki z Polic 
i z Rzeszowa.

Pierwszy set finałowego meczu 
przez długi czas układał się po myśli 
zespołu z Podkarpacia, który prowa-
dził 3:1, 8:6, 14:12, 17:14 czy 19:15. Przy 
stanie 20:17 Chemik zanotował serię 
sześciu punktów z rzędu, w czym duża 
zasługa świetnie zagrywającej Martyny 
Grajber. Policzanki wyszły na prowa-
dzenie 23:20, którego nie oddały już 
do końca. W zespole z Rzeszowa słabo 
spisywały się w tym momencie w ata-
ku obie przyjmujące (Jelena Blagojević 
skończyła jeden na 10 ataków, a Micha-
ela Mlejnkova żadnego z czternastu!).

W drugim secie policzanki już od 
początku dyktowały warunki gry, a mia-
ły o tyle ułatwione zadanie, że praktycz-

nie jedyną osobą która po stronie rywa-
lek stanowiła zagrożenie była Katarzyna 
Zaroślińska-Król. W pojedynkę niewiele 
jednak mogła zdziałać wobec świetnie 
dysponowanych siatkarek Chemika. 
Nieco emocji było w partii numer trzy, 
gdzie Developres cały czas gonił rywalki 
i w końcówce nawet wyszedł na prowa-
dzenie 20:19, czy 21:20, lecz na więcej 
nie pozwolił pewnie grający Chemik, 
który zasłużenie zdobył Puchar Polski, 
po raz siódmy w historii klubu!

– Nasza konfrontacja z drużyną 
z Rzeszowa była bardzo ciężkim me-
czem – podsumowała libero Chemika 
Aleksandra Krzos. – I wbrew temu co 
może sugerować wynik była to wy-
równana walka. Na pewno w tym spo-
tkaniu kluczową rolę odegrały emocje. 
Było bardzo dużo wymian i sporo obron 

z obu stron. Myślę, że to co było kluczo-
we to fakt, że udało nam się lepiej wy-
trzymać psychicznie trudy tego meczu.

Tak z kolei podsumował spotkanie 
trener przegranej drużyny Lorenzo Mi-
celli: – W każdym secie mieliśmy swoje 
szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. 
Było wiele takich sytuacji w tym me-
czu, w których mieliśmy okazje żeby 
zwiększyć odskoczyć od rywalek, ale 
nie zdobywaliśmy punktów po swojej 
stronie siatki i to był nasz problem. Gra-
jąc z takim rywalem jak Chemik Police 
nie możemy sobie pozwolić na marno-
wanie okazji do zdobywania punktów. 
Chemik zagrał od nas lepiej i zasłużył na 
zdobycie Pucharu Polski. Nam zabrakło 
instynktu zabójcy i nie zdobywaliśmy 
punktów w dogodnych dla siebie sytu-
acjach.

TAK BYŁO PRZED ROKIEM

NAGRODY INDYWIDUALNE
Nagrody indywidualne Turnieju Finałowego Pucharu Polski 2019:
  MVP turnieju: Martyna Łukasik (Chemik);
  Najlepiej zagrywająca: Martyna Grajber (Chemik);
  Najlepsza przyjmująca: Bianka Busa (Chemik);
  Najlepsza libero: Aleksandra Krzos (Chemik);
  Najlepiej blokująca: Chiaka Ogbogu (Chemik);
  Najlepiej atakująca: Katarzyna Zaroślińska-Król (Developres);
  Najlepiej rozgrywająca: Agnieszka Rabka (Developres).
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