
 

 

Mistrzynie z Piotrkowa i mistrzowie z Płocka! 

 

Niesamowite emocje podczas finałów Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej! GRU JUKO 

Piotrków Tryb. podczas ostatniego turnieju tegorocznej edycji PGNiG Summer Superligi w Darłowie 

obroniły tytuł, natomiast BHT Petra Płock wróciła na tron po trzech latach. 

Piłka ręczna plażowa w najlepszym wydaniu, pełne trybuny i wyjątkowa atmosfera gry przy sztucznym 

oświetleniu – tak można streścić ostatni turniej PGNiG Summer Superligi. Finały Mistrzostw Polki 

transmitowane były w TVP Sport w sobotnim czasie premium, tj. w godzinach 19:25-22.  

Na Plaży Wschodniej w Darłowie wystąpiło 16 zespołów, które przebrnęły przez kwalifikacje – 8 drużyn 

męskich i 8 żeńskich. Sensację już na etapie rywalizacji w grupach sprawiły Pyrki Poznań, które po 

shoot-outach wygrały z niepokonanymi w tym sezonie GRU JUKO Piotrków Tryb. To te dwie ekipy 

wywalczyły awans do półfinałów. Trzecie miejsce zajął DTB Sambor Tczew z jednym zwycięstwem na 

koncie (2-0 z KUBO SPR Radzymin). 

Niespodzianką w grupie B okazało się ostatnie miejsce Byczków Kowalewo Pomorskie, które przez cały 

sezon nie schodziły z końcowego podium. Zawodniczki z Kowalewa przegrały wszystkie spotkania (1-2 

z GRU JUKO Piotrków Tryb. i KS Lakers Powidz, 0-2 z MKS Ochota Warszawa). Na czele stawki znalazły 

się za to młode szczypiornistki plażowe ze stolicy – MKS Ochota Warszawa, a także KS Lakers Powidz. 

Nieudany start zaliczyli obrońcy tytułu sprzed roku – Ekoserwis Damy Radę Inowrocław. 

Inowrocławianie musieli uznać wyższość UKS-u GOKiS-u Kąty Wrocławskie (0-2). Późniejsze 

zwycięstwa po shoot-outach z GRU JUKO i 2-0 z KS Lakers Powidz nie zagwarantowały im miejsca w 

półfinale i tym samym wiadomo było, że na tronie zasiądą nowi mistrzowie. Awans z tej grupy uzyskali 

zawodnicy z Kątów Wrocławskich oraz Piotrkowa Trybunalskiego. 

Bez większych problemów przez fazę grupową przeszła Petra Płock, która wygrała wszystkie spotkania: 

2-0 z MKS „Mazur” Sołdański Sierpc i MKS Delfin Grudziądz, 2-1 z Autoinwestem SAS-em Gdańsk. Na 

drugim miejscu uplasował się Autoinwest. Gdańszczanie bez straty seta pokonali zespoły z Sierpca i 

Grudziądza. 

W pierwszym pófinale pań spotkały się Pyrki Poznań oraz KS Lakers Powidz. Zwycięsko z tej potyczki 

wyszły powidzanki (2-0), które w ostatnim czasie prezentowały równą, wysoką formę. W drugim 

piotkowianki rozprawiły się 2-0 z Ochotą Warszawa. 

 



 

 

Mnóstwo emocji przyniósł półfinał panów pomiędzy GRU Juko Piotrków Tryb. i Autoinwestem SAS-em 

Gdańsk, gdzie dopiero po shoot-outach awans do półfinału wywalczyło GRU. Drugie miejsce w finale 

zajęła Petra Płock, która pewnie pokonała 2-0 GOKiS Kąty Wr. 

W tym sezonie historyczny wynik, czyli brązowy medal osiągnęły dwie drużyny- MKS Ochota Warszawa 

oraz UKS GOKiS Kąty Wrocła. Zawodniczki ze stolicy pokonały 2-0 w meczu o 3. miejsce faworyzowane 

Pyrki Poznań, a Kąty Wrocławskie sięgnęły po brąz, dzięki wygranemu konkursowi shoot-outów 

przeciwko Autoinwestowi SAS Gdańsk. 

Finał pań miał dwa oblicza. Szczypiornistki plażowe KS Lakers Powidz sprawiły niekwestionowanym 

faworytkom do wygranej sporo problemów. Pierwszy set po bramce zdobytej w ostatnich sekundach 

wygrały powidzanki. Drugi to dominacja GRU, które zaczęły od prowadzenia 10-0 i nie wypuściły 

zwycięstwa z rąk już do końca. Ostatecznie to piotrkowianki wygrały rywalizację w shoot-outach i 

zdobyły piąty mistrzowski tytuł z rzędu. 

- To był dla nas bardzo trudny mecz. Brawo dla Lakers za pierwszy set. My zdobywamy regularnie 

mistrzostwo Polski, ale mamy w sobie dużo pokory. Muszę przyznać, że to złoto smakuje wyjątkowo, 

bo naprawdę musiałyśmy o nie na piasku powalczyć bardzo mocno – powiedziała po spotkaniu Iwona 

Niedźwiedź, która poprowadziła GRU do zwycięstwa. – Shoot-outy to jest loteria i złoto mogły zdobyć 

zarówno dziewczyny z Powidz, jak i my. Bardzo się cieszę, że mimo małych problemów, udało nam się 

sięgnąć po siódmy tytuł. 

Nie mniej emocji przyniosły rozstrzygnięcia u panów. W plażowej Świętej Wojnie stanęli naprzeciw 

siebie faworyci zmagań - zawodnicy GRU Juko Piotrków Tryb. i Petry Płock. Ci pierwsi świetnie zaczęli 

sezon, wygrywając dwa turnieje, ci drudzy odzyskali formę w ostatnim czasie. Walka w finale toczyła 

się punkt za punkt. Bohaterem zespołu z Płocka został Krystian Matusiak, którego interwencje w 

ostatnich sekundach pierwszego i drugiego seta zapewniły Petrze zwycięstwo. Płocczanie wrócili na 

tron po trzech latach. To ich piąty tytuł w historii. 

W piątek nagrody za najlepsze występy w tegorocznym Pucharze Polski odebrały zespoły GRU JUKO 

Piotrków Tryb. oraz Ekoserwis Damy Radę Inowrocław.  

Turniej i całą 5. Edycję PGNiG Summer Superligi zakończyła efektowna dekoracja zwycięzców. Kolejne 

emocje z piłką ręczną plażową już za rok! 

Kolejność końcowa: 

Kobiety:  



 

 

1. GRU JUKO Piotrków Tryb. 

2. KS Lakers Powidz 

3. MKS Ochota Warszawa 

4. Pyrki Poznań 

5. Byczki Kowalewo Pomorskie 

6. KUBO SPR Radzymin 

7. DTB Sambor Tczew 

8. GRU JUKO Piotrków Tryb. II 

Mężczyźni:  

1. Petra Płock 

2. GRU JUKO Piotrków Tryb. 

3. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 

4. Autoinwest SAS Gdańsk 

5. Ekoserwis Damy Radę Inowrocław 

6. MKS „Mazur” Sołdański Sierpc 

7. KS Lakers Powidz 

8. MKS Delfin Grudziądz 

 

 

 


