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Od ponad miesiąca żyjemy tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojna,
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Kateryna Hranko

KAŻDA TWOJA POMOC UKRAINIE

O

RATUJE ŻYCIE

d ponad miesiąca żyjemy tym,
co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojna, którą
wywołała Rosja w Ukrainie
sprawiła, że Polacy zjednoczyli się, by
pomóc sąsiedniemu narodowi. Jedną
z osób, które uciekły z Ukrainy jest Kateryna Hranko, sędzia międzynarodowa, która w Polsce znalazła bezpieczny
dom.
Pochodząca z Charkowa Kateryna
Hranko uciekła do Polski przed wojną w
Ukrainie. Jest sędzią międzynarodową
od 2019 roku. Wojna zastała ją 24 lutego w swoim domu. Około godziny 4
obudziły ją odgłosy eksplozji. Pomyślała: zaczęło się.
Zgodziła się nam opowiedzieć, jak wyglądała jej ucieczka. Oddajmy jej głos:

Każdy ma pewien punkt krytyczny, punkt
„bez powrotu”, granicę, która wymaga
ważnej decyzji. Ten moment nadszedł, gdy
o wpół do ósmej rano w mój dom uderzyła rakieta, a podwórko i cała dzielnica zostały zniszczone.

Kateryna Hranko (pierwsza z lewej) z Janem Baniakiem i Aleksandrą Szydełko
(fot. Roman Biliński)

Ten poranek zapewne miał być całkowicie inny,
jednak rzeczywistość okazała się okrutna. Kateryna wraz
ze swoją siostrą postanowiły uciec. Piwnica nie zapewniała
nam bezpieczeństwa ani niezawodnej ochrony. W ciągu 15 minut moja siostra i ja zabrałyśmy, co się dało do plecaków i pobiegłyśmy pod ostrzałem karabinów maszynowych w kierunku
dworca kolejowego – mówi Kateryna.

Około 25 godzin jechałyśmy do Lwowa, siedząc na podłodze
w korytarzu pociągu. Nasza podróż ze Lwowa do Przemyśla
trwała kolejne 21 godzin. Po ponad dwóch dniach udało nam
się przekroczyć granicę Polski.

Schronienia obu paniom udzielił w Opolu dobry przyjaciel
Kateryny – Bartek Baniak, z którym zapoznała się w 2018
Podróż sióstr do Polski nie należała do łatwych ani krótkich. roku na turnieju międzynarodowym w Zaporożu.
Jak wielu Ukraińców spędziły wiele godzin w pociągu, aby
dotrzeć do Polski.
Swoją relację Kateryna kończy ważnymi słowami: wojna
szczególnie mocno zjednoczyła Ukraińców, natomiast Ukraina
zjednoczyła Europę i cały otaczający ją świat przeciwko Rosji
i rozpętanej przez nią wojnie.
Cały czas Ukraina potrzebuje naszej pomocy. To wsparcie
nie pozostaje bez echa:
W mrocznych czasach jasne osoby są wyraźnie widoczne. Serdecznie dziękuje każdemu obywatelowi Polski, który pomaga Ukraińcom w tych trudnych czasach. Każda twoja pomoc
Ukrainie ratuje życie i przybliża dzień zwycięstwa. Chwała
Ukrainie! Chwała bohaterom!
Przypomnijmy, ponad 2,5 mln uchodźców z Ukrainy znalazło w Polsce schronienie przed okrucieństwami rosyjskiej
agresji.
Kateryna (stoi trzecia od lewej) wraz z sędziami z Ukrainy
oraz Bartkiem Baniakiem (drugi od prawej)
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Volodymyr Bosenko & Lukáš Královič...

T

hey met in Brno (CZE) in September 2020.
They spent together a nice time during European Championship U20 Men games,
free days and evenings we never expected
that 2 years later one of us will be experiencing real war. Volodymyr Bosenko, Ukrainian
referee, my friend from IRCC was suddenly surprised when Ukrainian neighbour started a war in
Ukraine.

You can find some pictures from Volodymyr’s family stayed in
Lukáš house:

Having a group on Whatsapp we could quickly ask about Volodymyr and his family situation. Anyone can say, promises
are only empty words. Not in this situation. Volodymyr´s family had to run away from Ukraine. We were ready to help
at any moment and knowing the plans of their travel, Lukáš
Královič from Slovakia was the one who could help to manage it at the beginning. This example proved that referees
are big family, never leaving their members alone with the
problem. I’m glad to be a part of this family.
Szymon Pindral
Volodymyr Bosenko:
“Lukáš and his wife helped my wife and children leave the
Ukrainian border. They arrived more than 500km in one side,
picked up and sheltered for 5 days in Bratislava. Helped with
food and clothing. They made sure that the children forgot
the horrors of war. Then they took them to the Vienna airport, from where my family flew to Bulgaria. During their
stay in Bratislava a mutual connection was made between
my and Lukáš’s families with several emotional experiences
ending with both families crying at the airport. Now Borislav
Yordanov helps my family with accommodation and everything necessary in Bulgaria. I am very grateful to the entire
referee community for their help and care for my family. I
am forced to stay at home, to help my disabled parents.
I constantly feel the support of the entire volleyball family
of international referees. My sincere gratitude to the Lukas
family, also Borislav Yordanov for taking care of my family in
Bulgaria now, for the financial assistance - Bosko Milic, who,
despite my objections, sent money to the Borislav card for
my family so that my children could buy themselves clothes,
that they couldn’t take during emergency evacuation. I am
grateful to God that I have the opportunity to be the part of
a large volleyball family of CEV referees.”
Lukáš Královič:
Me and my wife were absolutely shocked when the war star- This is a picture of thanks to Lukáš:
ted and we couldn´t believe it was really happening. From
the very first day we monitored the whole situation. We
knew that it is happening close to Volodymyr´s city and together with the whole volleyball community we were waiting
for news from Volodymyr that he and his family are OK. As
soon as we found out they need some help with a transport
through Slovakia we didn´t hesitate and arranged a pick up
at the borders on the other side of the country. Volodymyr´s
family stayed with us for a couple days. We tried to provide
some necessary matters for them since they travelled with
light baggage. We also tried to make them feel welcome
even though our place is not very big. We did watch movies and eat popcorn together; we went out for short sightseeing; we had family breakfast together and we took them
to eat at restaurants so that they would feel as they were on
a vacation, not escaping from a war.
When our time together came to an end, we took them to
the Vienna airport. The farewell was very touching. We cried
while saying goodbye and we were watching them until they
left to the other part of the airport. After they left, our
home was emptier than it was before they came to us.
We are still in touch and share the small things that happen
in our lives. And most of all we hope that we can visit all of
them together with Volodymyr in Sumy soon. Slava Ukraine!
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Nominowani DO AWANSU

S

ezon sędziowski to okazja
do wykazania się swoimi
umiejętnościami podczas
każdego prowadzonego
spotkania, zwłaszcza, gdy
jesteśmy oceniani przed kwalifikatorów. I tak czujne oczy tych
ostatnich wskazały osoby, które
mają szansę awansować po tym
sezonie o szczebel wyżej. Postanowiliśmy zapytać niektórych
z nich, co czują i co uważają za
najważniejsze w pracy sędziego.
Wszystkim przepytywanym zadaliśmy pytania: 1. Czym jest dla Ciebie
szansa awansu do wyższej ligi rozgrywkowej? 2. Jakie są Twoje mocne
strony jako sędziego? 3. Co jest najważniejsze w byciu sędzią siatkówki
w obecnych czasach? Przeczytajcie
sami, czym się z nami podzielili.

Jest to bardzo złożone zagadnienie,
na które nie da się odpowiedzieć
w kilku słowach. Poza takimi oczywistymi rzeczami, jak znajomość
przepisów i umiejętne ich stosowanie, sędzia musi rozumieć i czuć grę.
Przydaje się tu niewątpliwie doświadczenie (zarówno to sędziowskie, jak
i boiskowe), które jest bezcenne.
Dobre zarządzanie zespołami i całym
meczem wymaga wysokich umiejętności interpersonalnych. Arbiter
musi być akceptowany przez zespoły
i musi dawać poczucie sprawiedliwości, a to można osiągnąć tylko dzięki
pewności siebie podczas podejmowania decyzji. Jest to trudne patrząc
na to, że praktycznie każde spotkanie jest dostępne w telewizji bądź
w internecie, a przez to presja nakładana na arbitrów jest ogromna. Dodatkowo na ligach profesjonalnych
mamy challenge, w którym sędzia
musi być też np. specjalistą od analizy obrazu. Podsumowując, sędziowie
poddawani są dużemu stresowi i im
szybciej nauczymy się go opanowywać i wykorzystywać w pozytywny
sposób, tym łatwiej będzie nam podejmować trudne decyzje.

Jakie są Twoje mocne strony jako sędziego?
Przede wszystkim spokój. Potrzebny
jest również dobry kontakt z zawodnikami i trenerami.
Co jest najważniejsze w byciu sędzią
siatkówki w obecnych czasach?
Moim zdaniem pokora. System challenge pokazuje, że nikt z nas nie jest
nieomylny – każdy popełnia błędy
i powinien potrafić się do nich przyznać.

Marek Kaleński
(warmińsko-mazurskie)
Czym jest dla Ciebie szansa awansu
do wyższej ligi rozgrywkowej?
Możliwością podniesienia swoich
kwalifikacji.
Jakie są Twoje mocne strony jako sędziego?
Myślę, że od oceniania mocnych
stron są przede wszystkim sędziowie
kwalifikatorzy. Mi osobiście wydaje
się, że akceptowalność przez obie
drużyny.

Filip Kuchna
(pomorskie)
Czym jest dla Ciebie szansa awansu
do wyższej ligi rozgrywkowej?
W pierwszej kolejności nasuwa mi się
odpowiedź, że to wyróżnienie dające
mi możliwość pokazania i sprawdzenia się na tle innych sędziów. Oczywiście jest to też szansa na zdobycie
doświadczenia, które bez względu
na wynik końcowy, zaprocentuje w
przyszłości. Jednak przede wszystkim to realizacja celu, który postawiłem sobie przed tym sezonem.

Co jest najważniejsze w byciu sędzią
siatkówki w obecnych czasach?
Michał Malinowski
Na pewno ważną rzeczą jest życiowe
(świętokrzyskie)
podejście do zawodników, trenerów,
Czym jest dla Ciebie szansa awansu działaczy. Bycie uprzejmym i kultudo wyższej ligi rozgrywkowej?
ralnym.
Awans do wyższej ligi byłby dla mnie
Jakie są Twoje mocne strony jako sę- dużym wyróżnieniem. Taka nobilita- Kolegom Markowi, Filipowi i Michacja motywuje do działania, umożli- łowi życzymy realizacji zamierzodziego?
Myślę, że to pytanie trzebaby skiero- wia dalszy rozwój i daje sposobność nych celów awansu do wyższej klasy
doskonalenia umiejętności sędziow- rozgrywkowej.
wać do kwalifikatorów. :)
skich poprzez korzystanie z wiedzy
Co jest najważniejsze w byciu sędzią i rad bardziej doświadczonych koleMATEUSZ RUTYNOWSKI
gów.
siatkówki w obecnych czasach?
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Odszedł Zbigniew Kułak...

Z

e smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Zbigniewa Kułaka. Znaliśmy
Zbyszka jako wielkiego pasjonata siatkówki, z którą związany był od dawna
w różnych rolach. Był zawodnikiem, trenerem, sędzią i kwalifikatorem siatkówki halowej i plażowej
w Mazowiecko-Warszawskim Związku Piłki Siatkowej oraz Polskim Związku
Piłki Siatkowej.
Zawodowo Zbyszek był
wieloletnim nauczycielem
i wychowawcą Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 5
im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. Znany
był też ze swojej działalności w MWZPS i w roli prezesa UKS Piątka Wołomin.
Za swoją działalność został
odznaczony między innymi brązową, srebrną i złotą
odznaką Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, złotą odznaką Szkolnej Ligi Siatkówki,
a także medalem MWZPS.
Drugą wielką pasją Zbyszka
była fotografia, gdzie również był wielokrotnie doceniany i nagradzany. Oprócz
wszystkich ról i zajęć w których Zbyszek znakomicie
się sprawdzał był przede
wszystkim dobrym człowiekiem i kolegą, na którego mogliśmy liczyć, zawsze
uśmiechnięty i zarażający
pozytywną energią.
Zbigniew Kułak zmarł we
wtorek, 5 kwietnia, miał 58
lat.
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MAGDALENA NIEWIAROWSKA
Z NOMINACJĄ NA UNIWERSJADĘ

N

ominacja na tegoroczną letnią Uniwersjadę w dniach
26.06 – 07.07.2022 w Chinach w mieście Chengdu
(Chengdu 2021 FISU World University Games) była dla mnie ogromnym, ale miłym zaskoczeniem
z kilku powodów. Po pierwsze egzotyczne i ciekawe kulturowo miejsce
– jestem zafascynowana Chinami.
Po drugie rodzaj imprezy. Po trzecie nominację na ten turniej dzień
wcześniej otrzymał Maciek Twardowski – rzadko zdarza się na jedną
imprezę nominowanych jest dwóch
sędziów z jednego kraju*. Po czwarte nie spodziewałam się żadnej nominacji FIVB w roku bieżącym, gdyż
na Kursie FIVB w Meksyku sugerowano nam, że pierwsze nominacje
planowane są na młodzieżowe Mistrzostwa Świata w 2023 roku.

Uniwersjady w 2011 roku podjęło się
miasto Poznań, które przegrało z chińskim Shenzhen.
Na ten moment zarejestrowałam się
w dedykowanym systemie akredytacji
FISU i oczekuję na zatwierdzenie i uzyskanie specjalnego oświadczenia/pozwolenia ułatwiającego uzyskanie wizy,
a także zakup biletów lotniczych.

Uniwersjada inaczej zwana Uniwersyteckimi Igrzyskami odbywa się co dwa
lata w innym mieście w cyklu letnim
i zimowym, zawsze pomiędzy letnimi i
zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Tegoroczna impreza została przeniesio- Obecnie podróżowanie do i z Chin jest
utrudnione. Liczba międzynarodowych
na z uwagi na sytuację
pandemiczną na świecie, pierwotnie miała
mieć miejsce w 2021
roku. Organizatorem
jest Międzynarodowa
Federacja Sportu Uniwersyteckiego
FISU
(Fédération Internationale du Sport Universitaire). Impreza trwa
12 dni i obejmuje 15
obowiązkowych dyscyplin sportowych, w tym
piłkę siatkową halową
i plażową. Na otwarcie
i zakończenie odbywa
się ceremonia otwarcia
i zamknięcia, zbliżona
organizacją do ceremonii igrzysk olimpijskich
(patrz zdj. obok). Mam
nadzieję, że będzie okazja w nich uczestniczyć.
Z ciekawostek, w Polsce
odbyły się dotychczas
dwie uniwersjady: 16
Zimowa Uniwersjada w
1993 i 20 Zimowa Uniwersjada 2001, obie w
Zakopanem. Starania o
organizację 24. Letniej
Uniwersjady w 2007,
25. Letniej Uniwersjady w 2009 i 26. Letniej
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połączeń lotniczych została znacznie
ograniczona. Ograniczona liczba przewoźników wpłynęła na bardzo wysokie
ceny biletów – ostatnio sprawdzałam
możliwe połączenia lotnicze i ich koszt
w zależności od daty wylotu i przylotu kształtował się na oszałamiającym
poziomie między 35 a 95 tysięcy złotych! W związku z tym narasta trochę
moich obaw co do mojej podróży do
Chin. Drugą sprawą są kwestie związane z obostrzeniami covid. Mam nadzieję, że z tytułu organizacji tej imprezy
będą wprowadzone jakieś uproszczone
procedury dla uczestników. Procedury
w Polsce przed wylotem do Chin nie należą do prostych. Na ten moment pasażerowie w pełni zaszczepieni podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać dwa
negatywne wyniki testów na COVID-19
wykonane maksymalnie 24 godziny
przed podróżą metodą molekularną
(RT-PCR) w dwóch różnych laboratoriach spośród placówek wyznaczonych
przez Ambasadę Chin w Warszawie.
Na podstawie wyników badań należy
wnioskować w ambasadzie za pośrednictwem wyznaczonego systemu internetowego o zaświadczenie o stanie
zdrowia (tzw. zielony kod zdrowia). Na
pokład samolotu mogą wejść wyłącznie osoby z ważnym kodem. Natomiast
po przekroczeniu granicy
trzeba poddać się kontroli
medycznej, w tym kolejnym
badaniom na obecność COVID-19: PCR (z nosa i gardła),
na przeciwciała IgM i niekiedy również IgG (z krwi żylnej). Dodatkowo, trzeba odbyć 14-dniową lub 21-dniową
kwarantannę na własny koszt
w wyznaczonym przez władze miejscu oraz oczywiście
w międzyczasie kilka testów.
Mam nadzieję, że z tytułu
organizacji tej imprezy będą
wprowadzone jakieś specjalne uproszczone procedury
dla uczestników. W przeciwnym wypadku wyjazd może
być utrudniony, o ile wręcz
niemożliwy. Osobiście trzymam kciuki, żeby się udało :)
MAGDALENA NIEWIAROWSKA
*Kilka tygodni po nominacji Maciej Twardowski otrzymał informację, że w związku z wycofaniem
się kilku zespołów z turnieju,
konieczna była redukcja ilości
sędziów wyznaczonych na turniej,
przez co jego nominacja została
anulowana.

Bieżące nominacje
naszych Sędziów Międzynarodowych
Bartłomiej Adamczyk

08-10.04.2022 - CEV Mistrzostwa Europy 2022 U20 Mężczyzn - Kwalifikacje (Bułgaria, Sofia)

Paweł Burkiewicz

11.06.2022 - Złota Liga CEV (mężczyźni), Czechy-Estonia / S1 (Czechy, Zlin)

Wojciech Głód

22-24.04.2022 - CEV Mistrzostwa Europy 2022 U18 Mężczyzn - Kwalifikacje (Łotwa, Sigulda)
24-30.07.2022 - EYOF - Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (Słowacja, Bańska Bystrzyca)

Tomasz Janik

07-09.04.2022 - CEV Mistrzostwa Europy 2022 U20 Mężczyzn - Kwalifikacje (Łotwa, Jelgava)
28.05.2022 - Srebrna Liga CEV (Kobiety), Słowenia-Szwecja / S1 (Słowenia, Mislinja)

Marek Lagierski

8-10.04.2022 - CEV Mistrzostwa Europy 2022 U20 Mężczyzn - Kwalifikacje (Portugalia, Viana do Castelo)
25.05.2022 - Srebrna Liga CEV (Kobiety), Portugalia-Estonia / S1 (Portugalia, Viana do Castelo)

Maciej Maciejewski

26.05.2022 - Złota Liga CEV (Kobiety), Ukraina-Rumunia / S1 (Rumunia, Alexandria)
24-30.07.2022 - EYOF - Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (Słowacja, Bańska Bystrzyca)

Jarosław Makowski

20-22.05.2022 - CEV Mistrzostwa Europy 2022 U22 Mężczyzn - Kwalifikacje (Włochy, Guidonia)

Wojciech Maroszek

07.04.2022 - 1/2 Finału CEV Ligi Mistrzów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel / S2 (Polska, Kędzierzyn-Koźle)

Anna Niedbał

22-24.04.2022 - CEV Mistrzostwa Europy 2022 U17 Kobiet - Kwalifikacje (Niemcy, Kienbaum)
01.06.2022 - Srebrna Liga CEV (mężczyźni), Rumunia-Bośnia i Hercegowina (Rumunia, Galati)

Magdalena Niewiarowska

15.03.2022 - Finał Pucharu CEV (kobiety), Eczacibasi Dynavit Istanbul - Allianz MTV Stuttgart / S1 (Turcja, Stambuł)
26.06-07.07.2022 - 31 Letnia Uniwersjada 2022 (Chiny, Chengdu)

Katarzyna Sokół

16.03.2022 - Finał Pucharu CEV (mężczyźni), Vero Volley Monza - Tours VB / S2 (Włochy, Monza)
02.06.2022 - Złota Liga CEV (Kobiety), S1 Ukraina-Węgry (Węgry, Budapeszt)

Maciej Twardowski

30.03.2022 - 1/2 Finału CEV Ligi Mistrzów, Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle / S2 (Polska, Jastrzębie Zdrój)
11.06.2022 - Złota Liga CEV (mężczyźni), Łotwa-Belgia / S1 (Łotwa, Daugavpils)
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MAREK MAGIERA
WIDZIANE Z TELEWIZYJNEGO OKIENKA

Jeśli wojna, to tylko na boisku!

P

rzy tym, co od
ponad
miesiąca
dzieje się w Ukrainie, wszystko inne
schodzi na drugi
plan. Na szczęście jest jedna dziedzina życia, która
zawsze wlewała optymizm
i radość w serca zwyczajnych ludzi. Tą dziedziną życia jest sport, a siatkówka
w szczególności, ot choćby ze względu na specyfikę
gry, gdzie jest ostra walka,
ale nie ma bezpośredniego
kontaktu z przeciwnikiem.
Gra bardzo przyjazna, tak
jak przyjazny powinien być
świat, czego niestety nie
rozumie wielu ludzi na czele z bandytą Putinem.
Za nami pucharowe rozstrzygnięcia
u pań i panów. U pań w Nysie najlepszy okazał się Developres Rzeszów
i spisał się jak na faworyta przystało. U panów – miesiąc temu – dosłownie dwie doby po bestialskiej
napaści ruskiej dziczy na Ukrainę
– triumfowała ZAKSA Kędzierzyn
Koźle. Też zasłużenie, choć już takim
stuprocentowym faworytem nie
była. Wiecie Państwo, co zapamiętałem z tych obu turniejów? Twarz
i oczy Jurija Gladyra.

zapamiętane. Osobiście zbudowany
jestem zachowaniem i decyzjami
podjętymi przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę oraz prezesa PZPS
Sebastiana Świderskiego. Tak to powinno wyglądać.
W mediach społecznościowych pojawił się emocjonalny wpis Malwiny Smarzek, która jeszcze miesiąc
temu była siatkarką rosyjskiego
Lokomotiwu Kaliningrad. Malwina
pisała o swoich odczuciach i o otrzy-

turniej. Następnego dnia na pierwszej stronie największego sportowego dziennika w Rosji pojawiłaby
się informacja, że dzielny rosyjski
sportowiec zwyciężył, tak jak zwycięża Rosja, mimo kłód rzucanych
pod nogi ze wszystkich stron przez
ten zgniły Zachód. I niewykluczone,
że pojawiłaby się też informacja, że
przy odgrywaniu hymnu Rosji, mimo
iż zawodnik nie wystąpił pod flagą
swojego kraju, otrzymał od publiczności owację na stojąco.

nie wspominam, bo to oczywiste.
Na koniec słowo o zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Michała Kubiaka. Nie ukrywam, że mnie
trochę tym zaskoczył, ale do rzeczy…
Michał Kubiak. Charakterny, waleczny i raz poszedł jak dzik w żołędzie. I tak dalej, i tak dalej. To
wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy też,
co wygrał i czego nie udało mu się
wygrać.
Od siebie napiszę, że Michał cały
czas rozgrywa i cały czas wygrywa
swój najważniejszy mecz realizując
się jako człowiek, mąż i ojciec. Rodzina zawsze była dla niego świętością. Pamiętam jak kiedyś opowiadał
mi o żonie Monice, którą też zresztą
miałem przyjemność poznać.

mywaniu od kibiców wiadomości
(często mocno niecenzuralnych),
że powinna natychmiast zrezygnować z gry w Rosji i wracać do Polski.
Szczerze przyznam, że trochę dziwi
mnie jej zdziwienie i późniejsze wypowiedzi już po powrocie do Polski,
Jurij Gladyr. Ukrainiec, ale też Polak, ale to na razie zostawiam.
bo ma nasze obywatelstwo. Dla nas
po prostu Jurek. Przed każdym me- Abstrahując od wszystkiego i rozuczem finałowego turnieju o Puchar miejąc wszystkie sytuacje wynikająPolski miała miejsce akacja „minu- ce z podpisanych kontraktów uwatowe wsparcie dla narodu ukraiń- żam, że polscy sportowcy i nie tylko
skiego” polegająca na zgotowaniu zresztą polscy, po prostu wszyscy
przez kibiców owacji dla ukraińskich na świecie, na wszystkich frontach
bohaterów walczących o swój kraj. sportowej rywalizacji powinni odJurij podczas tego momentu miał mawiać jakichkolwiek kontaktów ze
łzy w oczach. Na Ukrainie jest jego sportowcami rosyjskimi. I uważam
mama, jego rodzina, znajomi, przy- też, że nie powinni reprezentować
jaciele. Pochodzi i niemal cała rodzi- ich klubów i tutaj nie ma znaczenia,
nę ma w Połtawie.
czy ktoś jest siatkarką, siatkarzem,
czy piłkarzem.
Ktoś kiedyś powiedział, że sport powinien być wolny od polityki. Tak. To Uzasadnię. Rosjanie albo zdecydoprawda. Powinien być, ale nie jest wana większość z nich żyje w wyi nie ma się co oszukiwać, że będzie imaginowanym świecie. Dociera do
inaczej. Publiczność we Wrocła- nich tylko i wyłącznie informacja
wiu wyraziła swoje zdanie na temat podawana przez ichniejszą propatego wszystkiego, co dzieje się gandę. Wystarczy zajrzeć do sieci
w Ukrainie. Swoje zdanie wyrazili i zobaczyć, jak mają wyprane mózgi.
też sportowcy, wszystkich ich ge- I teraz dajmy na to – jakiś uznany
stów nie wymienię, bo to niemożli- tenisista, przeciwnik wojny i antywe, ale wszystkie na pewno zostaną putinowiec – wygrywa jakiś ważny

Wiem i zdaję sobie sprawę z faktu, że dla nas to brzmi nieprawdopodobnie, ale przypomnę też, że
w Korei Północnej ogłoszono, że ich
drużyna piłkarska wygrała mistrzostwa świata w Brazylii w 2014 roku
i wszyscy tam w to uwierzyli.
Niedawno wziąłem udział w audycji,
gdzie zastanawialiśmy się, jak powinien wyglądać świat siatkarski, kiedy to wszystko się już skończy. Nikt
tego nie wie, ale ja nie wyobrażam
sobie sytuacji, że tak nagle wszystko wraca do stanu jeszcze sprzed
dwóch tygodni. No bo jak? Jutro
kończy się wojna – oby! – i co? Od
następnego poniedziałku do gry
wracają rosyjskie kluby, reprezentacje? No nie! Te sankcje powinny
potrwać jakiś czas, stosunkowo
długi. Do gry najszybciej mogliby
wrócić ci, którzy jasno opowiedzieli
się przeciwko wojnie, ale jako osoby prywatne i absolutnie nie występujące pod flagą swojego kraju.
Uważam też, że wszyscy sportowcy,
którzy tak jak ten gimnastyk umieścili na swoich uniformach literę „Z”
powinni być wykluczeni ze sportowych struktur dożywotnio i pozbawieni wszystkich tytułów, które wywalczyli. O honorowym traktowaniu
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Z Kubim w zasadzie spotykałem
się tylko na niwie zawodowej, czy
podczas spotkań reprezentacji, czy
podczas zgrupowań w Spale. I szukałem w pamięci jakiegoś jednego
zdarzenia, które szczególnie utkwiło
mi w pamięci. Tych boiskowych było
dużo, ale szczególnie utkwiły mi
w pamięci dwa. Pierwsze to całkiem
świeże, kiedy po meczu o brązowy
medal oddał swoją koszulkę młodemu kibicowi, a drugie miało miejsce
jakiś czas temu w Spale. Michał ze
względu na obowiązki nie mógł opuścić ośrodka, żeby wysłać paczkę
z parą butów siatkarskich. Ja akurat
byłem już po pracy i szykowałem
się do powrotu do Warszawy, kiedy podszedł do mnie i zapytał, czy
mogę mu ją wysłać. Tak się stało, ale
nie to jest tu ważne. – Koniecznie
wyślij dzisiaj, żeby doszły na piątek,
bo grają jakiś turniej i nie chciałbym
żeby się chłopak martwił. Obiecałem mu, to muszę słowa dotrzymać.
Nie zapomnij.
Cały Kubi. Nigdy nie udawał, ani nie
ukrywał swoich emocji. Zawsze mówił, co myślał i zawsze dotrzymywał
danego słowa.
Michał Kubiak to ten typ człowieka,
którego albo się kocha, albo nienawidzi. Tak. To prawda. Ja byłem i cały
czas jestem w tej pierwszej grupie.
Dzięki Michał. To była wielka przyjemność.

MAREK MAGIERA

Przygotowanie do sezonu
siatkówki plażowej

Z

apowiadając sezon siatkówki
plażowej należy odnotować, że
po wyborach w Polskim Związku Piłki Siatkowej, które odbyły
się jesienią ubiegłego roku za sprawy
sędziowskie z ramienia Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS jest odpowiedzialna ponownie Agata Józefowicz.
Razem z Agatą współpracują Agnieszka Myszkowska, Marcin Grzelak, Paweł
Kryda, Grzegorz Gałka, Szymon Marciniak i Damian Czkór (odpowiedzialny
za komisarzy). Zespół w osobach wymienionych sędziów będzie czuwał nad
aspektami organizacyjnymi, szkoleniowymi oraz przygotowaniem nominacji
sędziowskich na zawody młodzieżowe
i seniorskie szczebla centralnego.
Na świecie sezon plażowy zainaugurowany został w Meksyku turniejami Beach
Pro Tour w kategorii Challenge i Elite 16,
w Polsce rozgrywki centralne rozpoczną
się w czerwcu. Wcześniej sędziowie szczebla centralnego oraz kandydaci spotkają
się na szkoleniu, które po dwóch latach
przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 odbędzie się stacjonarnie we Wrześni w dniach 13-15 maja. Swoją obecność
potwierdziło 80 osób – sędziów głównych,
sędziów szczebla centralnego, kandydatów
na sędziego szczebla centralnego oraz komisarzy. Szkolenie będzie miało charakter
teoretyczno-praktyczny, co oznacza, że
oprócz wykładów przewidziane są zajęcia praktyczne. Szczegóły na razie nie są
znane. Dla siedemnastu kandydatów na
sędziów to niejedyna forma przygotowania do sezonu, jeszcze przed szkoleniem
we Wrześni spotkają się online, podczas
których będą mieli okazje uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach szkoleniowych.
Koordynatorem kursu dla kandydatów jest
Paweł Kryda.
W sezonie 2022 czeka nas kilka zmian
w przepisach gry. Zaktualizowana zostanie m.in. Procedura przyznawania przerwy
medycznej. Nad tłumaczeniem i redakcją
polskich dokumentów czuwają Agnieszka
Myszkowska i Szymon Marciniak. W zawodach międzynarodowych będzie też testowany nowy zapis, który uprawni zawodników
do poproszenia sędziego o sprawdzenie śladu upadku piłki (przypomnijmy, że podobną
procedurę mamy w Polsce od 2019 roku.
POSMUP uprawnia zespół do jednej prośby
o sprawdzenie śladu upadku piłki podczas
meczu). Na zawodach międzynarodowych
weryfikacja challenge będzie dostępna na
Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
W polskim kalendarzu rozgrywek pojawił się
nowy cykl Orlen Beach Volley Tour 2022,
który będzie składał się z czterech turniejów eliminacyjnych do finału Mistrzostw
Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Oprócz tych zawodów tradycyj-

nie już swoje turnieje zapowiedziała Plaża
Open. Kalendarz rozgrywek może ulegać
jeszcze zmianom. Warto dodać, że Polska
będzie gospodarzem aż czterech turniejów z cyklu Beach Pro Tour. Organizatorem
jednego będzie Plaża Open i odbędzie się
w Białymstoku, dwa kolejne rozegrane zostaną w Warszawie i jeden w Mysłowicach.
Agata Józefowicz zapowiada też, że podobnie jak w ubiegłym roku, sędziowie, którzy
wykazują się znajomością j. angielskiego
będą mieli szanse uczestniczyć w wymianie
i sędziować turnieje, które będą organizowane przez federacje, z którymi współpracujemy. Wszystkim życzymy udanego sezonu i samych trafnych decyzji!

- Hamburg (GER) 10-14.08
- Rio de Janeiro (BRA) 9-13.11
CEV
- Monachium (GER) 15-21.08
Agata Józefowicz
FIVB
- Kusadasi (TUR) 19-22.05
- Maroko* 21-24.07
CEV
- Vlissingen 09-12.06
Marcin Grzelak
FIVB
- Espinho (POR) 14-17.07
- Maroko* 21-24.07
*Miasto nie jest jeszcze znane

Dotychczasowe nominacje sędziów międzynarodowych:
Podczas Mistrzostw Świata w Rzymie MŚ
sędzią Challenge będzie Robert Bronisz.
Agnieszka Myszkowska
FIVB
PAULINA BOŚ
- Itapema (BRA) 14-17.04
(Współpraca przy tekście:
- Rzym MŚ (ITA) 10-19.06
Agata Józefowicz, Marcin Grzelak,
- Gstaad (SUI) 06-10.07
Paweł Kryda)
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Zaangażowanie sędziów w Polsce
w pomoc uchodźcom z Ukrainy

W

dniu, w którym tworzę
ten artykuł trwa 46 dzień
wojny Rosji z Ukrainą. Inwazja, która rozpoczęła
się 24 lutego 2022 roku stanowi
eskalację trwającej od 2014 roku
wojny.
Zostałam poproszona o przygotowanie materiału, w jaki sposób siatkarskie środowisko
włączyło się w pomoc uchodźcom z Ukrainy
zmuszonym do ucieczki ze swojego kraju.
Codziennie od ponad 1,5 miesiąca słyszymy
rozliczne przykłady, bo społeczeństwo polskie w tej trudnej sytuacji stanęło na wysokości zadania. Niektórzy z nas piszą i mówią
bardziej otwarcie, inni pomagają w ciszy. To
zawsze nasza prywatna decyzja, która nie
powinna być oceniana. Jestem pewna w
100%, że warto pokazywać dobre przykłady
i dzielić się nimi z innymi. Dlaczego? Łączy
nas siatkówka, jesteśmy sędziami różnych
szczebli rozgrywek, ale prywatnie i zawodo-

R

wo każdy z nas ma inne kompetencje, umie- Pomagamy różnie – wpłacając pieniądze na
jętności, zawód, w którym się specjalizuje. zbiórki, przekazując jedzenie, ubrania, rzeczy, pomagając w ucieczce z Ukrainy lub
W przypadku tej wojny również miejsce za- z granicy do miejsc, które stanowią przymieszkania często determinuje, czy możemy stanek do dalszej podróży, dowożąc popomagać bardziej bezpośrednio, czy za po- moc Ukrainie, oddając swoje mieszkania lub
mocą innych kanałów. Wiedząc jednak, jakie domy na pobyt, pomagając przy znalezieniu
możliwości mają nasze koleżanki i koledzy własnego mieszkania w Polsce, organizuz całej Polski, mamy szanse skomunikować jąc pracę, zatrudniając osoby pochodzące
się i pomagać w bardziej zorganizowany z Ukrainy, pomagając organizacyjnie w cosposób. Pisząc o zorganizowanej pomocy dziennym życiu (od zakupów, znalezienia
nie mogę pominąć pomocy, która wynika lekarzy, pomocy urzędowej, po zakup karty
z działań firm, w których jesteśmy zatrud- telefonicznej i Internetu), będąc wolontanieni. Biznes w tych trudnych czasach od- riuszami na granicy, ale przede wszystkim
daje swoją infrastrukturę pod mieszkania, ofiarując swój czas, empatię i wsparcie.
przekazuje środki finansowe czy rzeczowe, Pamiętajmy o jednym - to, co dla nas jest
daje pracę. Brawo!
prostą i prozaiczną czynnością dla osób
zostawiających całe swoje życie i bliskich
Przygotowując ten artykuł rozmawiałam w swoim kraju, znających w niewielkim
z bardzo wieloma osobami z całej Polski. stopniu język lub w ogóle, nie znających
Niestety niemożliwe byłoby dotarcie do zasad obowiązujących w Polsce jest trudne
wszystkich i wymienienie Was z imienia i stresujące.
i nazwiska, dlatego chciałabym pokazać, jaPAULINA BOŚ
kie ta pomoc przybiera formy.

Zespół ze Lwowa w PlusLidze

ada Nadzorcza Polskiej Ligi
Siatkówki spotkała się z Olegiem Baranem – prezesem
ukraińskiego klubu Barkom
Każany Lwów, który od wielu miesięcy aplikuje do Ligi Mistrzów Świata.
Po specjalnej wideokonferencji obie
strony podtrzymały chęć dołączenia ukraińskiego zespołu do PlusLigi
w następnym sezonie rozgrywkowym.
Właściciel i główny sponsor ukraińskiej
drużyny przedstawił szczegółową analizę
sytuacji klubu, wraz z gotowymi propozycjami organizacyjnymi na najbliższy sezon
Ligi Mistrzów Świata. Rada Nadzorcza PLS
postanowiła, że proces przyjmowania Barkomu Każany Lwów do PlusLigi będzie kon-

Popko, prezes zarządu Polskiej Ligi Siatkówki. – Także ze względu na wojnę w Ukrainie
i napaść Rosji na naszych wschodnich sąsiadów nie powinniśmy odbierać im i nam
szans na rozwój naszych ligowych rozgrywek. W najbliższych miesiącach będziemy
kontynuowali proces przyjmowania Barkomu do PlusLigi, został do spełnienia jeszcze
szereg formalności wynikających z zapisów
naszego regulaminu. Wspólna decyzja Rady
oznacza jednak, że jesteśmy gotowi na to
wyzwanie i nowy rozdział w historii naszej
zawodowej ligi. O szczegółach będziemy
stopniowo informować w następnych miesiącach, pragnę jednak już teraz zapewnić,
że przyjęte warianty gwarantują pełne bezpieczeństwo naszym drużynom.

tynuowany.
– Mamy wyjątkowy czas, wspólnie uznaliśmy, że nasi ukraińscy przyjaciele spełniają
wymogi i jednocześnie zasługują na nasze
wsparcie oraz solidarność – podkreśla Artur
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Źródło: PlusLiga.pl /
autor: Kamil Składowski

Sędzia drugi:

Prawidłowa technika poruszania się

K

omisja Szkolenia i Przepisów Gry, na podstawie obserwacji sędziów na różnych poziomach rozgrywek, zarówno podczas obecności na meczach, jak również transmisji telewizyjnych, zauważyła, że
technika poruszania się sędziego drugiego w znacznej większości daleka jest od wzorcowej.

Rola sędziego drugiego jest bardzo ważna, często niedoceniana, a prawidłowe zajmowanie przez niego pozycji do obserwacji siatki oraz linii środkowej jest kluczowe dla właściwej perspektywy obserwacji sytuacji na siatce i pod siatką.
Celem przypomnienia po raz kolejny prezentujemy materiał zawierający nasze rekomendacje. Tym samym obligujemy
wszystkich sędziów do ich stosowania a sędziów kwalifikatorów do szczególnego zwrócenia uwagi na ten obszar doskonalenia warsztatu sędziowskiego.
POZYCJA NEUTRALNA
Rekomendowana pozycja „neutralna” sędziego drugiego to:
- około 1-1,5 metra od linii bocznej boiska, około 0,5 m od słupka
- około 0,5 metra od płaszczyzny siatki po stronie zespołu przyjmującego

AKCJA W POBLIŻU SĘDZIEGO PIERWSZEGO
Jeśli akcja jest w pobliżu sędziego pierwszego, sędzia drugi przemieszcza się do przodu, blisko słupka.
Dopuszczalne jest zrównanie się ze słupkiem lub nawet zbliżenie się do linii bocznej boiska.
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AKCJA NA ŚRODKU BOISKA
Jeśli akcja rozgrywa się na środku siatki, sędzia drugi wraca na pozycję neutralną.

AKCJA W POBLIŻU SĘDZIEGO DRUGIEGO
Jeśli akcja jest w pobliżu sędziego drugiego, przemieszcza się do tyłu oraz w bok zajmując dogodną pozycję do
obserwacji siatki i antenki po swojej stronie, a także zawodnika atakującego i rąk zawodników blokujących.
Rekomendowana pozycja to:
- około 1 – 1,5 metra w bok, po stronie zespołu blokującego
- około 1 – 1,5 metra od słupka do tyłu

PRZEMIESZCZANIE SIĘ SEDZIEGO DRUGIEGO
- zmienia swoją pozycję zaraz po zakończeniu akcji ataku i bloku,
- porusza się PŁYNNIE (bez biegania, ale i nie leniwie) i przechodzi każdorazowo na stronę zespołu blokującego,
- nie wychyla się na boki, nie pochyla się do przodu,
- w razie zajmowania pozycji po stronie zespołu, który przegrał wymianę, wykonać krótki krok dostawny celem
podkreślenia sygnału dla sędziego pierwszego odnośnie oceny sytuacji. Pamiętajmy, że jeżeli po zakończeniu
wymiany sędzia drugi pozostaje na pozycji to jest to transmisja sygnału „nie wiem / nie jestem pewny / nie widziałem”
- postawa wyprostowana, ręce wzdłuż ciała
MAGDALENA NIEWIAROWSKA
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Sedziowie.PZPS.pl

Facebook.com/SedziowieSiatkowki

