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W ostatni weekend odbył się w Nysie dwudniowy turniej. Był to Memoriał im. Zdzisława
Kiczyńskiego. Zagrały w nim cztery czołowe drużyny pierwszoligowe. Ubiegłoroczny mistrz i
wicemistrz tych rozgrywek. Zespół, który był w ścisłej czołówce i beniaminek, którego już
wymienia się w gronie faworytów.

Turniej odbył się przy prawie pustych trybunach. Więcej osób ogląda mecze piłkarskiej B klasy.
Kiedyś jak chodziłem na mecze młodzieżowe Stali Nysa, to frekwencja była zbliżona, a często
wyższa. Myślę, że to temat na oddzielne rozważanie, ale wstrzymam się z tym do ligi, bo może
wtedy będzie zupełnie inaczej.
W czterech zespołach jakie zobaczyłem zaprezentowało się wielu znanych mi zawodników.
Niestety zdecydowaną większość z nich znam z gry w innych zespołach, niż te, które
przyjechały. Mnie się to nie podoba, choć to w dużej mierze rozumiem.
Przejdźmy do moich wrażeń z poszczególnych meczów.
Sobota
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Stal Nysa – Victoria Wałbrzych 3:2
W zeszłym sezonie w Victorii grało czterech byłych siatkarzy w Stali. W tym nie ma z nich
żadnego. W ogóle to w składzie Victorii zostało 2 lub 3 zawodników. Reszta została
sprowadzona. W meczu były cztery zacięte sety i piąty, który Stal wygrała gładko. W Stali nieźle
zaprezentowała się młodzież. W Victorii rozgrywał pozyskany z Młodej ZAKSY, Michał
Superlak, z którym zrobiłem krótki pomeczowy wywiad.
Czarni Katowice – Krispol Września 3:1
Mecz ten odpuściłem.
Victoria Wałbrzych – Czarni Katowice 3:2
Dobre spotkanie. Trener Janczak wystawił inny skład niż z Nysą. Rozgrywał Matula, atakował
Filipiak, a na środku grał Szczygielski. Znakomicie grał Bartosz Filipiak i to on zapewnił Victorii
zwycięstwo. W Czarnych grali byli nysianie, Fijałek i Kalembka.
Stal Nysa – Krispol Września 1:3
Przez cały mecz doping kilkuosobowego młyna Stali. Głośny, bo z użyciem trzech bębnów.
Zresztą grupa ta nie oszczędzała się też w poprzednich meczach, kibicując m.in. Czarnym
Katowice. W Krispolu zagrał Łukasz Karpiewski. Na ławce trenerskiej zasiadł były zawodnik
Stali, Sławomir Gerymski, który robił niezłe show, często kłócąc się z sędziami. Dyskutując
wchodził aż na parkiet. Sprawiał wrażenie rozwścieczonego, a gdy spoglądał na trenera
Bułkowskiego, to się uśmiechał. Strach pomyśleć, co to na lidze będzie. Pojedynek ten skończył
się po 22.30. Mecz ten oglądał Krzysztof Rejno z ZAKSY, z którym zrobiłem krótki wywiad.
W sumie w sobotę zobaczyłem trzy mecze i czternaście setów. Spora dawka.
Niedziela
Victoria Wałbrzych – Krispol Września 3:2
Odpuściłem ten mecz, ale przez to, że trwał długo to widziałem ostatniego seta.
Stal Nysa – Czarni Katowice 1:3
W tym meczu w zespole Stali grało głównie siedmiu zawodników, z których tylko jeden był w
Nysie w poprzednim sezonie i to jeszcze grając na innej pozycji niż obecnie. Mam na myśli
Dzikkowicza. Nie wyglądała najgorzej gra nyskich zawodników, ale beniaminek z Katowic był
lepszy. Przed meczem odbyłem długą rozmowę z prezesem Stali, Piotrem Czuczmanem, którą
podobnie jak dwie inne, o których wspomniałem, dziś lub jutro opublikuję. Niestety mecz
musiałem opuścić przy stanie 1:2.
Wywiad z prezesem Stali koniecznie do przeczytania TUTAJ
Tabela końcowa:
1. Czarni Katowice 7pkt
2. Victoria Wałbrzych 5pkt
3. Krispol Września 4pkt
4. Stal Nysa 2pkt
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Nagrody indywidualne:
Najlepszy przyjmujący - Michał Błoński (Czarni)
Najlepszy atakujący - Bartek Filipiak (Victoria)
Najlepszy rozgrywający - Bartosz Zrajkowski (Krispol)
Najlepszy środkowy - Aleksander Maziarz (Stal)
Najlepszy Libero - Bartosz Mariański (Czarni)
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