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Bardzo się cieszę, że nasz zupełnie nowy produkt – PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siat-
kówki – na stałe wpisuje się w kalendarz siatkarskich turniejów w naszym kraju. 

Przed rokiem odmrażaliśmy siatkówkę na plażach w Krakowie, w Warszawie i w Gdańsku, 
po raz pierwszy od zatrzymania naszych zawodowych lig była okazja do spotkania się z na-
szymi kibicami, rywalizowania i walki o trofea. W tym roku mimo pandemii dokończyliśmy 
wszystkie rozgrywki, lecz z równie wielką ochotą wyczekiwaliśmy turnieju czwórek na plaży.

Zagraliśmy dwa turnieje – w Gdańsku edycję kobiet, z kolei w Krakowie turniej mężczyzn. 
Na plaży w Brzeźnie rywalizowało czternaście zespołów, na obiektach Wandy Kraków gości-
liśmy szesnaście ekip. W obu przypadkach, co najważniejsze, naszą rywalizację pokazywały 
sportowe anteny Polsatu, a kibice mogli na własne oczy przekonać się o atrakcyjności tych 
rozgrywek, zasiadając na trybunach specjalnie wybudowanych stadionów. Jestem bardzo 
zadowolony, że znowu mogliśmy usłyszeć doping klubów kibica, zobaczyć interakcję pomię-
dzy graczami a tymi, dla których tak naprawdę uprawia się zawodowy sport.

Druga edycja PreZero Grand Prix wniosła drobne zmiany, zdecydowaliśmy się zagrać tzw. 
systemem brazylijskim, doskonale znanym z zawodowych rozgrywek siatkówki plażowej. 
Przyniosło to dodatkowe emocje, a wielu drużynom dawało drugą szansę na pozostanie 
w walce o zwycięstwo. W Gdańsku dopisała nam kapitalna, plażowa pogoda, w Krakowie 
piękne słońce towarzyszyło nam od soboty. W obu przypadkach nasze siatkarki i siatkarze 
z klubów TAURON Ligi, PlusLigi i TAURON 1. Ligi mieli doskonałe warunki, by grać i pokazy-
wać swe umiejętności fanom zgromadzonym na stadionie i przed telewizorami. 

Turniej pań przyniósł kilka niespodzianek. Triumfowały siatkarki Impel  
#VolleyWrocław, które od początku turnieju prezentowały znakomitą for-
mę. Trudno się jednak dziwić, wszak w zespole trenera Dawida Murka kilka  
siatkarek, poza walką na boiskach TAURON Ligi, ma za sobą profesjonalną  
grę w siatkówkę plażową. Widać było, że doświadczenie zebrane w tych 
dwóch odmianach naszej ukochanej dyscypliny pozwoliło wrocławian-
kom grać na tyle skutecznie i atrakcyjnie, że triumfowały w drugiej edycji  
PreZero Grand Prix. 

W rywalizacji klubów PlusLigi i TAURON 1. Ligi było mnóstwo emocji, 
najlepsi w Krakowie okazali się siatkarze z Olsztyna. Efektowne ataki, 
zwroty akcji i pełne trybuny – mieliśmy wszystko, czego spodziewaliśmy 
się po turnieju w stolicy Małopolski.

Bardzo dziękuje naszym partnerom biznesowym, szczególnie spon-
sorowi tytularnemu cyklu – firmie PreZero. Jestem szczęśliwy, że nasz 
wspólny projekt jest kontynuowany i nadal się rozwija. Wspólnie two-
rzymy coś zupełnie nowego, łączącego sezony naszych zawodowych lig, 
w zupełnie nowej, wakacyjnej scenerii.

ARTUR POPKO  
Prezes Zarządu  
Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

Wakacje z ligową siatkówką
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       PreZero   czyli sukces 
Grand Prix,   napisany na piasku  
         Najpierw w Gdańsku, a tydzień później w Krakowie. 

Za nami dwa czterodniowe turnieje z cyklu PreZero 
Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Już drugi  

raz z rzędu pokazały, że wymyślone w trakcie 
pandemii koronawirusa rozgrywki są  

strzałem w dziesiątkę.
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52 

mecze 

rozegrano w trakcie dwóch  
tegorocznych turniejów  

PreZero Grand Prix.
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To można potraktować 
jako rozpoczęcie sezonu 
2021/2022, pierwsze gra-

nie, pierwsze pokazanie się za-
wodników i prezentacje zespo-
łów. Z doświadczenia wiemy, 
że małe zwycięstwa zespołów 
w trakcie sezonu na koniec roz-
grywek dają duże zwycięstwa. 
Tym miłym akcentem rozpo-
czynamy sezon ligowy – mówi 
prezes Polskiej Ligi Siatkówki 
S.A. Artur Popko. 

W tym roku szefowie Polskiej 
Ligi Siatkówki zdecydowali się 
nieco na inny plan gry, ograni-
czając liczbę turniejów z trzech 
do dwóch, ale za to wydłużając 
każdy o jeden dzień. W Gdań-
sku na plaży w Brzeźnie stanął 
przepiękny stadion, gdzie swo-
je umiejętności prezentowały 
drużyny siatkarek, natomiast 
tydzień później w Krakowie 
o zwycięstwo walczyły druży-
ny męskie. Warto też zauważyć, 
że w obu turniejach występo-
wały nie tylko drużyny z naj-
wyższych klas rozgrywkowych, 
PlusLigi i TAURON Ligi, ale tak-
że z bezpośredniego zaplecza. 
Ba, w turnieju pań, drużyna 
LOS Nowy Dwór Mazowiecki, 
która na co dzień występuje 
w pierwszej lidze, doszła aż do 
finału, gdzie nawet prowadzi-

ły 1:0 w setach, ale ostatecznie 
przegrały 1:2 z Impelem #Vol-
leyWrocław.  

Każdy z tych turniejów miał 
absolutnie jeden wspólny mia-
nownik – zawodniczki i zawod-
nicy przyjeżdżając mówili o za-
bawie, o integracji i graniu dla 
przyjemności, a im bliżej było 
końca turnieju tym bardziej 
zabawę i przyjemność zastępo-
wało skupienie.     

– To są zawodowi sportow-
cy i przede wszystkim ludzie 
sportu i dla każdego od dzie-
ciństwa najważniejsze jest 
zwycięstwo. Czy to jest trening, 
czy to jest zabawa, czy spotka-

nie ze znajomymi na siatkar-
skim boisku to najważniejsze 
jest wyjść i wygrać. Zawsze 
jest tak, że na początku jest 
delikatne granie, ale od mo-
mentu, gdy pojawia się szan-
sa na zwycięstwo już podej-
ście do gry jest zupełnie inne.  
Od razu widać po zawodni-
kach, że zapala im się w oczach 
ogień zwycięstwa. I dają z sie-
bie więcej, niż mogą. Jak ma-
wiają starsi trenerzy, lepiej jest 
grać, niż trenować. Myślę, że 
jest duża efektywność tego 
treningu, właśnie z powodu 
rywalizacji – dodaje prezes Pol-
skiej Ligi Siatkówki S.A.

Na poziom sportowy, zarów-
no podczas turnieju żeńskie-
go w Gdańsku, jak i męskiego 
w Krakowie, nikt nie mógł na-
rzekać, bo emocji, efektownych 
ataków, obron, czy bloków 
było naprawdę sporo. Koncep-
cja gry na piasku w czterooso-
bowych zespołach, według ha-
lowych zasad, ale jednocześnie 
w systemie rozgrywek znanym 
z siatkówki plażowej, kolejny 
raz okazała się bardzo atrakcyj-
na dla kibiców. W oba finało-
we dni turniejów na Pomorzu 
i w Małopolsce dopisali kibice, 
a nawet ulewny deszcz, który 
padał pierwszego dnia turnieju 
w Krakowie, nie wygonił kibi-
ców do domu.

W Gdańsku niemal ideal-
nie dopisała pogoda, bo za-
wodniczki rywalizowały przy 
pięknej, choć momentami 
wietrznej pogodzie. Tłumy 
plażowiczów w pobliżu mola 
w Brzeźnie chętnie zaglądały 
na trybuny stadionu PreZero 
Grand Prix, by podziwiać siat-
karki. Bohaterem zawodów był 
kibic, pan Wojtek, który chyba 
przez cztery dni nie opuścił 
ani jednego meczu i kapitalnie 
bawił się na trybunach. Wiele 
zawodniczek podkreślało, że 
wreszcie mogły poczuć się tak, 
jak w normalnych czasach, bo 
przecież niemal przez cały se-
zon spędziły w pustych halach.

Podobnie było w Krako-
wie, choć nie pod każdym 
względem, bo dwa pierwsze 
dni próbowała, wprawdzie 
bezskutecznie, torpedować 
pogoda. O ile w Gdańsku 
pięknie świeciło słońce, o tyle 
w Krakowie wyjrzało zza chmur 
dopiero w sobotę. Ale w naj-
ważniejszym momencie rywa-
lizacji było, dzięki czemu kibice, 
wspomagani przez profesjo-
nalny zespół cheerleederek, 
mogli w doskonałych warun-
kach dopingować swoje dru-
żyny. Do Krakowa przyjechało 
kilka zorganizowanych grup 
kibiców, m.in. Jastrzębskiego 
Węgla, Cerradu Enei Czarnych 
Radom, czy najlepszej druży-
ny na piasku, Indykpolu AZS  
Olsztyn. 

Warto podkreślić, że kolejny 
raz wiele firm – ze sponsorem 
tytularnym firmą PreZero Pol-
ska, ale także innym partnerom 
i sponsorom Polskiej Ligi Siat-
kówki S.A., jak firmy TAURON 
Polska Energia, PKN ORLEN, 
Blachy Pruszyński, Brother, czy 
Jurajska. Nie można również 
zapomnieć o bardzo ważnym 
wsparciu ze strony miast, które 
gościły oba turnieje – Gdańska 
i Krakowa. 

– Jest atmosfera, zaczyna 
być poziom sportowy, są trans-
misje telewizyjne, sezon już 
nie jest ogórkowy, mamy od 
wielu lat partnerów, którzy wi-
dzą sens inwestowania w ten 
produkt, głównie z powodów 
marketingowych, ale także wi-
dzą wzrost poziomu. Proces 
szkoleniowy jest bardzo długi 
i bardzo trudny. Tym turniejem 
właściwie każdemu zespołowi 
wydłużamy czas przygotowań 
o tydzień, czy dwa. Jestem 
przekonany, że to się przeniesie 
na lepszą formę w paździer-
niku, listopadzie, czy grudniu 
– dodaje prezes Popko.

W tym roku rozgrywki  
PreZero Grand Prix też miały 
ważny przekaz. W ubiegłym 
roku były to pierwsze druży-
nowe rozgrywki w Polsce, któ-
re udało się zorganizować od 
wybuchu pandemii, a z kolei 
w tym istotny był powrót ki-

biców na try-
buny. Tak, jak 
podkreślił Ma-
teusz Poręba, 
lider zwycię-
skiej ekipy Indy-
kpolu AZS Olsztyn 
i najlepszy zawodnik 
turnieju PreZero Grand 
Prix, polskich kibiców z trybun 
nie są w stanie wyrzucić nawet 
tajfuny.

– Sport bez kibiców nie ma 
sensu, bardzo cieszymy się 
z tego, że możemy grać przed 
publicznością. I mam nadzieję, 
że podobnie będzie w trakcie 
sezonu, bo przecież niemal 
cały poprzedni rozegraliśmy 
bez udziału kibiców – mówił 
Damian Schulz, mistrz świata 
i nowy atakujący PGE Skry Beł-
chatów.

Rozgrywki PreZero Grand 
Prix mają już dwuletnią tra-
dycję i powoli wpisują się na 
stałe w sportowy kalendarz 
wydarzeń w Polsce. Dość po-
wiedzieć, że po pierwszej edy-
cji niemal wszyscy sponsorzy, 
podobnie zresztą, jak i miasta 
goszczące rozgrywki, wyraziły 
ochotę, by turniej na piasku od-
był się po raz drugi. I już dzisiaj 
słychać głosy, że w przyszłym 
roku też najlepsze zespoły ha-
lowe pokażą się w plażowej 
odmianie podczas turniejów 
PreZero Grand Prix.  





PKN ORLEN
Mecenas Polskiego Sportu
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Wybierz swoje wszystko

      



WYNIKI
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
 1.  Impel #VolleyWrocław  
 2.  LOS Nowy Dwór Mazowiecki 
 3.  BKS BOSTIK Bielsko–Biała 
 4.  Joker Świecie

MECZE 4. DNIA 
I półfinał: BKS BOSTIK Bielsko–Biała 
– LOS Nowy Dwór Mazowiecki 1:2  
(12:25, 25:21, 10:15).  
MVP: Izabela Jaworska.
II półfinał: Impel #VolleyWrocław  
– Joker Świecie 2:0 (25:23, 25:18).  
MVP: Kinga Legieta. 
Mecz o 3. miejsce: BKS BOSTIK  
Bielsko-Biała – Joker Świecie 2:0  
(25:19, 25:23).  
MVP: Koleta Łyszkiewicz.  
Mecz o 1. miejsce: LOS Nowy Dwór 
Mazowiecki – Impel #VolleyWrocław 1:2 
(25:20, 19:25, 8:15).  
MVP: Aleksandra Gromadowska. 

MECZE 3. DNIA 
Joker Świecie – BKS BOSTIK  
Bielsko-Biała 1:2 (25:18, 20:25, 9:15);  
MKS Kalisz – Impel #VolleyWrocław 
0:2 (16:25, 19:25); Polskie Przetwory 
Pałac Bydgoszcz – LOS Nowy Dwór 
Mazowiecki 0:2 (15:25, 18:25); Grot 
Budowlani Łódź – UNI Opole 2:1 
(25:22, 19:25, 15:12); LOS Nowy Dwór 
Mazowiecki – MKS Kalisz 2:1 (23:25, 
25:22, 21:19); Joker Świecie – Grot 
Budowlani Łódź 2:0 (25:20, 25:19).  

MECZE 2. DNIA 
Grot Budowlani Łódź – MKS Kalisz 0:2 
(22:25, 14:25); ŁKS Commercecon Łódź 
– Impel #VolleyWrocław 1:2 (25:23, 
12:25, 11:15); E.LECLERC MOYA Radomka 
Radom – Polskie Przetwory Pałac 
Bydgoszcz 0:2 (23:25, 13:25); LOS Nowy 
Dwór Mazowiecki – IŁ Capital Legionovia 
Legionowo 2:1 (25:27, 25:19, 15:11);  
SAN-Pajda Jarosław – Grot Budowlani 
Łódź 0:2 (23:25, 20:25); UNI Opole  
– ŁKS Commercecon Łódź 2:0  
(25:21, 25:20).

MECZE 1. DNIA 
Joker Świecie – UNI Opole 2:1 (23:25, 
25:21, 15:12); BKS BOSTIK Bielsko-
Biała – SAN–Pajda Jarosław 2:0 (25:19, 
25:18); LOS Nowy Dwór Mazowiecki 
– MKS Kalisz 1:2 (11:25, 25:19, 16:18);  
ŁKS Commercecon Łódź – E.LECLERC 
MOYA Radomka Radom 2:1 (25:16, 21:25, 
15:8); Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 
– Joker Świecie 0:2 (29:31, 12:25);  
BKS BOSTIK Bielsko–Biała – IŁ Capital 
Legionovia Legionowo 2:0 (25:23, 25:23).

Wygrałyście wszystkie cztery mecze pod-
czas turnieju PreZero Grand Prix PLS. Jak 
się podobała walka na plaży w Gdańsku? 

Organizacja turnieju była na najwyższym 
poziomie. Miałyśmy wszystko zapewnio-
ne. Nasz poziom gry z meczu na mecz 
był coraz wyższy. Myślę, że można było 
oglądać naprawdę dobre połączenie 
siatkówki plażowej i halowej. Bardzo nas 
cieszy to pierwsze miejsce, bo w finale 
wróciłyśmy z dalekiej podróży. Przegra-
łyśmy pierwszego seta, ale w kolejnych 
udało się nam zwyciężyć. 

Bardzo dobrze prezentowałyście się w tej 
formie siatkówki. Pomogło doświadcze-
nie?

Dla mnie osobiście udział w PreZero 
Grand Prix PLS był fajnym podsumowa-

niem sezonu siatkówki plażowej. Przez 
ostatnie kilka miesięcy regularnie grałam 
w plażówkę. 

Teraz czas na przygotowania do sezonu 
halowego TAURON Ligi. 

Dla całej drużyny to miłe rozpoczęcie 
przygotowań do sezonu ligowego. Teraz 
skupimy się już na treningach w hali. Ten 
turniej doda nam trochę skrzydeł, w tym 
trudnym okresie przygotowawczym. To 
jest miłe i optymistyczne rozpoczęcie se-
zonu. A przygotowania będą na pewno 
ciekawe, bo chyba jeszcze nie miałam 
w swojej karierze, takiego trenera, który 
tak mocno przeżywał naszą grę. Można 
powiedzieć, że z nami grał, przyjmował 
i atakował. To świetne uczucie. Nie mamy 
zamiaru go powstrzymywać.

PYTANIA DO...
ALEKSANDRY GROMADOWSKIEJ

MVP TURNIEJU (Impel #VolleyWrocław)3
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Turniej obfitował w wiele 
zaskakujących rozstrzy-
gnięć i był bardzo emo-

cjonujący. Niespodzianką był 
wynik pierwszego meczu pół-
finałowego, w którym debiutu-
jący w turnieju pierwszoligowy 
LOS Nowy Dwór Mazowiecki, 
po zaciętej walce, pokonał ze-
spół TAURON Ligi BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała 2:1 (25:12, 21:25, 
15:10). W drugim spotkaniu 
wrocławianki potrzebowały 
dwóch setów, aby zwyciężyć 
Joker Świecie (25:23, 25:18). 
Warto dodać, że dla podopiecz-
nych Dawida Murka jest to już 
drugi finał letniego turnieju. 
W zeszłym roku wrocławianki 

zajęły drugie miejsce, przegry-
wając z Polskimi Przetworami 
Pałacem Bydgoszcz.

Spotkanie finałowe zaczę-
ło się od wymiany punkt za 
punkt 4:4. W kolejnych akcjach 
siatkarki z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego zaczęły powoli 
przejmować inicjatywę. Trudne 
do przyjęcia zagrywki, dobra 
gra w obronie i udane kontry 
dały im pięć oczek przewa-
gi 13:8. Liderką drużyny była 
Małgorzata Zaciek, bardzo 
skuteczna zarówno na siatce, 
jak i w obronie. Wrocławianki 
popełniały sporo błędów, któ-
re nie poprawiały ich sytuacji 
na boisku. Dopiero pod koniec 

seta udało im się odrobić kilka 
oczek, jednak nie odwróciły  
losów. Wygrały zawodniczki 
LOS–u 25:20.

Na początku drugiego seta 
siatkarki z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego kontynuowały do-
brą grę i uzyskały cztery punkty 
przewagi. Wrocławianki musia-
ły mocno się napracować, aby 
zniwelować straty, a po chwili 
prowadziły już dwoma punk-
tami. Podopieczne Dawida 
Murka zaczęły przejmować ini-
cjatywę na boisku. Wzmocniły 
zagrywkę, wejście Adrianny 
Szady poprawiło rozegranie, 
co korzystnie wpłynęło na atak 
i kolejne zdobycze punktowe. 
Ostatecznie wrocławianki wy-
grały 25:19 i o tym, kto zdobę-
dzie złoty medal turnieju mu-
siał zadecydować tie–break. 
Ten lepiej zaczęły zawodniczki 
Impelu. Duża w tym zasługa 
Agnieszki Adamek, która nie 
tylko świetnie broniła ataki 
rywalek, ale i była skuteczna 
w ataku. Przy zmianie stron 
prowadziły 8:3. Tak wysokiej 
przewagi siatkarki z Nowego 
Dworu Mazowieckiego nie były 
w stanie odrobić. Blok Kingi Le-
giety zakończył seta wynikiem 
15:8. MVP spotkania została 
Aleksandra Gromadowska.

Trzecie miejsce w 2. edy-
cji PreZero Grand Prix PLS 
2021, które w dniach 29 lipca 
- 1 sierpnia rozgrywane było 
na LOTOS Stadionie Letnim 

w Gdańsku, zajęły siatkarki BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała. 

– Nie miałyśmy żadnej pre-
sji. Wynik sam się zrobił, co nas 
niezwykle cieszy. Udało się 
stworzyć coś fajnego z całą dru-
żyną i sztabem – podsumowała 
Koleta Łyszkiewicz, przyjmu-
jąca bielskiej drużyny. Zespół 
z Bielska-Białej bardzo dobrze 
spisał się podczas turnieju 
w Gdańsku. Bielszczanki bez 
większych problemów dotar-
ły do półfinału PreZero Grand 
Prix PLS. Pierwszą porażkę i jak 
się okazało, zarazem ostatnią 
poniosły właśnie w półfinale, 
w którym musiały uznać wyż-
szość LOS Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Natomiast w meczu 
o brązowy medal pokonały bez 
straty seta Joker Świecie. 

Turniej w Gdańsku, w któ-
rym zagrało 10 ekip TAURON 
Ligi oraz dwie z pierwszej ligi 
cieszył się sporym zaintereso-
waniem kibiców. Ich powrót na 
trybuny był sporym wydarze-
niem. 

– Doping kibiców bardzo 
pomaga, zwłaszcza kiedy jest 
ciężko. Czujemy, że ktoś nas 
wspiera. Jest naprawdę weso-
ło. Natomiast w czasie sezonu 
przychodziłyśmy do pustych 
hal i czułyśmy się jak na spa-
ringu. Naprawdę atmosfera 
w Gdańsku jest świetna – pod-
kreśla Paulina Damaske, przyj-
mująca Grot Budowlanych 
Łódź. 

GDAŃSK, 29 lipca – 1 sierpnia

Złotymi medalistkami drugiej edycji PreZero Grand Prix PLS zostały zawodniczki Impel  
#VolleyWrocław, które w wielkim finale pokonały pierwszoligowy LOS Nowy Dwór  
Mazowiecki 2:1 (20:25, 25:19, 15:15). Brązowe medale trafiły do siatkarek BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała. Najlepszą siatkarką drugiej edycji plażowego turnieju została zawodnicz-
ka Impel #VolleyWrocław – Aleksandra Gromadowska.

Wrocławianki najlepsze
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PYTANIA DO...
MATEUSZA PORĘBY

MVP TURNIEJU (Indykpol AZS Olsztyn)3
Indykpol AZS Olsztyn był najlepszą dru-
żyną krakowskiego turnieju PreZero 
Grand Prix. Co zdecydowało o waszej wy-
granej? 

Trzeba powiedzieć, że nasza drużyna 
składa się oczywiście z zawodników wy-
stępujących w rozgrywkach halowych, 
ale takich, którzy w przerwach między 
sezonami dużo grają na plaży. To bez 
wątpienia nam pomogło. Byliśmy też tro-
chę bardziej świeży. Wszyscy dali z siebie 
sto procent, byliśmy prawdziwym zespo-
łem i zwyciężyliśmy.

Ten turniej był też wyjątkowy ze wzglę-
du na kibiców, którzy wreszcie wrócili na 
mecze siatkówki. A wy chyba szczególnie 
to odczuliście, bo ekipa fanów z Olsztyna 
była największa i najgłośniejsza. 

Pierwszy raz od dłuższego czasu wresz-
cie zobaczyliśmy kibiców na trybunach. 
Cieszę się, że bez względu na to, co by się 
działo, czy deszcz, czy tajfun, to oni i tak 
będą na tych meczach nas dopingowali. 
Cieszę się, bo wiem, że to są prawdziwi 
kibice Indykpolu AZS Olsztyn i nigdy nas 
nie opuszczą.

Jak ci się podoba skład Indykpolu AZS 
Olsztyn? Zaczęliście sezon od wygranej 
w PreZero Grand Prix.  

Mamy kilku zawodników w różnych 
reprezentacjach, którzy prezentują się 
naprawdę nieźle w sezonie kadrowym. 
Myślę, że możemy być czarnym koniem 
PlusLigi. Nie mogę się już doczekać star-
tu. Jesteśmy dobrym teamem i wszystko 
zmierza w dobrą stronę. 

WYNIKI
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
 1.  Indykpol AZS Olsztyn
 2.  Projekt Warszawa
 3.  Staropolanka Cuprum Lubin
 4.  LUK Lublin

MECZE 4. DNIA
3. ćwierćfinał: Jastrzębski Węgiel  
– Projekt Warszawa 0:2 (21:25, 21:25); 
4. ćwierćfinał: Asseco Resovia Rzeszów 
– Indykpol AZS Olsztyn 0:2 (14:25, 23:25); 
1. półfinał: LUK Lublin – Projekt Warsza-
wa 1:2 (25:21, 24:26, 11:15); 
2. półfinał: Staropolanka Cuprum Lubin 
– Indykpol AZS Olsztyn 0:2 (20:25, 21:25); 
O 3. miejsce: LUK Lublin – Staropolanka 
Cuprum Lubin 0:2 (13:25, 19:25), 
o 1. miejsce: Projekt Warszawa – Indyk- 
pol AZS Olsztyn 0:2 (21:25, 19:25).

MECZE 3. DNIA
AQUA Bielsko-Biała – Grupa Azoty ZAK-
SA Kędzierzyn-Koźle 1:2 (21:25, 25:22, 
8:15); GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel 
0:2 (22:25, 19:25); Indykpol AZS Olsztyn 
– PGE Skra Bełchatów 2:0 (25:19, 25:16); 
Ślepsk Malow Suwałki – Alsecco Stal 
Nysa 1:2 (25:22, 22:25, 7:15); 
1. ćwierćfinał: Asseco Resovia Rzeszów 
– LUK Lublin 1:2 (22:25, 25:18 12:15);
2. ćwierćfinał: Projekt Warszawa – Staro-
polanka Cuprum Lubin 0:2 (19:25, 23:25); 
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
– Jastrzębski Węgiel 0:2 (20:25, 16:25); 
Indykpol AZS Olsztyn – Alsecco Stal Nysa 
2:0 (25:20, 25:23).

MECZE 2. DNIA
Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia Rze-
szów 1:2 (25:20, 15:25, 11:15); LUK Lublin 
– Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
2:0 (25:22, 25:20); Alsecco Stal Nysa 
– Projekt Warszawa 0:2 (20:25 18:25); 
Staropolanka Cuprum Lubin – PGE Skra 
Bełchatów 2:1 (24:26, 25:15, 15:11); BBTS 
AQUA Bielsko-Biała – Cerrad Enea Czarni 
Radom 2:0 (25:21, 25:23); Trefl Royal Se-
afood Gdańsk – GKS Katowice 1:2 (24:26, 
25:18, 16:18); Indykpol AZS Olsztyn 
– Aluron CMC Warta Zawiercie 2:1 (25:21, 
21:25, 15:8); Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – Ślepsk Malow Suwałki 0:2 
(21:25, 16:25).

MECZE 1. DNIA 
Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Malow 
Suwałki 2:0 (25:19, 25:21); Asseco Resovia 
Rzeszów – Chemeko-System Gwardia 
Wrocław 2:0 (25:23, 26:24); LUK Lublin 
– Aluron CMC Warta Zawiercie 2:0 (25:23, 
25:19); Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn 2:1 (25:23, 
25:21, 15:12); GKS Katowice – Alsecco 
Stal Nysa 1:2 (27:25, 21:25, 8:15), Projekt 
Warszawa – Trefl Royal Seafood Gdańsk 
2:0 (25:20, 25:19); Cerrad Enea Czarni 
Radom – Staropolanka Cuprum Lubin 
0:2 (23:25, 23:25); AQUA Bielsko-Biała 
– PGE Skra Bełchatów 1:2 (22:25, 
25:23, 13:15).
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Olsztyn najmocniejszy
Indykpol AZS Olsztyn wygrał drugą edycję PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatków-
ki. W finale olsztynianie, którzy byli dopingowani przez najliczniejszą grupę kibiców, 
pokonali Projekt Warszawa 2:0, a najlepszym zawodnikiem turnieju został środkowy 
olsztyńskiej drużyny Mateusz Poręba. Brązowy medal wywalczyli gracze Staropolanki 
Cuprum Lubin, po wygranej z LUK Lublin 2:0.

KRAKÓW, 5 – 8 sierpnia

Chcemy odwdzięczyć się 
naszym kibicom, którzy 
przyjechali za nami do 

Krakowa, dobrą grą i dlatego 
tak bardzo chcieliśmy awanso-
wać do finału – mówił Jan Firlej, 
rozgrywający olsztynian przed 
pierwszym gwizdkiem fina-
łowego spotkania. Spotkanie 
lepiej rozpoczęli olsztynianie. 
Dobre akcje na siatce Jędrze-
ja Gruszczyńskiego oraz Ma-
teusza Poręby dały ich ekipie 
prowadzenie 8:4. Warszawianie 
byli bezradni wobec świetnie 
dysponowanych rywali, sami 
popełniali błędy i tracili kolej-

ne punkty 15:7. Pojedyncze 
akcje Bartosza Kwolka i Jakuba 
Kowlaczyka to było za mało, 
aby nawiązać walkę ze świet-
nie dysponowanymi olszty-
nianami, którzy w końcówce 
seta mieli aż osiem punktów 
przewagi 22:14. Siatkarze Pro-
jektu nie poddawali się i zaczęli  
odrabiać straty 24:21, jednak 
było już za późno, aby odmie-
nić losy seta. Ostatni punkt 
zdobył dla olsztyńskiej drużyny 
Jan Król 25:21.

Początek drugiego seta to 
wyrównana walka 5:5. Później 
olsztynianie odskoczyli war-

szawskiej ekipie na trzy oczka 
11:8 i pilnowali wyniku. Na nic 
zdały się ataki Igora Grobelne-
go, który osamotniony walczył 
z olsztyńską drużyną, bowiem 
po drugiej stronie siatki nie-
zawodni byli Poręba i Grusz-
czyński 16:14. W końcówce 
siatkarze z Olsztyna wzmoc-
nili zagrywkę, świetnie zagrali 
w kontrze i powiększyli prze-
wagę do siedmiu punktów 
24:17. Mecz atakiem ze środka 
siatki zakończył Mateusz Porę-
ba 25:19, który został wybrany 
MVP turnieju.

Ciekawie było też w starciu 
o brązowy medal, w którym 
Staropolanka Cuprum Lubin  
wygrała z beniaminkiem Plus- 
Ligi LUK Lublin 2:0 (25:13, 
25:19). – Mam nadzieję, że wy-
starczy nam sił, bo jest nas tutaj 
ośmiu. Trochę się wymieniamy, 
więc myślę, że na kolejny mecz 
wystarczy jeszcze mocy. Bę-
dziemy walczyć do końca – za-
pewniał Jakub Wachnik, przyj-
mujący lublinian, ale zespół 
z Dolnego Śląska był jednak 
wyraźnie lepszy.

Lubinianie, którzy nie mieli 
zbyt wiele czasu na odpoczy-
nek po półfinałowym meczu 
(przegrali z Indykpolem AZS 
Olsztyn 0:2) rozpoczęli wal-
kę o brązowy medal PreZero 
Grand Prix PLS od prowadze-
nia 5:2. Bardzo dobrze na siat-
ce spisywał się Michał Gierżot 
i przewaga jego drużyny nad 

beniaminkiem PlusLigi LUK 
Lublin rosła 13:9, 16:10. Pod-
opieczni Dariusza Daszkiewicza 
popełniali błędy w atatku, przez 
co tracili kolejne punkty 19:12. 
W końcówce seta grała już tylko 
jedna drużyna – Staropolanka 
Cuprum, która wygrała 25:13. 

Druga partia była bardziej 
wyrównana, z minimalną prze-
wagą podopiecznych Pawła 
Ruska 8:6. Siatkarze LUK Lublin 
poprawili zagrywkę, lepiej spi-
sywali się na siatce i trzymali się 
blisko ekipy z Lubina. Liderem 
drużyny był Wojciech Włodar-
czyk, który robił co mógł, aby 
odmienić losy seta. Nie było to 
łatwe zadanie, bowiem po dru-
giej stronie siatki niezawodny 
był Michał Gierżot, który każdą 
otrzymaną piłkę zamieniał na 
punkt. Pod koniec seta zespół 
Staropolanka Cuprum prowa-
dził pięcioma oczkami 19:14 i tę 
przewagę utrzymał do końca 
25:19.

W turnieju w Krakowie za-
grało szesnaście drużyn, w tym 
cała czternastka z PlusLigi. 
W trakcie pierwszych dwóch 
dni – zwłaszcza w czwartek 
– grę utrudniał deszcz, ale od 
soboty zespoły rywalizowa-
ły już przy pięknym słońcu. 
W tych zróżnicowanych warun-
kach olsztyński zespół, którego 
większość graczy w przerwach 
między sezonami występuje 
w turniejach siatkówki plażo-
wej, spisał się najlepiej.
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Gdańsk to stolica aglo-
meracji liczącej ponad 
1 mln ludzi. Wraz z So-

potem i Gdynią tworzy Trójmia-
sto. Umiejscowienie przy uj-
ściu Wisły uczyniły z Gdańska, 
już w średniowieczu, jednego 
z najważniejszych członków 
Hanzy oraz sprawiło, że był gro-
dem niezwykle, jak na tamte 
czasy, bogatym. Choć historia 
nie oszczędzała Gdańska, to 
po każdej katastrofie natural-
nej, wojnie czy pożarze, miasto 
zawsze się odbudowywało. Po-
wstawało niczym Feniks z po-
piołów. To przecież w Gdańsku 
rozpoczęła się II Wojna Świa-
towa. To w Gdańsku wyrwano 
pierwszą cegłę z Muru Berliń-
skiego, a Solidarność zapocząt-
kowała upadek reżimów ko-
munistycznych w całej Europie 
Środkowej.

Gdańsk to także bardzo po-
pularny kierunek turystyczny. 
Położony na wybrzeżu Bałtyku, 
pełen wspaniałych gotyckich 

budowli, zabytkowych kościo-
łów, interesujących muzeów 
i urokliwych, pełnych burszty-
nu uliczek, Gdańsk niezmien-
nie zachwyca i fascynuje. Jego 
symbol – Bóg Mórz – Neptun, 
każdego roku spogląda ze swo-
jego cokołu na ponad 3,5 mln 
osób, które odwiedzają stolicę 
Pomorza.

O sile oferty Gdańska decy-
dują jego liczne atrakcje. Wśród 
nich, tak ikoniczne i popularne 
miejsca jak Europejskie Cen-
trum Solidarności wybudowa-
ne w miejscu, gdzie w czasach 
komunizmu narodziła się naj-
większa społeczna inicjatywa 
w Polsce – Solidarność. Ogrom-
na wystawa przeprowadza go-
ści przez okres walki Polaków 
z opresyjnym, komunistycznym 
reżimem. Zaledwie kilkaset me-
trów dalej znajdziemy budynek 
Muzeum II Wojny Światowej.

Idąc dalej mijamy nowocze-
sną, zwodzoną kładkę na Wy-
spę Ołowiankę na której króluje 

majestatyczny budynek Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej, a następ-
nie wchodzimy do Głównego 
Miasta – pełnego sklepików, 
kawiarni, restauracji, pięknych 
kamienic i urokliwych uliczek. 
To właśnie tam znajdziemy tak 
wspaniałe i symboliczne obiek-
ty jak Fontanna Neptuna, Ba-
zylika Mariacka, Dwór Artusa, 
Dom Uphagena, Ratusz Głów-
nego Miasta i wspaniałe bra-
my miejskie. Jedną z nich jest 
Żuraw – będący jednocześnie 
największym i najstarszym śre-
dniowiecznym, zachowanym 
dźwigiem portowym Europy.

Co roku w Gdańsku odby-
wa się jedna z największych 
plenerowych imprez Europy 
– Jarmark św. Dominika – wy-
darzenie z 760 letnią tradycją. 
Dodatkowo, warto wspomnieć 
Międzynarodowy Zlot Żeglarski 
Baltic Sail, Festiwal Teatrów Ple-
nerowych FETA, Festiwal Mozar-
tiana, piękny Jarmark Bożona-
rodzeniowy oraz wiele innych, 

mniejszych, ale równie atrak-
cyjnych wydarzeń. Miłośników 
muzyki niezmiennie przycią-
gają liczne koncerty, w tym 
gwiazd światowego formatu.

Przy całej atrakcyjności tury-
stycznej Gdańska, na niespoty-
kaną wcześniej skalę, powstają 
w nim nowoczesne centra biu-
rowe i technologiczne, a naj-
większe światowe koncerny lo-
kują tu swoje oddziały i biura. 
Rozwijający się dynamicznie 
port lotniczy im. Lecha Wałęsy 
oferuje coraz więcej bezpo-
średnich lotów do najważniej-
szych Europejskich miast (m.in. 
Monachium, Hamburga, Dort-
mundu, Kolonii czy Frankfurtu), 
a sieci drogowa i kolejowa za-
pewniają bezpieczne i szybkie 
połączenie z południem Polski 
i zachodnią Europą.

Co ważne zwłaszcza dla tu-
rystów: w Gdańsku już teraz 
działa 60 hoteli, a łącznie z pen-
sjonatami i hostelami, do dys-
pozycji gości jest ponad 20.000 
miejsc noclegowych!

Współczesny Gdańsk to 
nowoczesna, europejska me-
tropolia, gospodarka oparta 
na wiedzy, prężnie rozwijające 
się centrum kultury, nauki, roz-
rywki i sportu, atrakcyjna de-
stynacja turystyczna i świa-
towa stolica bursztynu.

Gdańsk – ponad 1000 lat 
historii jednego miasta
Gdańsk to miasto wyjątkowe. Miasto z ponad 1000-letnią trady-
cją. Z historią tak bogatą, że starczyłoby jej na obdzielenie kilku 
innych, porównywalnych wielkością miast. Jednocześnie goście, 
którzy tłumnie przybywają każdego roku, podkreślają unikalny 
charakter Gdańska – panuje tu niepowtarzalna atmosfera, do-
datkowo świadcząca o wyjątkowości miasta. 

Przekonajcie się sami!
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Już po raz drugi jesteśmy 
sponsorem tytularnym 
tego wspaniałego wy-

darzenia, które już na sta-
łe wpisało się w kalendarz 
najważniejszych wydarzeń 
sportowych w naszym kraju 
– mówi Patrycja Sopalska, star-
szy specjalista ds. Marketingu 
i PR PreZero. – To bardzo ważny 
punkt w naszych działaniach 
informacyjno-komunikacyj-
nych. Tym razem zmieniliśmy 
troszkę formułę, za nami osiem 
wspaniałych dni, dwa cudowne 
spotkania. Turniej kobiet odbył 
się w Gdańsku, gdzie mogliśmy 
poczuć tą niesamowitą atmos-
ferę wspaniałego miejsca tuż 
przy brzegu morza. Cieszymy 
się, że poziom sportowy zma-

gań był bardzo wysoki. Z kolei 
turniej męski rozgrywany był 
w doskonale nam już znanym 
kompleksie sportowym Wandy 
Kraków. Tutaj również mogli-
śmy zobaczyć elektryzujące 
zmagania sportowe naszych 
drużyn i poczuć wyjątkową 
atmosferę turnieju. Poza rywa-
lizacją sportową, przygotowa-
liśmy dla kibiców wyjątkową 
strefę. Można było się w niej 
dowiedzieć wszystkiego na te-
mat segregacji odpadów, a naj-
młodsi zagrać w quizy, rozwią-
zywać zagadki, czy praktycznie 
nauczyć się selekcji przy pomo-
cy wyjątkowych pojemników, 
które były dostępne w naszym 
stoisku. Cieszę się, że właśnie 
najmłodsi mają już ogromną 

świadomość związaną z segre-
gacją odpadów, co skłoni nas 
do przeprowadzania kolej-
nych takich akcji. Jako firma 
PreZero zajmujemy się przede 
wszystkim zagospodarowa-
niem odpadów, recyklingiem 
i usługami w zakresie ochrony 
środowiska. Naszą główną mi-
sją i wizją jest nowe myślenie 
dla czystego jutra, dążenie do 
gospodarki obiegu zamknię-
tego. Nasze zaangażowanie 
w ten świetny turniej sprzyja 
realizacji tych celów – dodaje.

W Gdańsku i w Krakowie 
na kibiców czekały także sto-
iska oraz strefy kibica miast 
goszczących oba turnieje, czyli 
Gdańska i Krakowa, oraz licz-
nych sponsorów, m.in. Opera-
tora Sieci Plus, firmy TAURON 
Polska Energia, PKN ORLEN, 
Brother, Tadam, VITADIET.

Impreza odniosła bardzo 
duży sukces – mówi Krzysz-
tof Kowal, Dyrektor Zarzą-
du Infrastruktury Sportowej 
w Krakowie. – Wprawdzie po 
czwartkowym pogodowym 
armagedonie mogliśmy się 
spodziewać różnych rzeczy, 
jednak następne przepiękne 

dni, służyły grze na plaży. Kra-
ków to siatkarska stolica Polski 
i tą swoją wcześniejszą wypo-
wiedź podtrzymuję. W tym 
roku gościliśmy już przecież 
biało-czerwonych na Memoria-
le Wagnera, teraz bawiliśmy się 
świetnie na PreZero Grand Prix, 
a od 2 września znowu wracają 
do nas biało-czerwoni, którzy 
rozegrają pięć grupowych starć 
w mistrzostwach Europy. Wie-
rzę, że najlepszym lekarstwem 
na to, co stało się w Tokio, bę-
dzie sukces w mistrzostwach 
Europy.

Władze Polskiej Ligi Siat-
kówki podkreślają, że w ko-
lejnej edycji znowu obserwu-
jemy wzrost zainteresowania 
partnerów biznesowych. – To 
naturalne, że powoli będzie 
rósł poziom sportowy i prestiż 
PreZero Grand Prix – mówi Ar-
tur Popko, prezes zarządu PLS. 
– Nasz pomysł na pobudzenie 
zainteresowania ligową siat-
kówką pomiędzy sezonami  
zaczyna być na tyle atrakcyjny, 
że dostrzegają go kolejni part-
nerzy i sponsorzy, chcący zaan-
gażować się w ciekawy waka-
cyjny turniej – dodaje. 

Nareszcie z kibicami!
Mnóstwo atrakcji, loterie, wygodne leżaki 
i mnóstwo słońca – to wszystko czekało na 
kibiców w specjalnej strefie zorganizowa-
nej przez naszych Sponsorów i Partnerów 
w trakcie PreZero Grand Prix w Gdańsku 
i w Krakowie. Imponująco i nowocześnie 
wyglądała specjalna strefa przygotowana 
dla kibiców przez firmę PreZero, Sponsora 
Tytularnego rozgrywek. 
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od wieków
Wydobywana od 1793 roku

Siatkarkom i kibicom
minerałów dostarcza



www.zis.krakow.pl

Dziękujemy za
wspólne emocje
w Sportowym
Krakowie!
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Każdego roku w stolicy Ma-
łopolski odbywa się po-
nad 100 festiwali i innych 

wydarzeń kulturalnych – m.in. 
Festiwal Sacrum Profanum, 
Festiwal Conrada czy Krakow-
ski Festiwal Filmowy – które 
zbudowały już sobie świato-
wą markę. Kraków uczestniczy 
w wielu międzynarodowych 
inicjatywach – jest Miastem 
Literatury UNESCO, angażu-
je się w działania sieci N.I.C.E. 
(Network for Innovations in 
Culture and Creativity in Euro-
pe), w 2019 roku był organiza-
torem 15. Kongresu Organizacji 
Miast Światowego Dziedzictwa 
(OWHC), a także nosił tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury Ga-
stronomicznej. Życie kulturalne 
miasta pobudzają przemyśla-
ne inwestycje – rewaloryzacja 
zabytków, nowe muzea, Cen-
trum Kongresowe ICE Kraków 
czy Tauron Arena. W 2019 roku 
dawną stolicę Polski odwiedziło 
ponad 14 mln turystów.

Kraków – ważny ośrodek 
akademicki – to także miasto 
skupione na rozwoju przed-
siębiorczości i innowacji, które 
przyciąga wielki i mały biznes: 
instytucje finansowe, firmy 
z sektora high-tech, poszuku-
jące wykwalifikowanych kadr, 
ale także i startupy. To również 
metropolia, która w trosce 
o zieleń i powietrze wdraża licz-
ne, niejednokrotnie pionierskie 
rozwiązania proekologiczne. 

Dzięki temu, że w krakow-
skiej strategii rozwoju przeni-

kają się kultura, przedsiębior-
czość, ekologia i wzmacnianie 
kapitału społecznego, stolica 
Małopolski jest dziś chętnie 
wybierana jako miejsce do ży-
cia, edukacji i biznesu, a także 
do organizowania wydarzeń 
kulturalnych i sportowych. 
Miłośnikom sportu i rekreacji 
Kraków oferuje wiele możli-
wości aktywnego spędzania 
wolnego czasu – m.in. dzięki 
takim inwestycjom, jak nowe 
baseny, hale sportowe, boiska 
czy siłownie pod chmurką. 
Miasto jest także gospodarzem 
licznych imprez sportowych 
rangi ogólnopolskiej i między-
narodowej, by wymienić choć-
by Tour de Pologne i Cracovia 
Maraton. W 2014 roku Kraków 
został mianowany Europej-
skim Miastem Sportu.

Historia turniejów siatków-
ki plażowej rozgrywanych na 
boiskach kompleksu sporto-
wego KS Wanda przy ul. Bul-
warowej 39 sięga 2008 roku. 
Po pięciu edycjach Grand Prix, 
trzygwiazdkowym Orlen Beach  

Volley Tour o Puchar Prezy-
denta Miasta Krakowa w 2013 
roku, które były eliminacjami 
mistrzostw Polski, w 2014 roku 
Kraków doczekał się turnieju  
finałowego.

Kraków był Miastem Gospo-
darzem FIVB Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
Polska 2014 i główną areną 
CEV Mistrzostw Europy w Pił-
ce Siatkowej Mężczyzn LOTTO 
EUROVOLLEY POLAND 2017. 
W stolicy Małopolski rozegrano 
też wiele spotkań reprezentacji 

Polski w ramach Ligi Światowej 
– w tym turniej Final Six w 2016 
roku, a następnie Ligi Naro-
dów w siatkówce mężczyzn. 
W Krakowie odbyły się też FIVB 
Klubowe Mistrzostwa Świata 
w 2017 roku. W ostatnich la-
tach stolica Małopolski gościła 
też – aż pięciokrotnie – uczest-
ników Memoriału Huberta Je-
rzego Wagnera. 

W 2021 roku Kraków będzie 
także jednym z Miast Gospo-
darzy CEV Mistrzostw Euro-
py w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
2021 – od 2 do 8 września 
w TAURON Arenie Kraków roze-
grane zostaną mecze grupy A, 
z udziałem reprezentacji Polski. 
W sumie będzie to 15 spotkań, 
w tym 5 potyczek biało-czer-
wonych. 

Za przygotowanie i współ-
organizację powyższych wy-
darzeń – w imieniu Miasta 
Krakowa – odpowiadał Zarząd 
Infrastruktury Sportowej w Kra-
kowie.

Kraków – stolica kultury  
i nowoczesna metropolia
Kraków – stolica polskiej kultury, miasto pełne cennych zabytków i unikalnych zbio-
rów, ponad czterdzieści lat temu wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Naturalnego UNESCO – jest dziś ważną europejską metropolią, która nie tylko 
w twórczy sposób prezentuje swoje tysiącletnie dziedzictwo, ale potrafi je także łą-
czyć z duchem nowoczesności, otwartością na innowacje.



OFICJALNA WODA
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WYNIKI PREZERO 
GRAND PRIX 2020

TURNIEJ KOBIET
Półfinały: Grot Budowlani 
Łódź – KS Pałac Bydgoszcz 0:2 
(24:26, 22:25). MVP: Ewelina 
Żurowska. #VolleyWrocław 
– Enea PTPS Piła 2:1 (25:17, 
20:25, 15:8). MVP: Agnieszka 
Adamek.
Mecz o 3. miejsce: Grot 
Budowlani Łódź – Enea PTPS 
Piła 2:0 (25:22, 25:22).  
MVP: Paulina Damaske.
Mecz o 1. miejsce: KS Pałac 
Bydgoszcz – #VolleyWrocław 
2:0 (25:19, 25:23).  
MVP: Ewelina Żurowska.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
 1.  KS Pałac Bydgoszcz 
 2.  #VolleyWrocław 
 3.  Grot Budowlani Łódź 
 4.  Enea PTPS Piła

MVP turnieju: Ewelina 
Żurowska (KS Pałac 
Bydgoszcz).

TURNIEJ MĘŻCZYZN
Ćwierćfinały: GKS Katowice 
– MKS Będzin 2:0 (27:25, 
25:21). MVP: Jakub 
Szymański. Asseco Resovia 
Rzeszów – Jastrzębski 
Węgiel 1:2 (25:23, 19:25, 
13:15). MVP: Stanisław 
Wawrzyńczyk. KGHM Cuprum 
Lubin – Indykpol AZS Olsztyn 
1:2 (25:22, 23:25, 9:15). MVP: 
Wojciech Żaliński. VERVA 
Warszawa Orlen Paliwa – PGE 
Skra Bełchatów 0:2 (23:25, 
21:25). MVP: Karol Kłos.
Półfinały: GKS Katowice 
– Jastrzębski Węgiel 1:2 
(24:26, 25:22, 6:15). MVP: 
Michał Gierżot. Indykpol AZS 
Olsztyn – PGE Skra Bełchatów 
1:2 (25:17, 21:25, 8:15).  
MVP: Kacper Piechocki.
Mecz o 3. miejsce: GKS 
Katowice – Indykpol AZS 
Olsztyn 2:0 (25:18, 25:23).  
MVP: Sławomir Stolc.
Mecz o 1. miejsce: Jastrzębski 
Węgiel – PGE Skra Bełchatów 
2:0 (25:17, 25:20).  
MVP: Jakub Popiwczak.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
 1.  Jastrzębski Węgiel 
 2.  PGE Skra Bełchatów 
 3.  GKS Katowice 
 4.  Indykpol AZS Olsztyn

MVP turnieju: Jakub 
Popiwczak (Jastrzębski  
Węgiel).
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TAK BYŁO PRZED ROKIEM

Trzy weekendy emocji, pierwsze mecze ligowych drużyn od marca, żywioło-
wy doping kibiców i godziny transmisji w Polsacie Sport. To wszystko zapew-
niła historyczna, pierwsza edycja plażowego turnieju czwórek od Polskiej 
Ligi Siatkówki rozgrywana w 2020 roku.

Sukces budowany na piasku

24 

drużyny 

brały udział w pierwszej  
edycji PreZero  

Grand Prix.
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Po raz pierwszy w hi-
storii, jako jedyna siat-
karska liga na świecie, 

dodatkowo w wyjątkowych 
okolicznościach – Polska Liga 
Siatkówki dzięki fantastycznej 
współpracy ze swoimi udzia-
łowcami była w stanie w eks-
presowym tempie wykreować 
i zorganizować zupełnie nowy 
turniej. Wszystko po to, by dru-
żyny klubowe, choć oczywiście 
w trochę innym wydaniu, przy-
pomniały o sobie swoim kibi-
com, dały szansę na promocję 
sponsorom oraz partnerom. 
A co najważniejsze, stworzyły 

widowiska, które już w lip-
cu i w sierpniu będą 

zaproszeniem na 
wrześniowe star-

ty PlusLigi, TAU-
RON Ligi oraz 
TAURON 1. Ligi 
Mężczyzn.

Główną ideą 
stworzenia Pre-

Zero Grand Prix 
był szybszy powrót 

ligowej siatkówki, przypo-
mnienie o niej kibicom. Z tego 
powodu już wcześniej zdecy-
dowano się przyspieszyć start 
wszystkich rozgrywek pod 
egidą PLS, a dodatkowo ten 
start promować już od lipca, 
poprzez turniej rozgrywany na 
piachu.

– Jestem bardzo zadowo-
lony, że to znowu w Polsce 
szuka się nowych rozwiązań, 
nowych sposobów promocji 

siatkówki – mówi Andrea Ana-
stasi, trener VERVY Warszawa 
ORLEN Paliwa. – Właściwie 
każda z ligowych drużyn na po-
czątku przygotowań pogra tro-
chę na piasku, więc te turnieje 
naturalnie wpisują się w nasze 
przygotowania. Oczywiście jak 
każdy trener chcę mieć swoją 
drużynę cały czas przy sobie, 
rozumiem jednak w pełni ideę 
Grand Prix i cieszę się, że mamy 
okazję pokazać siebie i na-
szych sponsorów już w lipcu. 
To świetny pomysł, szczególnie 
w roku, w którym pandemia 
brutalnie przerwała nam grę 
– dodaje.

Przypomnijmy, że rozgryw-
ki Grand Prix PLS trwały przez 
trzy weekendy. Szesnaście 
drużyn z PlusLigi oraz TAURON 
1. Ligi podzielono na 4 grupy. 
Każda z ekip zagrała w jednym 
turnieju kwalifikacyjnym (czy-
li w praktyce zajmie to tylko 
dzień gry), po dwie najlepsze 
drużyny z każdej z grup zagra-
ły w turnieju finałowym. Grand 
Prix PLS było rozgrywane na 
piachu, na boisku drużyna li-
czyła 4 osoby (skład od 4 do 
8). Zasady gry były identyczne 
jak w siatkówce halowej (z tym, 
że każda z 4 osób może atako-
wać), halowe wymiary miało 
także boisko.

W turnieju kobiecym wy-
startowało łącznie 8 drużyn. 
– To dla nas fantastyczna spra-
wa, że mogliśmy pokazać na-
szych sponsorów oraz part-

138 

dni 

czekali kibice na powrót  
siatkówki po zamknięciu  
sezonów zawodowych  

lig w 2020 roku.

nerów, a także reprezentować 
w turnieju miasto Łódź – mówi 
Marcin Chudzik, prezes Grot 
Budowlanych Łódź.

Wszystkie mecze turnieju 
PreZero Grand Prix transmito-
wała Telewizja Polsat na swoich 
sportowych antenach, w trzech 
miastach gospodarzach po-
wstały specjalne strefy kibica 
i trybuny – fani mogli oglądać 
mecze na żywo, oczywiście 
przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa związanych 
z ochroną przed pandemią 
koronawirusa. Wielki finał im-
prezy odbył się w wyjątkowym 
miejscu – na gdańskiej plaży 
LOTOS Stadionu Letniego.

– Chcę podkreślić niesamo-
witą atmosferę i organizację 
turnieju PreZero Grand Prix. Do 
tego dopisała pogoda i kibice. 
Cieszymy się, że mogliśmy być 
częścią tych zawodów. Dopeł-

nieniem było wszystko to, co 
wydarzyło się w Gdańsku. To 
coś fantastycznego! Myślę, że 
duet Popiwczak - Szymura za-
wsze będzie brał udział w ta-
kich turniejach – mówi Jakub 
Popiwczak, MVP turnieju Pre-
Zero Grand Prix PLS.

PreZero Grand Prix chwalił 
także Michał Mieszko Gogol, 
trener drugiej w klasyfikacji 
PGE Skry Bełchatów. – Po tur-
nieju mam bardzo pozytywne 
wrażenia. Jesteśmy bardzo za-
skoczeni, jak ten turniej wkom-
ponował się w naszą drużynę. 
Dał nam bardzo dużo radości. 
Pomógł nam jeśli chodzi, tak 
naprawdę o radość w grupie. 
Atmosfera w całej naszej druży-
nie jest fantastyczna. 

Wszyscy uczestnicy podkre-
ślali, że zaskoczył ich wysoki 
poziom organizacji imprezy 
oraz wyjątkowa atmosfera pa-

nująca na stadionie. – Zagra-
łyśmy fajny turniej, zarówno 
w Warszawie jak i Gdańsku. 
Bardzo cieszymy się z wygra-
nej. Muszę przyznać, że całkiem 
inaczej gra się w czwórkę na 
piasku, ale myślę, że udało się 
nam pokazać dobrą siatkówkę. 
W mojej ocenie świetnie, że 
zorganizowano takie zawody 
– podsumowała Monika Jagła, 
libero triumfującego w turnieju 
pań KS Pałac Bydgoszcz.

Co ważne, już w pierwszej 
edycji udało się spełnić zało-
żenie turnieju, czyli promować 
nowe i przyszło gwiazdy lig 
a może nawet reprezentacji. 
Postawa w wielkim finale ta-
kich młodych graczy, jak Michał 
Gierżot, Jakub Czerwiński, czy 
Monika Jagła pokazuje, że war-
to bacznie przyglądać się uta-
lentowanej młodzieży z PlusLi-
gi oraz TAURON Ligi.



       






