
15 października na parkiecie sali ZSŻŚ został zainaugurowany kolejny sezon Nakielskiej Ligi 

Siatkówki. Do rozgrywek przystąpiło 11 zespołów, w tym kilka po raz pierwszy. W pierwszej 

kolejce rozegrano cztery spotkania, a jedno oddano walkowerem. 

Olimpia – TSK Orzeł Osiek 2:0 (25:17, 25:18) 

W pierwszym spotkaniu aktualni wicemistrzowie ligi- Olimpia mierzyli się z nową ekipą z 

Osieka. Od samego początku pierwszej partii ligowi wyjadacze uzyskali bezpieczną 

przewagę, która w szczytowym momencie wynosiła nawet dziewięć punktów (12:3). Jednak 

Orzeł z piłki na piłkę zdawał się rozkręcać, a ich rywale popełniali więcej błędów. Kilka razy 

dobrze zafunkcjonował blok, a problemy z przyjęciem zniknęły, dzięki czemu TSK 

doprowadził do remisu po 17. Wówczas Olimpia wygrała akcję, a w polu serwisowym 

zameldował się Mateusz Kiersznicki, który nie opuścił go już do końca seta. 

Ośmiopunktowa seria z pierwszej odsłony była kontynuowana w drugiej- ta zaczęła się od 

prowadzenia Olimpii 4:0. Przyzwoita, choć momentami nieco chaotyczna gra w obronie 

zespołu z Osieka nie wystarczyła do tego, aby stoczyć równorzędną walkę z przeciwnikami. 

Co prawda doprowadzili do stanu 13:15, ale później faworyci nie pozwolili, aby powtórzyła 

się sytuacja z pierwszej partii i pewnie zwyciężyli do 18. W grze Orła widać było jednak 

przebłyski niezłej gry i można zaryzykować stwierdzenie, że wiele zespołów będzie musiało 

się natrudzić, aby z nimi wygrać. Najwięcej punktów zdobył Kiersznicki (10, w tym aż 8 

serwisem), a u rywali Arkadiusz Kaluska- 9. 

NTS Kadeci – Pol-Ast 2:1 (17:25, 25:17, 15:12) 

Triumfatorzy ubiegłorocznych rozgrywek – Kadeci-  w dużej części składają się w tym roku z 

zawodników grających ostatnio pod szyldem NTS Młodzików. Kilku kluczowych graczy 

odeszło, wskutek czego obrona mistrzowskiego tytułu będzie z pewnością trudnym zadaniem. 

Natomiast nowa ekipa w NLS- Pol-Ast- to mieszanka doświadczenia z młodością. W 

pierwszej partii trener Sierzchuła posłał na boisko swoich teoretycznie słabszych graczy, 

licząc, że uporają się z rywalem. Ci jednak niespodziewanie nie udźwignęli ciężaru tego 

zadania i w całym secie tylko raz byli na prowadzeniu. Zwłaszcza pierwsza połowa tej części 

gry obfitowała w długie wymiany i efektowne obrony, którymi szczególnie wyróżniał się  

libero NTS-u Piotr Szarszewski. Jednak to Pol-Ast cały czas był dwa, trzy oczka z przodu i 

nie dał sobie wydrzeć przewagi aż do końca seta. W kolejnym Kadeci wyszli na boisko w 

zupełnie zmienionym składzie. Poprawili skuteczność ataków ze skrzydeł, a ich rywale nie 

podbijali już tak wiele piłek jak jeszcze parę chwil wcześniej. Swoją cegiełkę dołożył na 

środku Maciej Świtalski, który skończył wszystkie wystawione do niego piłki. Partia 

zakończyła się wynikiem 25:17. Można było się spodziewać, że tie- break będzie 

jednostronnym widowiskiem, ale gracze Pol-Ast podjęli rękawicę i znacznie poprawili swoją 

grę. Dzięki ambitnej walce podczas zmiany stron prowadzili 8:7. Doprowadzili do końcówki, 

w której jednak bardziej ograni Kadeci od stanu 12:12 zdobyli trzy oczka z rzędu i tym 

samym triumfowali w całym spotkaniu. Najskuteczniejsi na boisku był wśród zwycięzców 

Antoni Kwasigroch- 12, a u pokonanych Waldemar Krzemiński – 9 punktów. 

Mrocza – Bad Boys Szubin 2:0 (25:0, 25:0) 



Niestety, z przyczyn losowych drużyna z Szubina nie zebrała się i oddała mecz z Mroczą 

walkowerem. W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji, Bad Boys zostaną wykluczeni z 

rozgrywek. 

Stara Gwardia – Ludzie Chudego 2:1 (25:21, 22:25, 20:18) 

Najbardziej zacięty mecz tej niedzieli. Stara Gwardia (ostatnio Sękacze) dysponuje bardzo 

podobnym składem do ubiegłorocznego. Dodatkowym uzupełnieniem stanowi dawno 

niewidziany na nakielskich parkietach Michał Nowak. Z kolei Ludzie Chudego składają się z 

zawodników występujących niegdyś w Karminowych Jastrzębiach, którzy wzmocnili się 

kilkoma innymi graczami. Pierwszego seta lepiej rozpoczęli zmobilizowani Ludzie, którzy 

dzięki ofiarnej walce utrzymywali się na prowadzeniu do połowy partii. Gdy prowadzili 

15:13, na zagrywce stanął Maciej Ryczek, który niepozornym serwisem sprawiał rywalom 

sporo problemów. Ten moment zagubienia zadecydował o losach tej odsłony- Stara Gwardia 

zwyciężyła do 22. Ich rywale jednak nie zwiesili głów i nadal grali naprawdę solidnie. Walka 

rozgorzała na dobre, a wiele wymian było widowiskowych. Ludzie Chudego znaleźli swojego 

lidera w ataku- został nim Krzysztof Świderek, który zdobył w tym secie 7 oczek z ataku. 

Żadnej z ekip nie udało się zbudować przewagi większej niż dwupunktowa, a emocjonującą 

końcówkę wygrali tym razem Ludzie. Do rozstrzygnięcia potrzebny był tie- break. Znacznie 

lepiej zaczęła go Stara Gwardia, a ich rywale jakby zadowolili się wygraną poprzednią 

odsłoną. Jednak od stanu 9:2 mozolnie odrabiali straty. Dobra gra całej drużyny, a 

szczególnie Patryka Chudzińskiego pozwoliła na doprowadzenie do remisu po 12. Przy 

stanie 14:13 Ludzie Chudego mieli piłkę meczową w górze, ale tym razem zadrżała im ręka, a 

kontrę bezbłędnie wykorzystali przeciwnicy. Od tego momentu to oni przejęli inicjatywę i 

skończyli mecz za czwartym meczbolem, zwyciężając 20:18. To spotkanie pokazało, jak 

wyrównana może być w tym sezonie liga. Oby więcej takich… Najlepiej punktował Dawid 

Chmara- 13, w tym 5 w tie- breaku oraz Świderek- 12. 

Atomowe Byki – Żegluga 2:0 (25:23, 26:24) 

Po raz ostatni te dwa zespoły mierzyły się w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu. W meczu 

o trzecie miejsce lepsza okazała się Żegluga. Historia spotkań tych ekip pokazuje, że są to 

bardzo wyrównane drużyny, a ich starcia są szalenie wyrównane. Tak było i tym razem. 

„Gospodarze” nieco zmienili skład, dołączyło do nich dwóch Kadetów, natomiast Byki 

stawiają na stabilizację i z sezonu na sezon dokonują tylko kosmetycznych zmian 

personalnych. Ostatni mecz tej niedzieli na początku układał się po myśli Atomowych, które 

dzięki dobrej grze obronnej oraz skutecznym kontrom wyszły na prowadzenie 12:5. Żegluga 

nie dawała jednak za wygraną i szybko doprowadziła do remisu. W niezłej grze ich rywali 

zaczęły pojawiać się pierwsze rysy. Przezwyciężyli oni jednak kryzys i chwilę po tym mieli 

piłki setowe przy stanie 24:21. Wtedy to, jak to już wielokrotnie bywało w przeszłości, jakby 

przestraszyli się wygranej. Żegluga zdobyła dwa punkty z rzędu, a nawet prawie już trzeci- 

wtedy to spektakularną akcją obronną popisał się Konrad Jasiorowski z Atomowych 

Byków, który skończył seta, uderzając piłkę nogą. W kolejnej partii walka toczyła się punkt 

za punkt. Obie ekipy były znacznie skuteczniejsze w ataku, a wiele zbić było efektownych. 

Przy stanie 20:17 dla Byków nastąpiła pięciopunktowa seria ich rywali. Nie potrafili oni 



jednak postawić kropki nad „i”- pozwolili rywalom na zdobycie piłki na 24:23. Pierwszego 

meczbola obronił skutecznym atakiem Mikołaj Gardyza, ale moment po tym Atomowe 

skończyły spotkanie, rewanżując się za poprzednią porażkę. Wyróżniającym graczem był Jan 

Kwasigroch z  Byków, a także wspomniany Gardyza - każdy z nich zdobył po 11 oczek. 

TABELA PO I KOLEJCE 

 NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY SETY MAŁE PUNKTY 

1. Mrocza 1 3 2:0 50:0 

2. Olimpia 1 3 2:0 50:35 

3. Atomowe Byki 1 3 2:0 51:47 

4. NTS Kadeci 1 2 2:1  57:54 

5. Stara Gwardia 1 2 2:1 67:64 

6. Ludzie Chudego 1 1 1:2 64:67 

7. Pol-Ast 1 1 1:2 54:57 

8. Żegluga 1 0 0:2 47:51 

9. TSK Orzeł Osiek 1 0 0:2 35:50 

10. Lupus Team 0 0 0:0 0:0 

11. Bad Boys Szubin 1 -1 0:2 0:50 

 

Za tydzień 22 października odbędzie się II kolejka NLS. Odbędą się następujące mecze: 

09:00 Żegluga Nakło – Pol-Ast 

10:00 NTS Kadeci – Stara Gwardia 

11:00 Mrocza – Lupus Team 

12:00 TSK Orzeł Osiek – Atomowe Byki 

13:00 Bad Boys Szubin – Olimpia Nakło 

Pauzujący zespół – Ludzie Chudego 

 


