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 PreZero Grand Prix to nasz nowy projekt, który budujemy od trzech sezonów i z każ-
dym kolejnym przekonujemy się, że naprawdę warto. W czasie, gdy nasze ligowe drużyny  
z PlusLigi, TAURON Ligi i TAURON 1. Ligi rozpoczynają przygotowania do nowych rozgrywek 
dajemy sobie szansę na wspólną zabawę, sportową walkę o zwycięstwo, a także przypomi-
namy się naszym wspaniałym kibicom.

Cieszę się, że po raz kolejny naszym partnerem była Telewizja Polsat, która transmitowała 
wszystkie mecze turnieju męskiego w Krakowie, jak i kobiecego w Warszawie. To dla rozgry-
wek znakomita sprawa, że poza kibicami na stadionie spotkaniami mogli się emocjonować 
kibice w całej Polsce.

Wyraźnie widać po trzeciej edycji naszej letniej ligi, że zespoły mają coraz lepsze taktyki, 
a siatkarze i siatkarki oswoili się z tą formą rywalizacji. Poziom sportowy obu turniejów był 
bardzo wysoki, byliśmy świadkami wielu ciekawych meczów.

W turnieju męskim wystartowało szesnaście ekip, które w zbliżającym się sezonie będą 
walczyć w PlusLidze – Lidze Mistrzów Świata, w kobiecym wszystkie dwanaście zespołów, 
które powalczą w TAURON Lidze. Widać było, że każda z drużyn chce rywalizować i wygry-
wać, choć oczywiście warunki gry na piachu są inne niż te znane im z codziennych treningów 
w hali. Dziękuję wszystkim naszym sportowcom i trenerom, którzy zostawili sporo zdrowia 
i dostarczyli nam świetnej rozrywki.

Cieszę się, że PreZero Grand Prix PLS zostało dobrze przyjęte przez kibiców, 
partnerów biznesowych i samorządy, które z nami współpracowały. Bardzo 
dziękuję władzom Krakowa i Warszawy za wsparcie naszego projektu i dosko-
nałą pomoc w stworzeniu tych niepowtarzalnych widowisk.

Turniej PreZero powstał w momencie, gdy nasze życie zatrzymała pan-
demia koronawirusa, byliśmy zmuszeni szukać zupełnie nowego otwarcia 
– w 2020 roku letnia liga była idealnym pomysłem. Mamy jednak zamiar 
rozwijać ten turniej nadal, widząc że łączy dobrą zabawę, siatkarską rywali-
zację i jest doskonałym sposobem na pokazanie się naszym kibicom także 
w lecie.

Gratuluję triumfatorom tegorocznej edycji – LUK Lublin u panów 
i #VolleyWrocław u pań. Warto podkreślić, że wrocławianki mają patent 
na te rozgrywki – za każdym razem grały w wielkim finale, a w tym roku 
po raz drugi z rzędu triumfowały w PreZero Grand Prix. Taka regularność 
jest godna pozazdroszczenia. Siatkówka lubi powtarzalność.

Bardzo dziękuje naszym partnerom biznesowym, szczególnie sponsorowi 
tytularnemu cyklu – firmie PreZero. Jestem szczęśliwy, że nasz wspólny projekt nadal 
się rozwija. Wspólnie tworzymy coś zupełnie nowego, łączącego sezony naszych za-
wodowych lig, w niecodziennej dla nas wakacyjnej scenerii. Już teraz zapraszam na 
kolejną edycję.

 

ARTUR POPKO  
Prezes Zarządu  
Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

Siatkówka kocha emocje
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To było kolejne święto polskiej ligowej siatkówki! W Krakowie i War-
szawie odbyły się turnieje PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. 
To już trzecia edycja imprezy, która wystartowała w 2020 roku. Tym 
razem najlepsze okazały się drużyny siatkarzy LUK Lublin i siatkarek 
#VolleyWrocław.

PreZero Grand Prix, 
czyli letnie święto 
ligowej siatkówki

C ieszę się, że PreZero 
Grand Prix PLS na stałe 
wpisało się do naszego 

kalendarza, bo jest to dosko-
nałe przypomnienie się kibi-
com w trakcie letniej przerwy. 
Sympatycy siatkówki mogli 
zobaczyć naprawdę wiele cie-
kawych spotkań, a spotkania 
najlepszych drużyn obu tur-
niejów stały na zdecydowanie 
wyższym poziomie, niż w la-
tach poprzednich – mówi Artur 
Popko, prezes Polskiej Ligi Siat-
kówki S.A.

Wszyscy razem
W tym roku, podobnie jak 

w ubiegłym, odbyły się dwa 
turnieje PreZero Grand Prix 
PLS – męski i żeński. Od same-
go początku sponsorem tytu-
larnym rozgrywek jest firma 
PreZero Polska. Od kilku lat jest 
bardzo aktywnym partnerem 
polskiego sportu w wielu mia-
stach i gminach na terenie całej 
Polski.

– Działając na co dzień 
w dynamicznej branży usług 
środowiskowych musimy być 

otwarci na innowacje. Dlatego 
chętnie zdecydowaliśmy się 
na nietypowy projekt rozgry-
wek, łączący elementy piłki 
halowej i plażowej i zostaliśmy 
sponsorem tytularnym let-
niego turnieju PreZero Grand 
Prix PLS. – powiedziała Patry-
cja Sopalska, Dyrektor Komu-

nikacji i Marketingu PreZero 
Polska. – Jesteśmy obecni tam, 
gdzie odbywają się wydarzenia 
zgodne z naszymi zasadami: 
promujące zdrowy tryb życia 
i nienaruszające zasad zrówno-
ważonego rozwoju. Bardzo cie-
szymy się, że znowu spotkamy 
się z Polską Ligą Siatkówki na 

piaszczystych boiskach Krako-
wa i Warszawy.

Po raz pierwszy w historii 
w rozgrywkach wzięły udział 
wszystkie drużyny PlusLigi 
i TAURON Ligi. – My debiutuje-
my w tych rozgrywkach, ale to 
nie znaczy, że przyjechałyśmy 
po naukę. Gramy po to, żeby 
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się dobrze bawić, ale także po 
to, żeby wygrać – mówiła Iga 
Wasilewska, zawodniczka Gru-
py Azoty Chemika Police, która 
wraz ze swoją drużyną po raz 
pierwszy wzięła udział w Pre-
Zero Grand Prix. Wyraźnie wi-
dać, że po trzech latach gry we-
dług nietypowych przepisów, 
bo rozgrywki PreZero Grand 
Prix PLS to połączenie siatków-
ki plażowej z siatkówką halo-
wą, zawodniczki i zawodnicy 
prezentują wyższy poziom.

– To prawda, nauczyliśmy 
się już trochę gry w cztero-
osobowych składach na pia-
sku i momentami wygląda to 
dobrze, a na pewno lepiej, niż 
w latach poprzednich. To fajny 

przerywnik w mozolnych przy-
gotowaniach do sezonu, a jed-
nocześnie przydatny element 
treningowy – dodaje Wojciech 
Włodarczyk, MVP turnieju męż-
czyzn.

Piękne miejsca
W tym roku drużyny PlusLigi 

rywalizowały w Krakowie, a ze-
społy TAURON Ligi, uzupełnio-
ne trzema drużynami z 1. Ligi, 
zagrały w Warszawie. Oba miej-
sca miały prawdziwie wakacyj-
ny charakter, bo w Krakowie 
stadion umiejscowiony był tuż 
nieopodal popularnego wśród 
krakowian Zalewu Nowohuc-
kiego, natomiast turniej pań 
w Warszawie odbył się w Mon-

ta Beach Volley Club, tuż przy 
brzegu Wisły.

– Miałyśmy mieć przez czte-
ry dni deszcz, a miałyśmy przez 
cztery dni prawdziwą lampę. 
Słońce mocno dawało się we 
znaki, ale poradziłyśmy sobie 
z tym – żartowała Anna Bą-
czyńska z drużyny #VolleyWro-
cław.

– Grać trzeba w każdych 
warunkach. Tu raz jest gorąco, 
a raz leje deszcz, ale nam to 

w ogóle nie przeszkadza – mó-
wił Michał Gierżot z PSG Stali 
Nysa, drugiej drużyny turnieju 
w Krakowie.

Wszyscy zgodnie podkreśla-
ją, że czwórki rozgrywane na 
piachu wpisują się już w przy-
gotowania do nowych sezo-
nów PlusLigi i TAURON Ligi.

– Cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w tym turnieju – 
podkreśla Rafał Szymura z Ja-
strzębskiego Węgla. – Nie uda-
ło się nam zajść dalej, ale taki 
jest sport. Nie ma co narzekać. 
Dla nas to była fajna zabawa. 
Małymi krokami wchodzimy 
w okres przygotowawczy i na 
nim się koncentrujemy. Nasz 
zespół przygotowania rozpo-
czął w poniedziałek. W związku 
z tym, nie spędziliśmy jeszcze 
zbyt dużo czas na treningach. 
Ważne, że zdrowi po wakacjach 
wróciliśmy do przygotowań. 
Teraz skupiamy się na siłowni 
i fizycznych aspektach przy-
gotowań. Jednak z każdym 
tygodniem w hali będziemy 
spędzać więcej czasu. Treningi 
będą coraz mocniejsze, inten-
sywniejsze. Do wszystkiego 
podchodzimy spokojnie, bo do 
rozpoczęcia sezonu pozosta-
ło 50 dni. Jeśli chodzi o turniej 
w Krakowie to sądzę, że każdy 
miał z tyłu głowy myśl, aby nie 

nabawić się żadnej kontuzji. 
PreZero Grand Prix to super 
odskocznia i zabawa, a najważ-
niejsze, żeby zdrowo zakoń-
czyć ten turniej – dodaje.

– Przygotowania rozpoczę-
łyśmy 8 sierpnia – opowiada 
Paulina Bałdyga z Polskich 
Przetworów Pałacu Bydgoszcz. 
– Miałyśmy kilka treningów na 
plaży, była siłownia, ale mimo 
wszystko dopiero tu, na turnie-
ju, zaczęłyśmy się zgrywać i na-
sza gra zaczęła wyglądać tak 
jak powinna. - Jak wspomnia-
łam, miałyśmy kilka treningów 
na plaży, ale czy przygotowy-
wałyśmy się jakoś specjalnie 
pod ten turniej? Raczej nie, 
najważniejsza jest liga, która 
startuje w październiku, a ten 
turniej to jest fajny dodatek. 
Ja bardzo bym chciała, aby po-
został. Lubię grę na plaży, całe 
wakacje grałam w plażówkę 
z Moniką Jagłą i super czuję 
się na piachu. Dla mnie ten tur-
niej jest jak najbardziej na plus 
i mam nadzieję, że za rok po-
nownie się tu spotkamy.

Nowe pomysły
Przypomnijmy, że pomysł 

rozgrywek ligi letniej na piasku 
zrodził się po tym, jak z powo-
du pandemii koronawirusa 
szefowie Polskiej Ligi Siatków-
ki S.A. musieli zdecydować 
o przedwczesnym zakończeniu 

sezonów ligowych 2019/2020. 
Wtedy znaleziono sposób na 
połączenie przygotowań do 
startu ligi z atrakcyjnym turnie-
jem na piasku.

– Teraz, gdy turniej wszedł 
już na stałe do kalendarza im-
prez siatkarskich czas na nowo-
ści – zapowiada prezes Popko. 
– Postaramy się o wyjście z tur-
niejem do najbardziej atrakcyj-
nych miejsc, wakacyjnych, tak 
byśmy docierali do zdecydo-
wanie większej liczby kibiców. 
Chcemy przyciągnąć ludzi na 
trybuny, stworzyć doskonałą 
atmosferę zabawy, wakacyjne-
go spędzania czasu. To może 
być kolejny krok w rozwoju na-
szego PreZero Grand Prix PLS – 
dodaje prezes.

Siatkówka ligowa wróci po 
najbliższych mistrzostwach 
świata, w których zagrają re-
prezentacje Polski – męska 
PlusLiga wystartuje 1 paździer-
nika, a żeńska TAURON Liga 29 
października.

58 meczów 

obu turniejów PreZero 
Grand Prix transmitowała 
Telewizja Polsat w swoich 

sportowych kanałach.

3   
razy 

w finale PreZero wystąpiła 
drużyna #VolleyWrocław. 

Dwa razy wygrała!
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WYNIKI
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
 1.  LUK Lublin
 2.  PSG Stal Nysa
 3.  Cuprum Lubin
 4.  Projekt Warszawa

14 SIERPNIA (NIEDZIELA):
Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta 
Zawiercie 2:1 (25:14, 19:25, 15:13);
Cuprum Lubin – Ślepsk Malow Suwałki 
2:1 (22:25, 25:22, 15:11);
półfinał: LUK Lublin – Projekt Warszawa 
2:1 (17:25, 34:32, 15:12);
półfinał: PSG Stal Nysa – Cuprum Lubin 
2:0 (29:27, 25:22);
mecz o 3. miejsce: Projekt Warszawa 
– Cuprum Lubin 1:2 (21:25, 26:24, 15:12);
mecz o 1. miejsce: LUK Lublin – PSG Stal 
Nysa 2:0 (25:19, 25:11);

13 SIERPNIA (SOBOTA)
Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa 
0:2 (20:25, 22:25); Indykpol AZS Olszyn 
– GKS Katowice 0:2 (21:25, 19:25);
PGE Skra Bełchatów – BBTS Bielsko-Biała 
2:0 (25:21, 25:17); Cuprum Lubin – Grupa 
Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:1 
(23:25, 25:20, 15:10); LUK Lublin – Ślepsk 
Malow Suwałki 2:0 (25:17, 25:23);
Aluron CMC Warta Zawiercie – PSG Stal 
Nysa 0:2 (21:25, 17:25); Projekt Warszawa 
– GKS Katowice 2:1 (25:14, 19:25, 15:4);
PGE Skra Bełchatów – Cuprum Lubin 1:2 
(21:25, 25:22, 11:15);

12 SIERPNIA (PIĄTEK):
Cuprum Lubin – Trefl Royal Seafood 
Gdańsk 2:0 (25:17, 25:17); PGE Skra 
Bełchatów – Cerrad Enea Czarni 
Radom 2:0 (30:28, 25:22); Indykpol AZS 
Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów 2:0 
(25:22, 25:18); Barkom Każany Lwów 
– Jastrzębski Węgiel 0:2 (23:25, 16:25);
Projekt Warszawa – LUK Lublin 0:2 
(22:25, 18:25); Ślepsk Malow Suwałki 
– GKS Katowice 2:0 (25:21, 25:16);
Aluron CMC Warta Zawiercie – BBTS 
Bielsko-Biała 2:0 (30:28, 25:13);
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
– PSG Stal Nysa 0:2 (20:25, 14:25);

11 SIERPNIA (CZWARTEK):
Cuprum Lubin – Projekt Warszawa 1:2 
(25:23, 22:25, 8:15); Trefl Royal Seafood 
Gdańsk – LUK Lublin 0:2 (15:25, 19:25);
Ślepsk Malow Suwałki – PGE Skra 
Bełchatów 2:1 (25:19, 23:25, 15:10);
GKS Katowice – Cerrad Enea Czarni 
Radom 2:0 (25:17, 25:22); Indykpol AZS 
Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie 
0:2 (18:25, 18:25); BBTS Bielsko-Biała 
– Asseco Resovia Rzeszów 2:0 (25:23, 
25:23); Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn- 
-Koźle – Barkom Każany Lwów 2:0 (25:21, 
25:22); Jastrzębski Węgiel – PSG Stal 
Nysa 0:2 (22:25, 21:25).

DARIUSZA DASZKIEWICZA
trenera LUK Lublin

LUK Lublin oraz PSG Stal 
Nysa prezentowały się 
w stolicy Małopolski znako-

micie, jako pierwsze wywalczyły 
awans do półfinału.

– Nie ukrywamy, że chcemy 
po prostu wygrywać. Jesteśmy 
uzależnieni od rywalizacji i od 
zwyciężania. Do tego jesteśmy 
głodni tego, żeby do Nysy przy-
wieźć jakiś krążek. Jesteśmy na 
pewno bardzo mocną drużyną 
i będziemy walczyć o wygranie 
półfinału, jak i całego turnieju 
– zapowiadał Michał Gierżot, 
przyjmujący PSG Stali. Stawkę 
półfinalistów już w niedzielę 
uzupełniły Projekt Warszawa 
i Cuprum Lubin.  

W pierwszym półfinale po 
przeciwnych stronach siatki sta-

nęli siatkarze LUK Lublin i Pro-
jektu Warszawa. Nie brakowało 
zaciętej walki i emocji. Ostatecz-
nie do finału awansowali za-
wodnicy prowadzeni przez 
Dariusza Daszkiewicza, wygry-
wając 2:1. W drugim półfinale, 
w którym walczyli nysianie i lu-
binianie – po dość równej grze 
– do finału awansowali siatkarze 
z Opolszczyzny, wygrywając 2:0, 
ale pierwszą partię na przewagi, 
29:27.

W meczu o 3. miejsce po 
przeciwnych stronach siatki 
stanęli siatkarze Projektu War-
szawa i Cuprum Lubin. Dzięki 
udanym atakom Adama Loren-
ca, lubinianom udało się wy-
równać wynik po 13, a nawet 
wyjść na kilkupunktowe prowa-

dzenie. Podopieczni Tomasza 
Kowalskiego w drugiej części 
premierowej odsłony meczu 
wypracowali sobie kilka oczek 
przewagi i wygrali dość pew-
nie. Partię zakończyła błęd-
na zagrywka Artura Szalpuka 
(21:25). Z kolei druga partia 
zaczęła się dość równo, jednak 
świetna gra Lorenca pozwoliła 
siatkarzom z Lubina wyjść chwi-
lę póżniej na prowadzenie 7:4. 
Na boisku równie dobrze spi-
sywał się Paweł Pietraszko 12:9. 
Zawodnicy ze stolicy nie podda-
wali się i wyrównali wynik 17:17. 
Cuprum nie oddał łatwo wygra-
nej i od nowa zaczął budować 
przewagę 22:19. Serią znakomi-
tych zagrywek popisał się Ceza-
ry Żyłkowski 23:23. Po grze na 
przewagi okazało się że więcej 
zimnej krwi zachowała ekipa 
Projektu (26:24). Tie-breaka le-
piej zaczęła drużyna z Lubina. 
W końcowej fazie trzeciego seta 
Grzegorz Pająk popisał się serią 
punktowych zagrywek 13:10. 
Mecz zakończył atak Lorenca. 
MVP meczu został wybrany Pa-
weł Pietraszko.  

W wielkim finale w pierw-
szym secie dużo lepiej w polu 
serwisowym i w ataku spisywali 
się lublinianie, m.in Wojciech 
Włodarczyk oraz Mateusz Mali-
nowski (8:5). W tym fragmencie 
gry zawodnicy z Nysy popełnia-
li sporo błędów na zagrywce. 
Z kolei LUK z akcji na akcję grał 
coraz lepszą siatkówkę. Nysianie 

mieli spore trudności, żeby prze-
bić się przez blok lubelskiego 
zespołu. Podopieczni Daniela 
Plińskiego starali się dotrzymać 
kroku rywalom i skończyli kil-
ka kontrataków (14:19). Jednak 
ostatnie słowo w pierwszym 
secie finałowego meczu Pre-
Zero Grand Prix PLS należało 
do lubelskich siatkarzy (25:19). 
W ostatniej akcji piłkę w połowę 
siatki zaatakował Gierżot. Druga 
partia zaczęła się równie dobrze 
dla zawodników z Lublina, któ-
rzy punktowali rywali w każdym 
elemencie siatkarskiego rzemio-
sła. Malinowski popisał się kil-
koma punktowymi zagrywkami 
(5:0). Zawodnicy PSG Stali nie 
potrafili znaleźć sposobu, żeby 
zatrzymać rozpędzonych prze-
ciwników. LUK Lublin kontro-
lował sytuację na boisku (18:9). 
Małym nakładem sił decydującą 
partię na wagę złotego medalu 
PreZero Grand Prix PLS wygrał 
do 11!

Przypomnijmy, że w po-
przedniej edycji triumfował In-
dykpol AZS Olsztyn, który wy-
przedził Projekt Warszawa 
i Staropolankę Cuprum Lubin. 
MVP całego turnieju został wy-
brany Mateusz Poręba, środ-
kowy olsztyńskiej drużyny. 
W turnieju udział brało 14 dru-
żyn PlusLigi, w edycji 2022 już 
16 ekip.

Wstęp na turniej i do strefy 
kibica w kompleksie sportowym 
KS Wanda był bezpłatny.

KRAKÓW, 11 – 14 sierpnia

W trzeciej edycji letniego PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki, rozgrywanego 
w Kompleksie Sportowym Wanda w Krakowie, triumfowali gracze LUK Lublin. Na po-
dium stanęły także PSG Stal Nysa i Cuprum Lubin. MVP całego turnieju został wybrany 
Wojciech Włodarczyk, przyjmujący lubelskiego zespołu.

LUK Lublin zauroczył Kraków

LUK Lublin wygrał w świetnym stylu trze-
cią edycję PreZero Grand Prix Polskiej Ligi 
Siatkówki. Pana drużyna zakończyła tur-
niej w Krakowie z kompletem sześciu zwy-
cięstw.  

Jechaliśmy tutaj z myślą, żeby w każdym 
meczu walczyć o zwycięstwo. Nie wiedzie-
liśmy, gdzie nas to zaprowadzi. Udało się 
wygrać wszystkie spotkania, zdobyć złoty 
medal, więc na pewno jest to na pewno 
miła rzecz, na tym wstępie do przygoto-
wań do nowego sezonu, a jednocześnie 
na koniec tego ciężkiego turnieju.  

Już podczas turnieju widać było, że w ze-
spole panuje bardzo dobra atmosfera. To 
chyba ważne na początku przygotowań 
do sezonu PlusLigi? 

Myślę, że atmosfera to kluczowa rzecz. 
Niekiedy lepiej mieć słabszy zespół, ale 
z taką dobrą atmosferą, kiedy jeden za 
drugiego pójdzie w ogień. Najważniej-
sze, żeby to utrzymać do końca sezonu. 

Wiadomo, że też będą ciężkie momenty, 
przyjdą porażki - oby jak najmniej, ale do-
piero wtedy ten charakter będzie spraw-
dzony.

  Sezon 2021/22 PlusLigi będzie bardzo 
długi. Kluczowe będzie odpowiednie przy-
gotowanie zespołów na te wyczerpujące 
rozgrywki.  

PlusLiga przyzwyczaiła nas już do tego, 
że ten poziom jest bardzo wyrównany. 
Liga jest bardzo ciężka i jeśli chcemy tu 
coś osiągnąć, to w każdym meczu musi-
my grać na sto procent swoich możliwo-
ści. Jeżeli są jakieś problemy zdrowotne, 
kontuzje, to bardzo szybko odbija się to 
na wyniku. Musimy być wszyscy gotowi. 
W niedzielę w Krakowie udało nam się 
poradzić z kontuzją Nicolasa Szerszenia. 
Mam nadzieję, że to nic poważnego. Po-
mimo wszystko udało się nam zagrać faj-
ną siatkówkę, choć nie mogliśmy z niego 
skorzystać.

PYTANIA DO...3
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MAGDALENY SAAD

MVP turnieju finałowego PreZero Grand Prix w Warszawie3
Jaka jest tajemnica #VolleyWrocław, któ-
ry po raz drugi wygrywa PreZero Grand 
Prix a po raz trzeci gra w wielkim finale?

Nie wiem, jaki jest nasz patent, bo do-
piero pierwszy raz wystąpiłam w ekipie 
z Wrocławia. Myślę, że naszą przewagą 
było rozłożenie gry na cztery zawod-
niczki, a nie jedną którą się gra przez 
cały turniej. Wszystkie cztery jesteśmy 
dziewczynami plażowymi, które są 
przyzwyczajone do takich warunków. 
W wakacje gramy na plaży cop tydzień, 
więc słońce nam nie mogło przeszko-
dzić.

Czwórki na piachu są trudniejsze od kla-
sycznego beach volleya czy wręcz od-
wrotnie?

Są zdecydowanie bardziej wymagające. 
Myślę, że trzeba się mocniej przygo-
towywać do tego, by jako zespół być 
w stanie grać na wysokim poziomie. 
Ale mamy tutaj piasek, słońce – ja to ko-
cham, to po prostu trochę inna odmiana 
siatkówki plażowej. Coś pomiędzy halą 
a plażą.

Wygrana w Warszawie to dla was bardzo 
udany start przygotowań do sezonu.

Zdecydowanie zrobiłyśmy duży kro-
czek, by ten sukces nas złączył przed 
sezonem. Niedługo będziemy w peł-
nym składzie, dojadą jeszcze pozostałe 
zawodniczki i trenerzy. Głęboko wierzę, 
że w tym roku powalczymy w TAURON 
Lidze o dobry wynik.

WYNIKI
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
 1.  #VolleyWrocław
 2.  Grupa Azoty Chemik Police
 3.  Energa MKS Kalisz
 4.  Trans-Ann Płomień Sosnowiec

CZWARTEK 25 SIERPNIA:
Trans-Ann Płomień Sosnowiec – ŁKS 
Commercecon Łódź 2:0 (25:17, 26:24), 
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 
– #Volley Wrocław 0:2 (20:25, 22:25), Gru-
pa Azoty Chemik Police – Trans-Ann Pło-
mień Sosnowiec 2:1 (25:14, 23:25, 15:9), 
Energa MKS Kalisz – #Volley Wrocław 0:2 
(8:25, 16:25).  
Mecz o 3. miejsce: Trans-Ann Płomień 
Sosnowiec – Energa MKS Kalisz 2:1 
(21:25, 26:24, 9:15); Finał: Grupa Azoty 
Chemik Police – #Volley Wrocław 1:2 
(16:25, 25:17, 9:15).

ŚRODA 24 SIERPNIA:
SAN-Pajda Jarosław – LOS Nowy Dwór 
Mazowiecki 1:2 (30:32, 30:28, 13:15),  
UNI Opole – Trans-Ann Płómień So-
snowiec 0:2 (13:25, 21:25), BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała – Grot Budowlani Łódź 0:2 
(20:25, 17:25), Polskie Przetwory Pałac 
Bydgoszcz – ROLESKI GRUPA AZOTY 
Tarnów 2:0 (25:23, 25:12), #Volley Wro-
cław – Grupa Azoty Chemik Police 1:2 
(13:25, 25:15, 10:15), Energa MKS Kalisz 
– ŁKS Commercecon Łódź 2:1 (25:17, 
22:25, 16:14), LOS Nowy Dwór Mazo-
wiecki – Trans-Ann Płomień Sosnowiec 
0:2 (12:25, 19:25), Grot Budowlani Łódź 
– Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 1:2 
(20:25, 25:20, 12:15).

WTOREK 23 SIERPNIA:
IŁ Capital Legionovia Legionowo 
– Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 
1:2 (17:25, 25:7, 8:15), E.LECLERC MOYA 
Radomka Radom – UNI Opole 0:2 (14:25, 
15:25), Developres BELLA DOLINA Rze-
szów – SAN-Pajda Jarosław 1:2 (25:23, 
13:25, 14:16), #Volley Wrocław – LOS 
Nowy Dwór Mazowiecki 2:1 (25:17, 23:25, 
15:12), Trans-Ann Płomień Sosnowiec 
– Grupa Azoty Chemik Police 1:2 (25:23, 
20:25, 12:15), Energa MKS Kalisz – Grot 
Budowlani Łódź 2:1 (23:25, 25:18, 15:10), 
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów – ŁKS 
Commercecon Łódź 0:2 (24:26, 23:25).

PONIEDZIAŁEK 22 SIERPNIA:
IŁ Capital Legionovia Legionowo – #Vol-
ley Wrocław 1:2 (25:18, 17:25, 15:17), 
LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Polskei 
Przetwory Pałac Bydgoszcz 2:1 (25:18, 
20:25, 17:15), BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
– Grupa Azoty Chemik Police 0:2 (20:25, 
9:25), E.LECLERC MOYA Radomka Radom 
– Energa MKS Kalisz 0:2 (25:27, 20:25), 
Grot Budowlani Łódź – UNI Opole 2:1 
(26:24, 16:25, 15:11), ROLESKI GRUPA 
AZOTY Tarnów – Developres BELLA 
DOLINA Rzeszów 2:1 (20:25, 25:14, 15:10), 
SAN-Pajda Jarosław – ŁKS Commercecon 
Łódź 0:2 (15:25, 21:25).

#VolleyWrocław po raz drugi
Aż 29 meczów, z których 16 zakończyło się tie-breakami, 72 sety – tyle działo się przez 
cztery dni na boiskach Monta Beach Volley Club w Warszawie. Trzeci turniej PreZero 
Grand Prix PLS 2022 tak jak przed rokiem wygrał #VolleyWrocław. MVP turnieju wybra-
no Magdalenę Saad.

WARSZAWA, 22 – 25 sierpnia

Turnieje siatkówki plażowej 
z udziałem drużyn Plus-
Ligi, TAURON Ligi, a także 

pierwszoligowców na stałe we-
szły do siatkarskiego kalendarza 
w Polsce. W tym roku męskie 
zespoły rywalizowały w Krako-
wie, a później 15 żeńskich gra-
ło w Monta Beach Volley Club 
w stolicy. Większość klubów 
przyjechało w najsilniejszych 
składach, choć bez reprezen-
tantek przygotowujących się 
do mistrzostw świata. Zoba-
czyliśmy jednak obecne i byłe 
reprezentantki Polski, a kilka 
klubów wykorzystało możliwość 

wzmocnienia się zawodniczka-
mi specjalizującymi się w siat-
kówce plażowej.

Pogoda przez cztery dni była 
plażowa - świeciło słońce i było 
upalnie. Choć turniej był towa-
rzyski, rywalizacja była niezwy-
kle zacięta i emocjonująca. Obo-
wiązywał tzw. system brazylijski 
- drużyna odpadała dopiero po 
dwóch porażkach, oczywiście 
do ćwierćfinałów. Mimo że na 
boisku były cztery zawodniczki, 
każdy mecz wymagał ogrom-
nego wysiłku, a często spryt 
był ważniejszy od warunków 
fizycznych. Wykorzystywała 

to Magdalena Saad z #Volleya 
Wrocław, która nominalnie jest 
libero, tymczasem nie dość, że 
kapitalnie broniła, popisywała 
się atakami ze środka.

Jako pierwsze z PreZero 
Grand Prix pożegnały się siat-
karki IŁ Capital Legionovii Le-
gionowo, które w poniedziałek 
i wtorek otwierały dni meczo-
we. Odpadły jednak w dobrym 
towarzystwie, razem z Develo-
presem BELLA DOLINA Rzeszów 
i E.LECLERC MOYA Radomką 
Radom.

Niespodziankę sprawił Trans-
-Ann Płomienia Sosnowiec. Gra-
jąca w pierwszej lidze drużyna 
najpierw miała szczęście, gdyż 
w pierwszej rundzie miała wolny 
los (z powodu nieparzystej licz-
by uczestników), dotarła aż do 
półfinału, w którym dopiero po 
tie-breaku uległa Grupie Azo-
ty Chemikowi, a w spotkaniu 
o trzecie miejsce lepsza okazała 
się Energa MKS Kalisz, z Karoli-
ną Drużkowską i Alicją Grabką, 
reprezentantkami Polski w siat-
kówce halowej.

Zawodniczki chwaliły sobie 
grę na piasku, mimo że w sto-
licy panowały bardzo wysokie 
temperatury, niemal tropikalne. 
– Miałyśmy kilka treningów na 
plaży, ale czy przygotowywa-
łyśmy się jakoś specjalnie pod 
ten turniej? Raczej nie, najważ-
niejsza jest liga, która startuje 
w październiku, a ten turniej to 
jest fajny dodatek. Bardzo bym 

chciała, aby ten turniej pozostał 
na stałe w kalendarzu. Lubię grę 
na plaży, całe wakacje grałam 
w plażówkę z Moniką Jagłą i su-
per czuję się na piachu. Dla mnie 
ten turniej jest jak najbardziej 
na plus i mam nadzieję, że za 
rok ponownie się tu spotkamy 
– podsumowała Paulina Bałdy-
ga z Polskich Przetworów Pała-
cu Bydgoszcz, który walczył do 
ćwierćfinału.

Finał teoretycznie nie był za-
skoczeniem, bo zmierzyły się 
w nim #VolleyWrocław, zwycięz-
ca sprzed roku, z Grupą Azoty 
Chemikiem Police, mistrzem 
Polski. W tym drugim zespole 
występowały m.in. kadrowiczki 
w hali: Iga Wasilewska, Monika 
Jagła, a także Jagoda Gruszczyń-
ska, Aleksandra Wachowicz i Ju-
styna Tylutki, siatkarki plażowe. 
Mecz był zacięty i jak większość 
w turnieju zakończył się tie-bre-
akiem. Wrocławianki w czwartek 
po raz trzeci wyszły na boisko 
(Chemik po raz drugi), ale nie 
przeszkodziło im to w odniesie-
niu zwycięstwa i obronie tytułu. 
Zapewne pomógł fakt, że w ze-
spole mistrzyń też występowały 
siatkarki, które na co dzień grają 
w beach volleya.

Skład mistrzyń: Aleksandra 
Gromadowska, Magdalena 
Saad, Adrianna Szady, Joanna 
Chorąża, Dominika Witowska, 
Nicole Jochyn, Kinga Legieta, 
Anna Bączyńska. Trener: Adam 
Czekaj.
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WYNIKI PREZERO 
GRAND PRIX 2021

KOŃCOWA KLASYFIKACJA 
(KOBIETY): 
 1.  Impel #VolleyWrocław  
 2.  LOS Nowy Dwór Maz. 
 3.  BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
 4.  Joker Świecie

WYNIKI 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. o 3. miejsce: 
BKS BOSTIK Bielsko–Biała 
– Joker Świecie 2:0 (25:19, 
25:23). MVP Koleta Łyszkiewicz. 
o 1. miejsce: LOS Nowy 
Dwór Mazowiecki – Impel 
#VolleyWrocław 1:2 (25:20, 
19:25, 8:15). MVP: Aleksandra 
Gromadowska.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA 
(MĘŻCZYŹNI):
 1.  Indykpol AZS Olsztyn
 2.  Projekt Warszawa
 3.  Staropolanka Cuprum Lubin
 4.  LUK Lublin  

WYNIKI 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 
Warszawa 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 – Indykpol AZS 
Olsztyn 0:2 (21:25, 19:25).

TAK BYŁO PRZED ROKIEM

Najpierw w Gdańsku, a tydzień później w Krakowie. Za nami dwa czterod-
niowe turnieje z cyklu PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki, który już 
drugi raz z rzędu pokazały, że wymyślone w trakcie pandemii koronawirusa 
rozgrywki są strzałem w dziesiątkę.

Sukces napisany na piasku

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 rozpoczy-
namy sezon ligowy – mówi pre-
zes 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 drużyny 

męskie. Warto też zauważyć, że 
w obu turniejach występowały 
nie tylko drużyny z najwyższych 
klas rozgrywkowych, PlusLigi 
i TAURON Ligi, ale także z bez-
pośredniego zaplecza. Ba, w tur-
nieju pań, drużyna LOS Nowy 
Dwór Mazowiecki, która na co 
dzień występuje w pierwszej 
lidze, doszła aż do finału, gdzie 

nawet prowadziły 1:0 w setach, 
ale ostatecznie przegrały 1:2 
z Impelem #VolleyWrocław. 

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 za-
bawę i przyjemność zastępowa-
ło skupienie.     

– To są zawodowi sportow-
cy i przede wszystkim ludzie 
sportu i dla każdego od dzie-
ciństwa najważniejsze jest zwy-
cięstwo. Czy to jest trening, czy 
to jest zabawa, czy spotkanie 
ze znajomymi na siatkarskim 
boisku to najważniejsze jest 
wyjść i wygrać. Zawsze jest tak, 
że na początku jest delikatne 
granie, ale od momentu, gdy 
pojawia się szansa na zwycię-
stwo już podejście do gry jest 

zupełnie inne. Od razu widać 
po zawodnikach, że zapala im 
się w oczach ogień zwycięstwa. 
I dają z siebie więcej, niż mogą. 
Jak mawiają starsi trenerzy, 
lepiej jest grać, niż trenować. 
Myślę, że jest duża efektywność 
tego treningu, właśnie z powo-
du rywalizacji – dodaje prezes 
Polskiej 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. Koncepcja gry 
na piasku w czteroosobowych 
zespołach, według halowych za-
sad, ale jednocześnie w systemie 
rozgrywek znanym z siatkówki 
plażowej, kolejny raz okazała się 
bardzo atrakcyjna dla kibiców. 
W oba finałowe dni turniejów na 
Pomorzu i w Małopolsce dopisa-
li kibice, a nawet ulewny deszcz, 
który padał pierwszego dnia tur-
nieju w Krakowie, nie wygonił 
kibiców do domu.

W Gdańsku niemal idealnie 
dopisała pogoda, bo zawod-
niczki rywalizowały przy pięk-
nej, choć momentami wietrznej 
pogodzie. Tłumy plażowiczów 
w pobliżu mola w Brzeźnie 
chętnie zaglądały na trybuny 
stadionu PreZero Grand Prix, by 
podziwiać siatkarki. Bohaterem 
zawodów był kibic, pan Wojtek, 
który chyba przez cztery dni nie 
opuścił ani jednego meczu i ka-
pitalnie 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 Krakowie, 
choć nie pod każdym wzglę-
dem, bo dwa pierwsze dni 
próbowała, wprawdzie bezsku-
tecznie, torpedować pogoda. 
O ile w Gdańsku pięknie świe-
ciło słońce, o tyle w Krakowie 
wyjrzało zza chmur dopiero 
w sobotę. Ale w najważniej-
szym momencie rywalizacji 
było, dzięki czemu kibice, wspo-
magani przez profesjonalny 
zespół cheerleederek, mogli 
w doskonałych warunkach do-
pingować swoje drużyny. Do 
Krakowa przyjechało kilka zor-
ganizowanych grup kibiców, 
m.in. Jastrzębskiego Węgla, Cer-
radu Enei Czarnych Radom, czy 
najlepszej drużyny 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 transmisje 
telewizyjne, sezon już nie jest 

ogórkowy, mamy od wielu lat 
partnerów, którzy widzą sens 
inwestowania w ten produkt, 
głównie z powodów marketin-
gowych, ale także widzą wzrost 
poziomu. Proces szkoleniowy 
jest bardzo długi i bardzo trud-
ny. Tym turniejem właściwie 
każdemu zespołowi wydłużamy 
czas przygotowań o tydzień, czy 
dwa. Jestem przekonany, że to 
się przeniesie na lepszą formę 
w październiku, listopadzie, czy 
grudniu – dodaje prezes Popko.

W tym roku rozgrywki Pre-
Zero Grand Prix też miały ważny 
przekaz. W ubiegłym roku były 
to pierwsze drużynowe roz-
grywki w Polsce, które udało się 
zorganizować od wybuchu pan-
demii, a z kolei w tym istotny był 
powrót kibiców na trybuny. Tak, 

jak podkreślił Mateusz Poręba, 
lider zwycięskiej ekipy Indykpo-
lu AZS Olsztyn i najlepszy za-
wodnik turnieju PreZero Grand 
Prix, polskich kibiców z trybun 
nie są w stanie wyrzucić nawet 
tajfuny.

Rozgrywki PreZero Grand 
Prix mają już dwuletnią trady-
cję i powoli wpisują się na stałe 
w sportowy kalendarz wyda-
rzeń w Polsce. Dość powiedzieć, 
że po pierwszej edycji niemal 
wszyscy sponsorzy, podobnie 
zresztą, jak i miasta goszczące 
rozgrywki, wyraziły ochotę, by 
turniej na piasku odbył się po raz 
drugi. I już dzisiaj słychać głosy, 
że w przyszłym roku też najlep-
sze zespoły halowe pokażą się 
w plażowej odmianie podczas 
turniejów PreZero Grand Prix. 

52  

mecze 

rozegrano w trakcie dwóch  
tegorocznych turniejów  

PreZero Grand Prix.



26

PEWNE TELEFONY BEZ RYZYKA

www.smartspot.com.pl 

Nowość

wspiera sportowców
i osoby aktywne

sklep.kryniczanka.pl
kupuj online na



DOBRĄ ENERGIĘ
         W OGRODZIE

 PIELĘGNUJEMY



30 31

Stolica kultury i metropolia

Choć Warszawa jest jed-
nym z najprężniej roz-
wijających się miast 

europejskich, o ogromnym 
potencjale i niezwykłej energii, 
to mieszkańcy często odwołują 
się do jej historii i bardzo umie-
jętnie potrafią łączyć tradycję 
z nowoczesnością. Zwiedzając 
miasto będziesz miał okazję 
poznać oba jego oblicza, prze-
nikające się niemal na każdym 
kroku w zaskakujący i niepo-
wtarzalny sposób.

Spacerując Traktem Kró-
lewskim, który łączy dawne 
rezydencje polskich władców, 
zejdź nad Wisłę, by zobaczyć 
nowoczesne bulwary rozcią-
gające się między Multime-
dialnym Parkiem Fontann 
a Centrum Nauki Kopernik. 
Latem tętni tutaj życie miasta 
– otwierają się klubokawiarnie 
i bary, odbywają się potańców-
ki i plenerowe koncerty. Tym-
czasem drugi brzeg zachował 
naturalny charakter, co jest 
ewenementem na skalę euro-
pejską i zachwyca wszystkich 
przyjezdnych. Znajdziesz tu 

piaszczyste plaże, ścieżki rowe-
rowe i doskonałe warunki do 
uprawiania sportów wodnych.

Tereny zielone to niemal 
połowa powierzchni miasta. 
Jest tutaj aż 95 parków z Ła-
zienkami Królewskimi na czele. 
Odbywają się tu latem słynne 
Koncerty Chopinowskie w nie-
zwykłej plenerowej oprawie, 
natomiast w historycznych 
wnętrzach teatru założonego 
przez króla Stanisława Augu-

sta możesz usłyszeć muzykę 
współczesnych kompozyto-
rów.

Warszawa ma bogaty kalen-
darz wydarzeń muzycznych, 
kulturalnych i sportowych. Fe-
stiwale, koncerty gwiazd, ple-
nerowe wystawy odbywają się 
przez cały rok.

Historię miasta pomogą Ci 
zrozumieć interaktywne mu-
zea. Muzeum Powstania War-
szawskiego dedykowane jest 

wydarzeniu, które ukształtowa-
ło współczesne oblicze stolicy. 
Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN, które otrzymało 
prestiżowy tytuł Europejskiego 
Muzeum Roku 2016, ukazuje 
1000-letnią obecność Żydów 
w Warszawie, a jednocześnie 
stanowi doskonały przykład 
współczesnej architektury.

Połączenie tradycji i nowo-
czesności widoczne jest także 
w architekturze miasta. Przy-
kładem tego jest Hala Koszyki, 
zabytkowy obiekt handlowy 
z początku XX wieku, pieczo-
łowicie odrestaurowany, który 
teraz mieści liczne bary i re-
stauracje i jest ważnym punk-
tem na mapie kulinarnej War-
szawy.

Warszawa zaskoczy Cię po-
zytywnie pod wieloma wzglę-
dami, daj jej tylko szansę i już 
teraz zaplanuj podróż.

Więcej o atrakcjach w mieście 
na warsawtour.pl

(fotografie m.st. Warszawy)

Warszawa. Jedno miasto, 
dwa oblicza
Każde miasto ma miejsce, które jest jego wizytówką i punktem obowiązkowym na ma-
pie zwiedzania. W Warszawie to Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO – tutaj od wieków bije serce stolicy. Kiedy jednak przeprawisz się na drugi 
brzeg Wisły i spojrzysz na Starówkę z dystansu, uderzy Cię niezwykła panorama mia-
sta – ponad czerwonymi dachami staromiejskiej zabudowy wyrastają wysokościowce. 
Historyczna zabudowa harmonijnie prezentuje się z nowoczesną architekturą, a miasto 
zaskakuje, odsłaniając swoje drugie oblicze.

K raków to miasto o tysiąc-
letniej tradycji, dawna 
siedziba polskich królów 

i stolica kraju, a dzisiaj ważna 
europejska metropolia. Sercem 
miasta od setek lat jest Rynek 
Główny – największy plac miej-
ski średniowiecznej Europy, 
zachowany w niezmienionym 
kształcie od 1257 roku i wpisany 
w 1978 roku na listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO.

Kraków to również miasto 
tętniące życiem kulturalnym – 
w 2000 roku było Europejską 
Stolicą Kultury, a w 2013 roku 
zostało nagrodzone tytułem 
Miasta Literatury UNESCO. Rocz-
nie odbywa się tutaj ponad 100 
festiwali i innych wydarzeń kul-
turalnych o znaczeniu między-
narodowym, takie, jak Festiwal 
Muzyki Filmowej, Misteria Pas-
chalia, Opera Rara, Sacrum Pro-
fanum, festiwale Conrada.

Kraków to także miasto pręż-
nie działających firm, inwestują-
cych przede wszystkim w nowe 
technologie. To miejsce nauki 
około 200 tysięcy studentów, 

które przyciąga inwestorów 
poszukujących wykwalifikowa-
nych kadr – wielu z nich właśnie 
w Krakowie zlokalizowało swoje 
oddziały i centra obsługi. Pręż-
nie rozwija się turystyka bizne-
sowa, której fundamentem jest 
rozbudowana baza hotelowa 
o najwyższym standardzie oraz 
otwarte w 2014 roku Centrum 
Kongresowe ICE Kraków.

To również metropolia, któ-
ra w trosce o zieleń i powietrze 
wdraża liczne, niejednokrotnie 
pionierskie rozwiązania proeko-
logiczne – jak program wymiany 

pieców węglowych, upowszech-
nianie mikroretencji, zakładanie 
ogrodów deszczowych, przy-
jazna środowisku komunikacja 
miejska czy budowa i rewitali-
zacja parków, w tym tworzenie 
parków kieszonkowych, łąk 
kwietnych i miejskich pasiek. 

Miłośnikom sportu i rekreacji 
Kraków oferuje wiele możliwo-
ści aktywnego spędzania wol-
nego czasu – m.in. dzięki takim 
inwestycjom, jak nowe baseny, 
hale sportowe, boiska czy siłow-
nie pod chmurką. Od 2014 roku 
funkcjonuje także największa 
w Polsce i jedna z najnowocze-
śniejszych w Europie hal wido-
wiskowo-sportowych – TAURON 
Arena Kraków, są nowoczesne 
stadiony. Miasto jest również 
gospodarzem licznych ogólno-
polskich i międzynarodowych 
imprez sportowych.

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

Kraków był Miastem Gospo-
darzem FIVB Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
Polska 2014 i główną areną CEV 
Mistrzostw Europy w Piłce Siat-
kowej Mężczyzn LOTTO EURO-
VOLLEY POLAND 2017. W stolicy 
Małopolski rozegrano również 
wiele spotkań reprezentacji 
Polski w ramach Ligi Światowej 
– w tym turniej Final Six w 2016 
roku, a następnie Ligi Narodów 
w siatkówce mężczyzn. W Krako-
wie odbyły się też FIVB Klubowe 
Mistrzostwa Świata w 2017 roku. 
W 2021 roku Kraków był tak-
że jednym z Miast Gospodarzy 
CEV Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2021 – od 
2 do 8 września w TAURON Are-
nie Kraków rozegrane zostały 
mecze grupy A, z udziałem re-
prezentacji Polski. W ostatnich 
latach stolica Małopolski gościła 
też uczestników Memoriału Hu-
berta Jerzego Wagnera. 

Latem 2020 roku w Krakowie 
byliśmy świadkami powrotu 
siatkówki, i to z kibicami. W trak-
cie PreZero Grand Prix Polskiej 
Ligi Siatkówki stolica Małopolski 
była pierwszym po kilku miesią-
cach miejscem w naszym kraju 
(po przerwaniu sezonów Plus-
Ligi i TAURON Ligi  z powodu 
pandemii koronawirusa), gdzie 
ligowi zawodnicy – grając na 
piasku – rywalizowali o stawkę. 
W 2021 roku, podobnie jak to 
będzie w ramach tegorocznej 
edycji, odbyła się tutaj męska 
część tego turnieju.

Za przygotowanie i współ-
organizację powyższych wyda-
rzeń – w imieniu Miasta Krakowa 
– odpowiadał Zarząd Infrastruk-
tury Sportowej w Krakowie.

Kraków – stolica polskiej kultury, miasto pełne cennych zabytków 
i unikalnych zbiorów, ponad czterdzieści lat temu wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO – jest 
dziś ważną europejską metropolią, która nie tylko w twórczy spo-
sób prezentuje swoje tysiącletnie dziedzictwo, ale potrafi je także 
łączyć z duchem nowoczesności, otwartością na innowacje, troską 
o zrównoważony rozwój i dbałością o jakość życia mieszkańców. 

https://zis.krakow.pl/
https://zis.krakow.pl/



