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PIŁKA NOŻNA
Polacy docenieni
Robert Lewandowski (Bayern Monachium) znalazł się w jedenastce sezonu 2014/2015
Bundesligi. Polski napastnik został wybrany przez kibiców w plebiscycie portalu
bundesliga.de. Natomiast Grzegorz Krychowiak (Sevilla) został wybrany do drużyny sezonu w
Lidze Europy.
Krychowiak z trofeum
Po zaciętym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie Sevilla pokonała Dnipro 3:2.
Jedną z bramek dla Hiszpanów zdobył Grzegorz Krychowiak. Jest to drugi z rzędu triumf
Sevilli w Lidze Europy, który – co najważniejsze – gwarantuje udział w fazie grupowej Ligi
Mistrzów w przyszłym sezonie.
SIATKÓWKA
Polacy niepokonani po pierwszym weekendzie LŚ
Polscy siatkarze dwukrotnie pokonali reprezentację Rosji (3:0 i 3:2). Z bardzo dobrej strony
pokazali się Bartosz Kurek, wracający po roku przerwy do reprezentacji (grał jako atakujący)
oraz środkowy Mateusz Bieniek, dla którego był to debiut w kadrze. Skuteczna gra
zaowocowała statuetkami MVP dla tych zawodników. Za tydzień Biało-Czerwoni zmierzą się z
reprezentacją Iranu w Częstochowie.
Należy również dodać, że od tego sezonu nastąpiły dwie ważne zmiany. Powrócono do
przepisu, według którego zawodnikom nie można w ogóle dotykać siatki. Inaczej przedstawia
się również sytuacja w tabelach – z grupy A i B do turnieju finałowego awansują po dwie
drużyny, ale ich kolejność wyznaczy liczba zwycięstw, a nie jak do tej pory liczba punktów.
Znany ostatni rywal
Polscy siatkarze poznali ostatnią drużynę, z którą przyjdzie im się zmierzyć w październiku na
mistrzostwach Europy. Do grupy C, w której są już Polska, Białoruś i Belgia, dołączyła też
Słowenia, która pokonała reprezentację Portugalii.
PIŁKA RĘCZNA
Biegler w Hamburgu
Michael Biegler podpisał dwuletni kontrakt z niemieckim HSV Hamburg. Szkoleniowiec nadal
jednak pozostanie trenerem polskich szczypiornistów, których w styczniu czekają

mistrzostwa Europy w naszym kraju. Biegler będzie pracował w klubie ze swoim
reprezentacyjnym zawodnikiem, bowiem po tym sezonie z Vive Tauronu Kielce właśnie do
Hamburga odchodzi obrotowy Piotr Grabarczyk.
Zmiany w Puławach
Azoty Puławy w dalszym ciągu zbroją się na nowy sezon. Oprócz trzech zawodników Górnika
Zabrze do drużyny dołączy również czeski kołowy Leos Petrovsky. Na dłużej pozostanie też
trener Ryszard Skutnik. Jego początki nie były łatwe – kiedy przejął zespół z Lubelszczyzny,
był on na przedostatnim miejscu w tabeli PGNiG Superligi, a zmagania w tegorocznych
rozgrywkach ostatecznie zakończył na najniższym stopniu podium. Natomiast klub opuści
Aliaksandr Tsitou.
Historia lubi się powtarzać
Rok 2013. Awans Kielc do Final Four Ligi Mistrzów. Przegrana w półfinale z Barceloną.
Brązowy medal po wygranym meczu z THW Kiel.
Rok 2015. Awans Kielc do Final Four Ligi Mistrzów. 28:33 w półfinale z Barceloną. 28:26 w
meczu o trzecie miejsce z THW Kiel. Brązowe medale dla Vive.
Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak. Zawodnicy Vive w sobotę długo dotrzymywali kroku
Barcelonie, żeby ostatecznie przegrać mecz półfinałowy. W niedzielę kielczanie
zaprezentowali się bardzo dobrze, Szmal świetnie bronił, a Bielecki znów był
najskuteczniejszym graczem. Zawodnicy polskiego zespołu zasłużenie odebrali brązowe
medale.
Zwycięska Barcelona
Piłkarze ręczni FC Barcelony pokonali MKB Veszprem 28:23 i zostali triumfatorami Ligi
Mistrzów w sezonie 2014/2015. Jest to ich ósmy tytuł w historii, a pierwszy od 2011r.
PIŁKA NOŻNA
Górnik bez zwycięstwa
Górnik Łęczna przegrał na własnym stadionie z Ruchem Chorzów 0:1. Bramkę dla rywali
zdobył Grzegorz Kuświk. Nadal nie wiadomo, czy klub z Łęcznej zdoła utrzymać się w
Ekstraklasie.
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